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UEFS - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
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Língua Portuguesa,Raciocínio Lógico,Tópicos de Administração Pública e etc.,Conhecimentos Específicos daCaderno:

Questões por caderno: 16,12,14,20

A alternativa (A)" A repetição de palavras, no gênero textual em questão, configura-se como um problema de coesão referencial, embora permita
que o leitor memorize as informações reiteradas."também é correta pois para a coesão em um texto é necessário eliminar a repetição de palavras,
seja por pronomes pessoais, demonstrativos, indefinidos, adverbiais, relativos (etc). A coesão referencial (citada na questão) é responsável por
criar um sistema de relações entre as palavras e expressões dentro de um texto, permitindo que o leitor identifique os termos aos quais se referem.
O termo que indica a entidade ou situação a que o falante se refere é chamado de referente. Exemplo: Ana Elisabete gritou. Ela fica apavorada
quando fica sozinha, apesar de ser uma menina calma e inteligente. Então a repetição de palavras configura-se um problema de coesão
referencial e é uma acertiva. Sarconi, L.A. Nova gramática ilustrada. 2008.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
explanações para cada uma das alternativas que compõem a questão:Alternativa A: Incorreta, pois, como se trata se 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 influenciar a sociedade sim. 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

388

Protocolo Questão

1 16504648

Inscrição

Prova de Técnico Universitário - Administrativa A questão deve ser anulada e seus pontos distribuídos a todos os candidatos pois a mesma possui
duas alternativas exatamente iguais: Alternativas "B" e "E".

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
explanações para cada uma das alternativas que compõem a questão:Alternativa A: Incorreta, pois, como se trata se 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 influenciar a sociedade sim. 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

443

Protocolo Questão

1 16511581

Inscrição
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A questão de n° 01 enumera alternativas que avaliam o seguinte excerto do texto I da prova: Ocorrendo o declínio cultural, ocorre juntamente o
declínio da educação, com o declínio da educação, aumenta a facilidade de alienação. Situação perfeita para os monopolizadores da nossa
sociedade. O gabarito preliminar elegeu a alternativa (E) como a correta. Todavia, tal alternativa não possui essa qualidade, pelas seguintes
razões: Primeiro, ela informa que o exceto não é conciso. Conforme Francisco da Silveira Bueno (em Minidicionário da Língua Portuguesa. São
Paulo: FTD, 2000, p.161), o termo conciso significa ser resumido e preciso. Observa-se que tais características estão presentes no excerto.Este é
resumido, haja vista que o Autor, ao iniciar as frases com termos como ocorrendo, ocorre, com e aumenta, ele consegue conectar vários conceitos
e ideias, criando um verdadeiro conglomerado conceitual, tornando desnecessário explicar o significado dos conceitos e ideais utilizados, que se
fossem explicados fariam com que o texto ficasse extenso. O Autor também não faz uso desmedido de adjetivos, locução adjetivas, termos
intercalados, nem mesmo cita exemplos ou usa de argumento de autoridade, o que faria o texto ficar prolixo. O exceto também é preciso, pois não
foge da mensagem que propõe comunicar, ao contrário, mantém todas as ideias fortemente conectadas. Portanto, sendo o exceto resumido e
preciso, ele é também conciso, o que torna a alternativa (E) errada. Segundo, a alternativa (E) também informa que o exceto não é objetivo.
Segundo Francisco da Silveira Bueno (em Minidicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: FTD, 2000, p.161), o termo objetivo significa ser direto
e prático. Não são outras as características do exceto, justamente por ele ser conciso, não se alongar para explicar a mensagem que se propõe,
que ele passa a ser direto e prático, e, por consequência, torna-se objetivo. Portanto, pelas razões expostas requer seja a referida questão
anulada.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
explanações para cada uma das alternativas que compõem a questão:Alternativa A: Incorreta, pois, como se trata se 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 influenciar a sociedade sim. 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

754

Protocolo Questão

1 16513256

Inscrição

A questão 2. No excerto Projetos sociais com o intuito de incentivar as crianças a trabalhar com a música e a arte em geral [...] e outras ações
podem, juntas, modificar aos poucos a cultura da nossa sociedade, melhorando, assim, a nossa qualidade de vida., o conectivo em destaque pode
ser substituído, sem prejuízo sintático ou semântico, por: A palavra destarte é sinônimo da palavra assim, desta maneira conforme o dicionário
Aurélio, podendo ser substituído sem prejuízo sintático ou semântico. Solicito considerar acertiva D.

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 02RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas A e D, pois assim, no contexto dado, funciona como uma conjunção conclusiva que
pode ser adequadamente substituída por dessa forma ou por destarte. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

392

Protocolo Questão

2 16504648

Inscrição

A questão tem referência às características de uma ATA, na qual o gabarito relata resposta certa como letra D. "As atas são produzidas com o
intuito principal de registrar toda a informação e os acontecimentos de uma reunião de pessoas. Assim, alguém presente no encontro fica
incumbido de redigir a ATA, geralmente um secretário, sendo um documento de comprovação e que reproduz resumidamente e com fidelidade,
todas as discussões, deliberações e resoluções de um encontro de pessoas." Não existe ponto de vista, ainda que externo, em ATAs. Existe a
onisciência dos fatos redigida pelo locutor-relator que presenciou o momento. Portanto, a resposta certa seria a letra B. Att, Cyndi Lima.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
ata em questão 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

Data do recurso:

Resposta

Recurso

428

Protocolo Questão

6 16511982

Inscrição
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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.

04/06/2018Data da resposta:

Também há desvio gramatical na acertiva (C) Estiveram presentes o Ministro de Estadodo Desenvolvimento [...], os Convidados Permanentes [],
os (as) Conselheiros. Em:, os (as) Conselheiros vemos que a palavra está flexionada erroneamente em genero pois, ConselheirOs não permite o
uso do artigo feminino: a, sendo a sua forma "as conselheirAs", não podemos escrever as conselheirOs! Então a escrita "os (as) Conselheiros"
encontra-se desvio gramatical, sendo também uma acertiva.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

399

Protocolo Questão

8 16504648

Inscrição

A alternativa A, considerada pelo gabarito como a correta, não pode ser assim considerada, pois preenche a lacuna, da terceira assertiva, com as
palavras acerca DESSE, quando deveria ser com as palavras acerca deste, pelos seguintes motivos: 1. A citação não foi realizada pelo sujeito
principal da oração em que há a lacuna, no caso da questão o sujeito é Sergio Avelleda, portanto a lacuna não pode se referir a ele; 2. A citação de
Sergio, a posteriori, foi substituída por "assunto" no período em análise, logo, a expressão deve levar em consideração o pronome demonstrativo
"deste", ao invés desse, pois "assunto" ainda será mencionado; 3. O pronome demonstrativo deste é utilizado em relação a elementos que ainda
não foram mencionados no texto; 4. O termo assunto, não foi mencionado no exceto, logo deve utilizar o pronome demonstrativo deste. Portanto,
com base nas alternativas apresentadas para resposta da questão nº 15, é correto afirmar que a resposta correta é apenas a alternativa (B).
Diante do exposto, impetro o recurso quanto à questão nº 15, haja vista, que o gabarito preliminar apontou a alternativa (A) como a correta. No
entanto, verificou-se que este gabarito preliminar está incorreto, desta forma, o recurso exigi a alteração do gabarito para alternativa (B).

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

762

Protocolo Questão

15 16513256

Inscrição

A referida questão dá margem para diferentes entendimento visto que: Nas semanas 01 e 03 ele se refere à distancia total do percurso e nas
semanas 02 e 04 entende-se que refere-se ao trecho restante e não ao total do percurso. Portanto, devido à possibilidade de mais de um
entendimento para resolução da questão, solicito que a mesma seja cancelada.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que
não há incoerência na escrita da mesma e o texto deixa bem claro seus objetivos, de acordo com a fundamentação da resposta: 1/5 x + 1/10 x +
2/15 x + 3/10 x + 1800 = xX = 6750Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

532

Protocolo Questão

25 16514286

Inscrição
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A afirmação III {5} E U é uma afirmativa verdadeira e portanto a resposta para a referida questão etá incorreta. A resposta correta para esta
questão seria a de letra E portanto.

29/05/2018

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal
0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-
size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-
para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-
pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-
font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-
language:EN-US;} Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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 . 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

536

Protocolo Questão

26 16514286

Inscrição

Em atenção ao solicitado pela questão nº 28, que requer do candidato a resposta correta para área do polígono: retângulo. Conforme o enunciado
da questão o polígono quadrado possui lado L, não havendo informação adicional a associação do número. Segundo Valéria Lanna (2018): A cada
figura plana bidimensional está associado um número real positivo, chamado área da figura plana, e que expressa a medida de sua extensão.
Esse número é obtido comparando-se a extensão da figura com a de outra que foi escolhida para unidade. Para tanto, assume-se que: A área de
um retângulo de base b e altura h pode ser obtida pela fórmula: S = b x h A área do quadrado de lado l pode ser obtida pela fórmula: S = l ² Nesse
sentido, ao assumir um número real positivo qualquer para o valor do lado L, por exemplo, L = 100, obtém-se o seguinte: Se L é igual 100, pode-se
afirmar que a área do quadrado de lado L, pode ser alcançada pela substituição de L por 100 na fórmula acima. Isto implica que, S = l ²  S = L²  S =
100²  S = 10.000, logo, a área do quadrado é igual a 10.000. Quanto a área do retângulo enunciado, pode ser alcançada pela fórmula: S = b x h.
Como informado a largura b foi aumentada em 25%, que corresponde a L, ou seja, L = b + 25/100  100 = b + 25/100  b = 100  25/100  b = (10000-
25)/100  b = 9975/100 ou b = 99,75. Sendo assim, com base no enunciado o comprimento h reduzido de 20% é igual a L, ou seja, L = h  20/100 
100 = h  20/100  h = 100 + 20/100  h = (10000+20)/100  h = 10020/100 ou h = 100,2. Substituindo os valores encontrados na fórmula da área do
retângulo, encontra-se: S = b x h  S = 99,75 x 100,2  S = 9.994,95, logo, a área do retângulo é igual a 9.994,95. Portanto, com base nas
alternativas apresentadas para resposta da questão nº 28, é correto afirmar que a resposta correta é apenas a alternativa (E), onde a área do
retângulo é menor do que a área do quadrado, ou seja, 9.994,95 é menor que 10.000. Diante do exposto, impetro o recurso quanto à questão nº
28, haja vista, que o gabarito preliminar apontou a alternativa (D) como a correta. No entanto, verificou-se que este gabarito preliminar está
incorreto, desta forma, o recurso exigi a alteração do gabarito para alternativa (E). Referências Bibliográficas: LANNA, Valéria. Raciocínio Lógico e
Matemática: Para os Concursos de Técnico, Analista e Perito do INSS e Técnico e Analistas dos Tribunais. 5. ed. Salvador: Juspodivm, 2018. 1424
p. (1219-1222).

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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
LSe 0,8 c = L temos que c = 1,25 LLogo, a área do retângulo é l x c = L2A área do quadrado é L2.Ou seja, a área do retângulo e a do quadrado
são iguais. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

750

Protocolo Questão

28 16513256

Inscrição

Nesta questão há um erro no emprego do termo remuneração. O conceito de remuneração definida por Chiavenato (2004), como a retribuição
dada ao funcionário de acordo com o trabalho, dedicação e esforço pessoal desenvolvido por ele, através de seus conhecimentos e habilidades,
podendo ser um pacote de recompensas quantificáveis que o empregado recebe pelo seu trabalho e no dicionário: remuneração significa
recompensar, premiar; pagar salários, honorários etc. É uma troca entre empregado e empregador, onde o empregado dispõe de sua mão-de-
obra, para receber em troca uma recompensa, a remuneração. Remuneração vai além de ser simplesmente dinheiro. Em toda a CF bem como no
Art. 77. o pagamento da taxa é referido como cobrança, nunca como remuneração. "As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito
Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a
utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição." Então solicito que seja
revisto é considerada a questão incorreta por não estar de acordo com o

Recurso

411

Protocolo Questão

31 16504648

Inscrição
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conceito do termo utilizado. Taxa não é remuneração! É cobrança legal!

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

A questão trinta e três (33) possui duas alternativas corretas: letra B e letra E. Neste caso, é passível de anulação. Att, Cyndi Lima.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

439

Protocolo Questão

33 16511982

Inscrição

HOMOLOGAÇÃO significa "APROVAÇÃO ratificação ou confirmação, por autoridade judicial ou administrativa, de certos atos particulares, a fim de
que possam se investir de força executória ou se apresentar com validade jurídica." Diante do exposto solicito alteração do gabarito preliminar.
Alternativa E sendo a correta.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

576

Protocolo Questão

33 16500653

Inscrição

Segundo o Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia - Lei nº 6.677 de 26 de setembro de 1994 - Art.118 inciso VII a participação do
servidor em missão ou estudos em outros pontos do território nacional ou no exterior, será mediante autorização da autoridade competente, e não
do Chefe do poder como afirma a questão. Diante disso solicito anulação da questão. Art.118 VII - missão ou estudos em outros pontos do
território nacional ou no exterior, quando o afastamento houver sido autorizado pela autoridade competente;

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, visto 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

575

Protocolo Questão

40 16500653

Inscrição

Página 5 de 263



O gabarito divulgado ontem, 27/05/2018, aponta como resposta da questão 42 a letra (E). No entanto, o enunciado solicita o EXCETO, o que não
constitui crime. Ver art. 2 da lei 9.459/97.O gabarito divulgado está incorreto. Todas as alternativas são crimes (ver lei 7.716/89), não existe
exceção. Essa questão tem que ser anulada.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, visto 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, portanto, essa a única alternativa a ser
assinalada. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

214

Protocolo Questão

42 16511378

Inscrição

A administração pública, em um 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. Assinale a alternativa que apresenta o conceito que concede sentido a esse entendimento de administração
pública. O enunciado da questão apresenta um conceito amplo de administração pública e solicita que seja assinalada a alternativa que apresenta
o conceito que concede sentido a esse entendimento de administração pública, ou seja, outro conceito do conceito, nesse sentido a questão se
torna ambígua, considerando as opções dadas e a questão gabaritada. Dessa forma, solicito que a referida questão seja Anulada.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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, em um 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 exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, não há como considerar outra
alternativa que responda à questão de forma precisa e direta como a alternativa C, a qual será mantida como única resposta correta e completa
para a questão, ou seja, é este o conceito que concede sentido ao entendimento de administração pública apresentado.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

252

Protocolo Questão

43 16508310

Inscrição

ANULAÇÃO OU MUDANÇA DO GABARITO DA LETRA C PARA LETRA B DA QUESTÃO 43, POIS ADMINISTRAÇÃO É DEFINIDO PELO
CONCEITO: Administração Pública é o conjunto de órgãos do Estado encarregado de exercer, em benefício do bem comum, funções previstas na
Constituição e nas Leis. Referências Bibliográficas BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo:
Malheiros, 2010. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: . Acesso em 15 set. 2014. CARVALHO FILHO,
José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23. ed.
São Paulo: Atlas, 2010.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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, em um 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 exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, não há como considerar outra
alternativa que responda à questão de forma precisa e direta como a alternativa C, a qual será mantida como única resposta correta e completa
para a questão, ou seja, é este o conceito que concede sentido ao entendimento de administração pública apresentado.

Data do recurso:

Resposta

Recurso

621

Protocolo Questão

43 16504440

Inscrição
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01/06/2018Data da resposta:

Senhores Examinadores, Solicito a alteração do gabarito da questão de número 43 da prova de Analista Universitário  Administração, que traz o
seguinte texto: A administração Pública, em um 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 exercer a autoridade política
e como se atendem aos interesses públicos. Assinale a alternativa que apresenta o conceito que concede sentido a esse entendimento de
administração pública. A questão trouxe como alternativa correta em gabarito preliminar a letra C: "Envolve a interpretação de objetivos a fim de
transformá-los em ação organizacional por meio do planejamento, da organização, da direção e do controle". Tal afirmativa, corresponde ao
conceito de Administração ilustrado por Daft (2010) em que Administração é o atingimento das metas organizacionais de modo eficiente e eficaz
por meio do planejamento, organização, liderança e controle dos recursos organizacionais , assim como ao conceito de Chiavenato (2000) que traz
que a Administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar objetivos. Então, a alternativa dada
não corresponde ao conceito de Administração Pública. Carvalho Filho (2012), em sua obra, defende que a 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. Tão logo, o conceito dado é convergente ao apresentado na alternativa B) É o conjunto de órgãos do Estado
encarregado de exercer, em benefício do bem comum, funções previstas na Constituição e nas leis, sendo esta a alternativa mais adequada para
atender ao enunciado da referida questão. REFERÊNCIAS CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 25 ed. São
Paulo: Atlas, 2012. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 6 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000. DAFT, Richard L.
Administração. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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, em um 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 exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, não há como considerar outra
alternativa que responda à questão de forma precisa e direta como a alternativa C, a qual será mantida como única resposta correta e completa
para a questão, ou seja, é este o conceito que concede sentido ao entendimento de administração pública apresentado.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

623

Protocolo Questão

43 16502830

Inscrição

Resposta do gabarito preliminar: alternativa C O conceito adotado para indicar a alternativa C como resposta correta na questão 43 corresponde
ao conceito geral de administração do autor Chiavenato, que diz que "a tarefa da Administração consiste em interpretar os objetivos propostos pela
organização e traduzi-los em ação empresarial por meio de planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços realizados em
todas as áreas e em todos os níveis da empresa, a fim de atingir tais objetivos da melhor forma possível". Fonte: CHIAVENATO, Idalberto.
Administração, teoria, processo e prática. São Paulo: Makron Books, 1994. No entanto, o conceito de administração de um outro importante teórico
da área também poderia ser utilizado para dar sentido ao entendimento proposto na questão acerca da administração pública. Outro teórico,
Maximiano (2000, p. 54) conceitua administração como o processo ou atividade dinâmica que consiste em tomar decisão sobre objetivos e
recursos. Também diz que o processo de administrar é inerente a qualquer situação que haja pessoas utilizando recursos para atingir algum tipo
de objetivo e que a finalidade última do processo de administrar é garantir a realização de objetivos por meio de aplicação do recurso. Fonte:
MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Teoria Geral da Administração: da escola cientifica à competitividade na economia globalizada. 2 ª ed. São
Paulo: Atlas, 2000. Cabe ainda citar uma outra definição de administração pública, de autoria da jurista Lúcia Valle Figueiredo, segundo a qual a
função administrativa consiste no dever de o Estado, ou de quem aja em seu nome, dar cumprimento fiel, no caso concreto, aos comandos
normativos, de maneira geral ou individual, para a realização dos fins públicos, sob regime prevalecente de direito público, por meio de atos e
comportamentos controláveis internamente, bem como externamente pelo Legislativo (com o auxílio dos Tribunais de Contas), atos, estes,
revisíveis pelo Judiciário.. Fonte: FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de direito administrativo. 8. Ed. São Paulo: Malheiros, 2006. Como se constata,
existem diferentes conceitos, que exprimem distintas correntes de pensamento, nenhuma delas necessariamente superior ou hegemônica em
relação às demais. No edital do concurso, por sua vez, não houve qualquer indicação de corrente teórica no conteúdo programático para as provas
objetivas. Logo, não cabe eleger uma única e arbitrária caracterização ou conceito para dar sentido a um entendimento sobre administração
pública num cenário de múltiplas e igualmente válidas possibilidades de definição deste campo. Tal 'escolha' carece de fundamento que a torne
preferencial sobre outras. Além dos argumentos apresentados acima, cabe sinalizar que a forma como pergunta foi estruturada dá margem para
que as outras alternativas da questão 43 possam ser consideradas corretas, pois o enunciado faz referências a elementos que representam tanto
uma estrutura de poder, como a um conjunto de atividades que visam o cumprimento da missão do Estado. Afinal, os processos administrativos
compreendem várias etapas e configurações estruturais que visam ao cumprimento de um objetivo, que no caso do Estado, por exemplo, é o de
atender ao bem-estar de todos através da implementação de políticas

Recurso

686

Protocolo Questão

43 16509492

Inscrição
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públicas.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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, em um 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 exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, não há como considerar outra
alternativa que responda à questão de forma precisa e direta como a alternativa C, a qual será mantida como única resposta correta e completa
para a questão, ou seja, é este o conceito que concede sentido ao entendimento de administração pública apresentado.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

O conceito de Administração pública também está contemplada na alternativa B: (B) É o conjunto de órgãos do Estado encarregado de exercer,
em benefício do bem comum, funções previstas na Constituição e nas leis. Esse mesmo conceito é abordado por Oswaldo Aranha Bandeira de
Mello(2007), a palavra administrar não envolve tão somente a prestação de um serviço, mas também executar tal serviço, dirigir, governar, exercer
a vontade com o objetivo de obter um resultado útil; ou seja, traçar programa de ação e executá-lo. A Administração Pública é em sentido prático
ou subjetivo o conjunto de órgãos integrados na estrutura administrativa do Estado, encarregado de exercer as funções determinadas pela
Constituição e pelas leis, no interesse da coletividade. Sendo o Direito Administrativo o conjunto de princípios que a regem, servindo como um
critério da mesma. Tal critério é adotado no ordenamento jurídico brasileiro pelos ilustres doutrinadores: Ruy Cirne Lima, Fernando Andrade de
Oliveira e Hely Lopes Meireles, dentre outros. Solicito que observem esta questão e considerem a acertiva B.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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, em um 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 exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, não há como considerar outra
alternativa que responda à questão de forma precisa e direta como a alternativa C, a qual será mantida como única resposta correta e completa
para a questão, ou seja, é este o conceito que concede sentido ao entendimento de administração pública apresentado.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

703

Protocolo Questão

43 16504648

Inscrição

Infere-se nesta assertiva a noção de integração, haja vista que é passado uma ideia de visão concomitante de que administração pública e a
privada são essencialmente a mesma coisa. É notório que a administração pública vem utilizando-se de ferramentas da administração gerencial,
até mesmo como uma tentativa de se fazer uma reengenharia no modelo patrimonialista e burocrático que ainda são operantes nos órgãos
públicos. Nessa ótica a eficiência não seria vista como um objetivo ou critério, mas sim como um principio administrativo, expresso e previsto no
Art. 37 da Constituição Federal de 88, onde se lê que: A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A eficiência é sim
um princípio que determina, em parte, o sucesso da administração de uma organização, sendo ela pública ou privada, pois é o alcance de
resultados melhores com o menor custo possível, contudo a administração pública só está conseguindo essa eficiência quando passa a manter
integração com a administração privada através do benchmarking na utilização de ferramentas e processos administrativos que são intrínsecos à
administração privada, contudo acredito que a proposição correta é a letra "D".

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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

Data do recurso:

Resposta

Recurso

567

Protocolo Questão

45 16500071

Inscrição
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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 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.

01/06/2018Data da resposta:

ANULAÇÃO , POIS A LETRA A Resultados referentes à sociedade EQUIVALE A LETRA E Resultados relativos aos cidadãos-usuário. ENTÃO,
SOCIEDADE É DEFINIDA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SENDO A REUNIÃO DOS CIDADÃOS - USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS PELOS
SERVIÇOS PRESTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SENDO EQUIVALENTE O TERMO SOCIEDADE E CIDADÃOS - USUÁRIOS.
REFERÊNCIAS BRESSER PEREIRA, L.C. (2000): Brasil  a reforma gerencial do Estado de 1995 Revista de Administração Pública 34(4),
julho/agosto BRESSER PEREIRA, L.C. (1998): Reforma do Estado para a Cidadania: A Reforma Gerencial Brasileira na Perspectiva Internacional.
Brasília: ENAP, São Paulo: Editora 34

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

630

Protocolo Questão

46 16504440

Inscrição

Resposta do gabarito preliminar: Alternativa A Gostaria de fazê-los uma consulta sobre essa questão. Qual assunto do conteúdo programático
previsto no edital para as provas objetivas contempla a questão 46. Pois, mesmo após diversas pesquisas na rede, a fundamentação teórica dessa
questão não foi localizada por nós.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

688

Protocolo Questão

46 16509492

Inscrição
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A excelência nos serviços públicos é alcançada através da adoção de regras, para planejar melhorias nesses serviços, voltadas para o cidadão-
usuário. Assinale a alternativa que apresenta um dos aspectos relevantes que devem constar nesse planejamento das organizações públicas. No
elenco de opções de respostas aparecem duas alternativas com aspectos relevantes. Considero que a alternativa cabível inicialmente seria o
conhecer o perfil dos governantes e servidores, partindo do entendimento de que não se pode elaborar um projeto ou plano, cuja regra não
respeite a realidade, o perfil e as necessidades do público a quem o projeto se destina. Sobre a alternativa que aparece como a gabaritada, a de
procurar ter apoio político para os seus projetos a expressão apoio político aparece de forma ampla, podendo-se interpretar em dois sentidos: o
apoio político institucional ou partidário. Diante dos fatos expostos solicito Retificação da resposta no Gabarito ou Anulação da questão.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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
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.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

254

Protocolo Questão

47 16508310

Inscrição

A administração pública (ou gestão pública) se define como o poder de gestão do Estado, no qual inclui o poder de legislar e tributar, fiscalizar e
regulamentar, através de seus órgãos e outras instituições; visando sempre um serviço público efetivo. A administração se define através de um
âmbito institucional-legal, baseada na Constituição, leis e regulamentos. Originou-se na França, no fim do século XVIII, mas só se consagrou como
ramo autônomo do direito com o desenvolvimento do Estado de Direito. Teve como base os conceitos de serviço público, autoridade, poder público
e especialidade de jurisdição. Os princípios norteadores da administração pública e do próprio direito administrativo foram os da separação das
autoridades administrativas e judiciária; da legalidade; da responsabilidade do poder público; e, decisões executórias dos atos jurídicos, emitidos
unilateralmente. O governo federal, acompanhando a tendência internacional de desburocratização da gestão pública, iniciou em 1995 a reforma
gerencial do Estado. Em decorrência disto, com vistas à concretização de tal reforma, foram criados programas de qualidade na administração
pública que culminaram com a implantação de um modelo de excelência em gestão. A experiência acumulada ao longo dos anos, com a execução
de programas dessa natureza, possibilitou ao governo federal disseminar em 2005 o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização
(GesPública). Esse programa, cuja vigência se estende até os dias atuais, tem como uma das suas principais características o foco em resultados
para o cidadão (Mpog, 2009). Para BresserPereira (2012), a gestão pública com foco no cidadão representa uma das conquistas almejadas desde
o início da reforma gerencial do Estado. A finalidade, apresentada pelo GesPública, de contribuir para a qualidade dos serviços públicos fez com
que o governo federal adotasse um modelo de excelência em gestão reconhecido também nas organizações privadas. Esse modelo, adaptado
para a administração pública, preconiza todas as peculiaridades inerentes ao poder público no tocante ao cidadão, tal como a geração de valor
para a sociedade, em vez do lucro financeiro. A adoção do Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP), resultado do GesPública, teve como
uma de suas consequências a necessidade da implantação de melhorias na execução do orçamento público, destacouse, a reestruturação dos
controles na administração pública. Para tanto, houve o reforço do papel do Tribunal de Contas da União (TCU) enquanto órgão de fiscalização do
controle externo (Loureiro, Abrucio, Olivieri, e Teixeira, 2012; Serra e Carneiro, 2012; Soares e Scarpin, 2013). Cabe acrescentar que o TCU faz a
tarefa de controle externo em auxílio ao Poder Legislativo, conforme previsão constitucional. Em complemento à fiscalização desempenhada pelo
TCU, e com o objetivo de apoiar o controle externo exercido pelo Poder Legislativo, na figura do Congresso Nacional, os poderes da União
implantaram em suas respectivas estruturas seus próprios sistemas de controle interno, que, de acordo com Serra e Carneiro (2012), tiveram seus
processos de fiscalização beneficiados pela Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000 (Brasil, 2000), conhecida como Lei de
Responsabilidade Fiscal, a qual possibilitou acompanhar a execução do orçamento público. Ao mesmo tempo em que ocorria a reestruturação dos
controles exercidos pelo poder público, o governo federal propiciou os meios para um novo processo de fiscalização na administração pública: o
controle social, o qual é exercido pelo cidadão. Cabe ressaltar que esse controle representa um dos fundamentos do MEGP, a partir da
implantação do GesPública. A adoção do controle social justificase pela modificação da característica da atividade de fiscalização na administração
pública, pois enquanto no modelo burocrático a fiscalização tinha uma vertente de repreensão, no modelo gerencial passou a ser mais abrangente,
revestiuse dos atributos de prevenção e orientação. Fonte: http://www.bresserpereira.org.br/Documents/MARE/Terceiros-Papers/00-
Coutinho51(3).pdf Fonte: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1809227616300170 A questão 47 está totalmente em desacordo com o
Art. 37. da

Recurso

684

Protocolo Questão

47 16501418

Inscrição
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Constituição Federal: A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Uma Banca não pode afirmar que a
excelência no Serviço Público se deve a busca de apoio político por parte da Administração Pública para seus projetos.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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
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.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Senhores Examinadores, Solicito a alteração do gabarito da questão de número 48 da prova de Analista Universitário  Administração, que traz o
seguinte texto: No debate sobre a adoção de novos modelos de gestão pública, observa-se que a nova gerência tem procurado transladar a cultura
de gestão orientada para os resultados nas organizações do setor público. 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. A referida questão trouxe como gabarito preliminar a alternativa: E) indicadores de desempenho. No entanto, de
acordo com 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. Para Chiavenato (2004) A observação ou verificação
do desempenho ou do resultado busca obter informação precisa a respeito daquilo que está sendo controlado. Tão logo, o gabarito correto da
questão seria a alternativa D) monitoramento do desempenho, uma vez que, na referida questão, foi arguida qual seria a etapa da gestão de
resultados e não as ferramentas utilizadas para medição de resultados, que somente neste caso, seriam os indicadores de desempenho.
REFERÊNCIAS CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração.7 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. STONER, James A. F.;
FREEMAN, R. Edward. Administração. 5 ed. Rio de Janeiro: Prentice Hall do Brasil, 1999.

29/05/2018
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language:EN-US;} Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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)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. Diante do exposto que apresenta os indicadores de desempenho como
etapa distinta dos demais e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, fica mantida a alternativa E como única resposta
correta e completa para a questão.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:
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A banca deu como gabarito a letra E - indicadores de desempenho. A questão pede a ETAPA da gestão de resultados. Indicador de desempenho
não é etapa. De acordo com Peter Drucker, a gestão por resultados consiste nas seguintes etapas: 1  Revisão dos objetivos organizacionais Os
gestores devem ter uma visão clara dos objetivos macros, conhecer o planejamento estratégico e as ambições da empresa. 2  Definição dos
objetivos dos colaboradores Gestores e seus liderados devem se reunir para firmar acordos sobre os objetivos e os resultados esperados com seu
trabalho. Eles também estabelecem um prazo para a apresentação destes resultados e avaliação do desempenho. 3  Monitoramento do processo
De tempos em tempos, antes da finalização do prazo acordado, gestores e liderados se reúnem para verificar se os objetivos estão sendo
alcançados. 4  Avaliação de desempenho No final do período de funcionamento normal, o desempenho do trabalhador é julgado de acordo com o
atingimento ou não dos objetivos. 5  Recompensa Na última etapa do ciclo, os colaboradores recebem recompensas pelos resultados obtidos.
Logo, a alternativa D - Monitoramento do desempenho seria a mais correta.

29/05/2018
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language:EN-US;} Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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)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. Diante do exposto que apresenta os indicadores de desempenho como
etapa distinta dos demais e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, fica mantida a alternativa E como única resposta
correta e completa para a questão.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

673

Protocolo Questão

48 16501418

Inscrição

A questão pede 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. Indicador de desempenho não é uma
etapa da gestão de resultados e sim o monitoramento de desempenho, que produz e se baseia nos indicadores de desempenho. Conforme a
literatura Monitoramento de desempenho consiste no acompanhamento contínuo, cotidiano, por parte de gestores e gerentes, do desenvolvimento
dos programas e políticas em relação a seus objetivos e metas. É uma etapa realizada por meio de indicadores, produzidos regularmente com
base em diferentes fontes de dados, que dão aos gestores informações sobre o desempenho de programas, permitindo medir se objetivos e metas
estão sendo alcançados (Vaitsman, Rodrigues e Paes-Sousa, 2006, p. 21. Peter Drucker traz o monitoramento como a 3 etapa do processo de
gestão dos resultados. As 5 etapas da gestão por resultados são: 1  Revisão dos objetivos organizacionais ( Os gestores devem ter uma visão
clara dos objetivos macros, conhecer o planejamento estratégico e as ambições da empresa). 2  Definição dos objetivos dos colaboradores
(Gestores e seus liderados devem se reunir para firmar acordos sobre os objetivos e os resultados esperados com seu trabalho. Eles também
estabelecem um prazo para a apresentação destes resultados e avaliação do desempenho. 3  Monitoramento do processo (De tempos em tempos,
antes da finalização do prazo acordado, gestores e liderados se reúnem para verificar se os objetivos estão sendo alcançados). 4  Avaliação de
desempenho (No final do período de funcionamento normal, o desempenho do trabalhador é julgado de acordo com o atingimento ou não dos
objetivos). 5  Recompensa (Na última etapa do ciclo, os colaboradores recebem recompensas pelos resultados obtidos). Sendo assim, peço que o
gabarito desta questão seja retificado para acertiva D que corresponde ao Monitoramento de desempenho.

29/05/2018
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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)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.
Diante do exposto que apresenta os indicadores de desempenho como etapa distinta dos demais e considerando as argumentações dos
candidatos em seus recursos, fica mantida a alternativa E como única resposta correta e completa para a questão.

01/06/2018Data da resposta:

Motivo: Retificação do gabarito para Letra D. A questão pede [...] Assinale a alternativa que indica a ETAPA da gestão de resultados [...]. A
aplicação de indicadores é uma metodologia de mensuração de resultados, ou seja, Indicador de desempenho não é a etapa. A aplicação do(s)
indicador(es) sim. Dentre as alternativas apresentadas, o que configura etapa, seria o Monitoramento dos indicadores. Justificativa: David Norton e
Robert Kaplan (1997) foram os primeiros autores que trataram do sistema de medição estratégica a partir de indicadores de desempenho. Em
1996, publicaram o livro A estratégia em ação  Balanced Scorecard, onde definiram que indicadores de desempenho estratégico, no seu mais alto
nível de definição, são aqueles escolhidos pela direção para medir o desempenho da estratégia e do alcance dos objetivos estratégicos. É a partir
dos indicadores que a organização verifica se a estratégia escolhida está alcançando os resultados esperados ou se é preciso fazer ajustes para
atingir as metas, os objetivos e a visão de futuro. A partir daí, a elaboração e a gestão dos indicadores de desempenho podem ser direcionadas
para o monitoramento da evolução dos resultados da empresa e servir como referência para o processo de tomada de decisão e a criação de
estratégias de melhoria. Kaplan (1997) afirma ainda que o que não é medido não é gerenciado, portanto, indicadores de desempenho são
ferramentas / instrumentos de gestão; a etapa seria o Monitoramento do Desempenho através da medição desses indicadores. KAPLAN, Robert S.
NORTON, David P. A estratégia em ação  Balanced Scorecard. 6. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

29/05/2018

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal
0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-
size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-
para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-
pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-
font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-
language:EN-US;} Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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)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. Diante do exposto que apresenta os indicadores de desempenho como
etapa distinta dos demais e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, fica mantida a alternativa E como única resposta
correta e completa para a questão.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

715

Protocolo Questão

48 16504082

Inscrição

A essência do administrador na empresa é otimizar a aplicação dos recursos que estiverem disponíveis e sabendo que o capital humano da
empresa também é um recurso a ser utilizado e levando-se em consideração o processo de automação das empresas, considera-se que a
resposta informada como verdadeira (D) está incompleta, tornando a alternativa (E) como a resposta mais completa para esta questão.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

538

Protocolo Questão

53 16514286

Inscrição
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Para Chiavenato, administração é o processo de organizar, planejar, dirigir e controlar o uso de recursos, a fim de alcançar os objetivos
organizacionais. Desta forma a alternativa D está incompleta ao afirmar que a essência do papel do adminsitrador é de obter resultados por meio
de pessoas.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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. Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos
que enfatizam a definição e o conceito do administrador, os quais somente terão aplicabilidade se existirem pessoas administradas para a
obtenção de resultados, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

58

Protocolo Questão

54 16500481

Inscrição

A questão se refere ao papel do administrador apontando resposta certa como letra D, "obter resultados por meio de pessoas". Administrar tem a
ver com obter resultados, mas não necessariamente por meio de pessoas, apenas. Em sua essência, administrar significa o ato de melhor utilizar
recursos disponiveis. Sendo assim, a resposta correta seria letra E, " otimizar a aplicação dos recursos". Att, Cyndi Lima.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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. Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos
que enfatizam a definição e o conceito do administrador, os quais somente terão aplicabilidade se existirem pessoas administradas para a
obtenção de resultados, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

452

Protocolo Questão

54 16511982

Inscrição

ANULAÇÃO OU MUDANÇA DA LETRA C PARA E , POIS ESTÁ NO ROL DA ESSÊNCIA DO PAPEL DO ADMINISTRADOR : Otimizar a
aplicação dos recursos. REFERÊNCIAS CHIAVENATO, I. Introdução à Teoria Geral da Administração. 6. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000.
FERREIRA, T. A. B. O papel do Administrador na gestão pública e privada. Revista Racre. São Paulo: CREUPI, v. 5, n. 9, jan/ dez 2005.
Disponível em: . Acesso em: 29 maio 2018.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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. Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos
que enfatizam a definição e o conceito do administrador, os quais somente terão aplicabilidade se existirem pessoas administradas para a
obtenção de resultados, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

634

Protocolo Questão

54 16504440

Inscrição
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Resposta do gabarito preliminar: Alternativa D Maximiano, renomado autor da área de administração, afirma que administrar é o processo ou
atividade dinâmica que consiste em tomar decisão sobre objetivos e recursos. Fonte: MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Teoria Geral da
Administração: da escola cientifica à competitividade na economia globalizada. 2 ª ed. São Paulo: Atlas, 2000. Outro importante autor, Idalberto
Chiavenato, no livro Administração: teoria, processo e prática, fala da amplitude do papel do administrador: "Na verdade, o papel do administrador
é extremamente multivariado e contingencial. Se ele é um supervisor de primeira linha situado no nível operacional da empresa, precisa estar mais
voltado para rotinas, normas e procedimentos responsáveis por regular a atividade dos seus subordinados que executam tarefas ou então lidam
com as tecnologias utilizadas pela empresa. Se ele é um gerente situado no nível intermediário da empresa, precisa estar mais voltado para a
elaboração de planos táticos, organização de diferentes atividades, direção de determinados órgãos, departamentos ou unidades da organização e
para o controle dos resultados departamentais. Todavia, se é um diretor localizado no nível institucional da empresa, então precisa estar voltado
para as demandas do ambiente externo e para a adequação da empresa como um todo às oportunidades que ele deve entrever e às ameaças e
contingências que ele precisa pressentir nesse ambiente, tendo em vista as forças e limitações de sua empresa." CHIAVENATO, Idalberto.
Administração, teoria, processo e prática. São Paulo: Makron Books, 1994 Em seguida, Chiavenato ainda cita que administração significa atingir
resultados com os recursos disponíveis. Portanto, o enunciado que trata sobre o papel do administrador admite outras respostas que também
constam como alternativas na questão 54. E assim sendo não há base teórica para eleger arbitrariamente a alternativa D como a única correta ou
possível.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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. Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos
que enfatizam a definição e o conceito do administrador, os quais somente terão aplicabilidade se existirem pessoas administradas para a
obtenção de resultados, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

695

Protocolo Questão

54 16509492

Inscrição

Motivo: Anulação da questão, pois apresenta mais de uma alternativa correta. 1ª. Justificativa: Se considerarmos que a alternativa correta é a D,
para que isso seja possível, é necessário considerar que a alternativa B também está. (B) Coordenar pessoas e equipes de trabalho; e (D) Obter
resultados por meio de pessoas  Para CHIAVENATO (2006), o administrador precisa ter uma visão sistêmica do seu ambiente de trabalho, tanto
interno quanto externo. É preciso que ele conheça os seus colaboradores e tenha a habilidade de conduzi-los, formando e liderando equipes de
sucesso. É importante também, que o administrador saiba articular e integrar as diversas áreas da organização, para que saibam a importância do
trabalho em conjunto e juntas ofereçam a empresa resultados satisfatórias. Em relação ao ambiente externo, a administrador precisa estar
conectado com os acontecimentos recentes, entre eles o conceito de globalização e internacionalização, saber a importância da responsabilidade
social, justiça e ética, além de estar em constante aperfeiçoamento profissional. O autor ainda afirma que o administrador é responsável por
efetuar diagnósticos de situações, define estratégias, dimensiona recursos, planeja sua aplicação, utiliza tecnologias, aplica competências, resolve
problemas, gera inovação e competitividade. (CHIAVENATO, 2006, p. 3). Isso demonstra que o administrador não vai ser avaliado apenas pelo
seu conhecimento, ele precisar mostrar habilidades para por em prática no dia a dia do seu trabalho como um profissional deve agir no ambiente
cercado de incertezas. Demonstrando assim, suas competências, e utilizando-as de modo favorável para a organização.[...] O administrador é um
agente  não só de condução do cotidiano - de mudança e transformação das organizações, levando-as a novos rumos, novos processos, objetivos,
estratégias, tecnologias e novos patamares; ele é um agente educador e orientador, pois sua orientação modifica comportamentos e atitudes de
pessoas; é um agente cultural, pois com seu estilo de Administração modifica a cultura organizacional. [...] (CHIAVENATO, 2006, p.13). Portanto, é
restritivo conceber que a essência do o papel do Administrador é a obtenção de resultados através das pessoas, sem considerar a coordenação
dessas mesmas pessoas e equipes. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 7. ed. Ver. E atual.- Rio de Janeiro:
Elsevier, 2003. 2 ª. Justificativa: O papel essencial do administrador também é Assegurar a maximização dos resultados, portanto, a letra A
também está correta. (A) Assegurar a maximização dos resultados  Administração significa, em primeiro lugar, ação. Neste sentido, compreende-
se que a administração é um processo de tomada de decisões e consequentemente realizar ações, organizar o trabalho, execução das tarefas e
controle dos processos (MAXIMIANO, 2000). Os processos administrativos são também chamados de funções administrativas ou funções
gerenciais. Assim, o papel do administrador compreende funções como coordenação, direção, comunicação, e participação, contribuindo para a
realização dos quatro processos principais, tornando a administração um diferencial de competitividade nas empresas, buscando assegurar a
maximização dos resultados. MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Teoria Geral da Administração: da escola científica à competitividade na
economia globalizada. São Paulo: Atlas, 2000. (E) Otimizar a aplicação dos recursos  Administração é o processo de trabalhar com as pessoas e
recursos para realizar objetivos organizacionais com eficiência e eficácia (BATEMAN e SNELL, 1998). No desempenho das suas atividades, o
administrador define estratégias, efetua diagnósticos de situações, dimensiona recursos, planeja sua aplicação, resolve problemas, gera inovação
e competitividade (CHIAVENATO, 2003). Portando, o administrador da atualidade deve atuar de maneira a atender às necessidades internas dos
seus colaboradores (talentos), por intermédio da gestão eficiente bem como do mercado, visando sempre a otimização dos recursos do negócio,
dos recursos disponíveis da natureza, além de agir com responsabilidade social, essencial para o desenvolvimento da organização. BATEMAN, T.
S. e SNELL, S.A. Administração  construindo vantagem competitiva. São Paulo: Atlas, 1998. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da
administração. 7. ed. Ver. E atual.- Rio de Janeiro: Elsevier,

Recurso

717

Protocolo Questão

54 16504082

Inscrição
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2003.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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. Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos
que enfatizam a definição e o conceito do administrador, os quais somente terão aplicabilidade se existirem pessoas administradas para a
obtenção de resultados, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Assinale a alternativa que apresenta uma estratégia prospectiva ou ofensiva de RH na área de fluxos de trabalho. Na formulação da questão, o uso
do ou aparece com o sentido de alternância ou de exclusão, tornando a questão confusa, uma vez que a literatura pertinente ao Planejamento
Estratégico de RH, para a área de fluxos de trabalho, e indicada como Conteúdo Programático, usa-se sempre o termo Estratégia prospectiva e
ofensiva, com um sentido de complementaridade e adição. Embora as opções de alternativas tragam a letra a como uma possível resposta para a
questão, como aparece no gabarito como a correta, o questionamento se dar a partir da formulação da questão, considerando a fundamentação
acima apresentada. E dessa forma, solicito que a referida questão seja Anulada.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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.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.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

255

Protocolo Questão

56 16508310

Inscrição

Como o gabarito dado pela banca foi letra "A" infere-se dessa forma que a questão está tratando de um dos processos básicos da Gestão de
Pessoas que é o Desenvolver pessoas. Este processe corresponde às ações sistemáticas para, através da aprendizagem, gerar novos
conhecimentos e promover o desenvolvimento dos talentos da empresa. Envolve gestão do conhecimento, treinamento e desenvolvimento, gestão
de competências, aprendizagem, gestão da mudança, inovação, trilhas de carreira, estratégias de comunicação. A questão na realidade está
tratando sobre Planejamento prospectivo, que é o planejamento voltado para as contingências e para o futuro da organização. Aqui as decisões
são tomadas no sentido de compatibilizar os diferentes interesses envolvidos, através de uma composição capaz de levar a resultados para o
desenvolvimento natural da empresa e ajusta-la às contingências que surgem no meio do caminho. Sua base é a aderência ao futuro, no sentido
de ajustar-se às novas demandas ambientais e preparar-se para as futuras contingências. Dessa forma solicito anulação desta questão ou que a
assertiva "C" seja considerada também como certa.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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.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.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

587

Protocolo Questão

56 16500071

Inscrição
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Senhores Examinadores, Solicito a alteração do gabarito da questão de número 57 da prova de Analista Universitário  Administração, que traz o
seguinte texto: Todos os funcionários podem e devem se desenvolver. Assinale a alternativa que apresenta o que significa educação dentro do
contexto do desenvolvimento de pessoas. A referida questão trouxe como gabarito preliminar a alternativa: B) significa, 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. No entanto, a alternativa não corresponde aos conceitos de educação apesentados por diversos
estudiosos. Para Meneses, Zerbini e Abbad (2010), a educação refere-se às oportunidades dadas pela organização ao indivíduo visando prepará-
lo para ocupar cargos diferentes em outro momento dentro da mesma organização. A educação é direcionada para atividades que serão
desempenhadas em um futuro breve pelos funcionários de uma organização, o treinamento prepara os indivíduos para melhorar o desempenho no
cargo atual (Abbad; Borges-Andrade, 2004). Nadler (1984) apresenta uma contextualização voltada à aplicação nas organizações de trabalho
preparando o indivíduo para o desempenho das suas funções em um futuro próximo. A educação, normalmente está ligada a possibilidade de
crescimento em níveis de melhoria na estrutura salarial na organização. Meneses, Zerbini e Abbad (2010) trazem ainda que para preparar o
indivíduo para um trabalho futuro (educação), as ações educacionais mais adequadas seriam cursos de média e longa duração, tais como,
técnicos profissionalizantes, graduação, especialização, e até mesmo programas de mestrado e doutorado. Tais definições não condizem com a
alternativa dada como correta para questão, sendo a alternativa de letra C) Significa orientação para o futuro como parte das atividades de
desenvolvimento pessoal, a fim de proporcionar maiores habilidades no desempenho de cargos e funções necessários ao desenvolvimento
organizacional a mais condizente à definição de educação no contexto do desenvolvimento de pessoas. REFERÊNCIAS ABBAD, G. S.; BORGES-
ANDRADE, J. E. Aprendizagem humana em organizações de trabalho. In: ZANELLI, J.C.: BORGES-AN DRADE, J E.; BASTOS, A. V. B. (Orgs.)
Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2004, p.237-275. MENESES, P.; ZERBINI, T. ABBAD, G. Manual de
treinamento organizacional. Porto Alegre: Artmed, 2010. 168 p. NADLER, L. (1984). The handbook of human resources development. New York:
Wiley.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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. Diante do
exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos que abordam somente a questão da educação ou somente a questão
do desenvolvimento e não, como solicita a questão, a educação dentro do contexto do desenvolvimento de pessoas, fica mantida a alternativa B
como única resposta correta e completa para a questão.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

633

Protocolo Questão

57 16502830

Inscrição

De acordo com Peter Drucker, a gestão por resultados consiste nas seguintes etapas: 1  Revisão dos objetivos organizacionais Os gestores devem
ter uma visão clara dos objetivos macros, conhecer o planejamento estratégico e as ambições da empresa. 2  Definição dos objetivos dos
colaboradores Gestores e seus liderados devem se reunir para firmar acordos sobre os objetivos e os resultados esperados com seu trabalho. Eles
também estabelecem um prazo para a apresentação destes resultados e avaliação do desempenho. 3  Monitoramento do processo De tempos em
tempos, antes da finalização do prazo acordado, gestores e liderados se reúnem para verificar se os objetivos estão sendo alcançados. 4 
Avaliação de desempenho No final do período de funcionamento normal, o desempenho do trabalhador é julgado de acordo com o atingimento ou
não dos objetivos. 5  Recompensa Na última etapa do ciclo, os colaboradores recebem recompensas pelos resultados obtidos. Logo, a alternativa
D - Monitoramento do desempenho seria a mais correta

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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

Data do recurso:

Resposta

Recurso

671

Protocolo Questão

57 16501418

Inscrição
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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. Diante do exposto e considerando as argumentações dos
candidatos em seus recursos que abordam somente a questão da educação ou somente a questão do desenvolvimento e não, como solicita a
questão, a educação dentro do contexto do desenvolvimento de pessoas, fica mantida a alternativa B como única resposta correta e completa para
a questão.

01/06/2018Data da resposta:

De acordo com Chiavenato, a gestão de pessoas compreende seis processos: agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar
pessoas. A questão 57 tem relação com um desses processos, o de desenvolver pessoas, que visa capacitar e incrementar o desenvolvimento dos
funcionários em uma organização e inclui como ferramentas o treinamento e o desenvolvimento propriamente dito. No seu livro sobre gestão de
pessoas, Chiavenato esclarece que treinamento e desenvolvimento têm objetivos distintos. O treinamento é orientado para o presente e busca
melhorar as habilidades e competências relacionadas com o desempenho imediato de alguma função. Já o desenvolvimento focaliza os cargos a
serem ocupados no futuro e as novas habilidades e competências que serão requeridas. Fonte: CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas. 3. Ed. Ver.
Atual. Rio de janeiro: Elsevier, 2010. Como mencionado, a base teórica indica uma diferença entre treinamento e desenvolvimento. Nesse sentido,
cabe salientar que, como consta na alternativa C da questão 57, o conceito de desenvolvimento está voltado para o futuro e tem por objetivo
proporcionar maiores habilidades ao colaborador considerando as possibilidades que estão no horizonte. Portanto, as habilidades adquiridas no
processo de desenvolvimento vão além da função que o colaborador ocupa no tempo presente. Além disso, não é possível afirmar, como consta
na alternativa indicada como correta, que o conceito de desenvolvimento nesse contexto está relacionado tão somente a processos mais
profundos de formação da personalidade, porque o desenvolvimento, conforme o teórico citado, se relaciona sobretudo com a capacitação do
indivíduo para desafios futuros em outros cargos ou funções necessários ao desenvolvimento organizacional, no contexto específico da
administração, e mais propriamente do desenvolvimento de pessoas em administração.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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. Diante do
exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos que abordam somente a questão da educação ou somente a questão
do desenvolvimento e não, como solicita a questão, a educação dentro do contexto do desenvolvimento de pessoas, fica mantida a alternativa B
como única resposta correta e completa para a questão.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

712

Protocolo Questão

57 16509492

Inscrição

Motivo: Anulação da questão por apresentar mais de uma alternativa correta. Justificativa: A questão pede que se apresente o que significa
educação dentro do contexto do desenvolvimento de pessoas. O gabarito considera correta a letra B, que compreende a educação como um
processo de formação da personalidade e da melhoria da capacidade de compreender e interpretar o conhecimento. Entretanto, também podemos
considerar a Letra C correta, pois de acordo com Meneses, Zerbini & Abbad (2003, p. 18), a educação é ação voltada para atividades que serão
desempenhadas em um futuro breve. Na página 19 do texto Conceitos essenciais em treinamento, desenvolvimento e educação de pessoas
(Disponível em https://www.larpsi.com.br/media/mconnect_uploadfiles/c/a/cap_01yt.pdf ), as autores prosseguem afirmando que Assim, o conceito
de educação seria mais abrangente que o de desenvolvimento à medida que, conforme Nadler (1984), a educação, nas últimas décadas, passou a
assumir novos significados, incorporando em seu escopo tanto ações direcionadas para o crescimento profissional quanto pessoal. Desta forma,
respaldando a escolha também da letra C, como alternativa correta.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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

Data do recurso:

Resposta

Recurso

720

Protocolo Questão

57 16504082

Inscrição
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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. Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos que abordam somente a
questão da educação ou somente a questão do desenvolvimento e não, como solicita a questão, a educação dentro do contexto do
desenvolvimento de pessoas, fica mantida a alternativa B como única resposta correta e completa para a questão.

01/06/2018Data da resposta:

O gabarito divulgado no dia 27/05/2018 aponta como resposta a letra (D). Onde consta a que as premissas básicas se manifestam como relações
sobrenaturais. Não existe coerência nessa resposta. Não há qualquer literatura que corrobore com essa afirmação, em se tratando de modelos
gerenciais de cultura organizacional. A resposta que mais se aproxima do que está descrito no enunciado é a letra (E). http://www.portal-
administracao.com/2014/10/cultura-organizacional-conceito-aspectos.html O gabarito deve ser alterado para a letra (E).

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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. Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos que abordam outras classificações,
sendo que o enunciado da questão é pontual ao solicitar que assinale a alternativa que apresenta, nessa ordem, como se manifestam esses níveis
de cultura organizacional, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

208

Protocolo Questão

58 16511378

Inscrição

A proposição de Letra "E" referindo a Rituais e Cerimônias atende o que preceitua o primeiro nível de cultura proposto por Schein (1991), que diz
que: " Artefatos e criações: se caracterizam como o nível mais superficial da cultura, configurando as estruturas e processos organizacionais e as
manifestações visíveis, que incluem a linguagem, arquitetura, tecnologia, objetos decorativos, vestuários e as cerimônias observadas. Como a
banca pede para assinalar a alternativa, pela ordem, que mais se assemelha com os três níveis de cultura apresentados dá margem a alternativa
de letra "E" com a primeira manifestação de cultura através dos Rituais e Cerimônias ser mais correta do que a primeira manifestação apresentada
pela alternativa de letra "D", contudo solicito a anulação desta questão.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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. Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos que abordam outras classificações,
sendo que o enunciado da questão é pontual ao solicitar que assinale a alternativa que apresenta, nessa ordem, como se manifestam esses níveis
de cultura organizacional, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

608

Protocolo Questão

58 16500071

Inscrição

Página 19 de 263



ANULAÇÃO / MUDANÇA DE D PARA E, POIS OS NÍVEIS DA CULTURA DAS ORGANIZAÇÕES SÃO : Rituais e cerimônias; intimidade entre as
pessoas; e relações humanas. REFERÊNCIAS BERNHOEFT, R. O processo de sucessão numa empresa familiar: como conduzi-lo. Tendências
do Trabalho. Rio de Janeiro, p.28-30, jan. 1988. CARVALHO. C; RONCHI. C. Cultura organizacional: teoria e pesquisa. Rio de Janeiro: Fundo de
cultura, 2005. CHIAVENATO, I. Gerenciando Pessoas. 3ª edição. São Paulo: Makron books, 252 p, 1994. CHIAVENATO, Idalberto. Recursos
Humanos das Organizações: o capital humano das organizações. São Paulo: Atlas, 2006.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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. Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos que abordam outras classificações,
sendo que o enunciado da questão é pontual ao solicitar que assinale a alternativa que apresenta, nessa ordem, como se manifestam esses níveis
de cultura organizacional, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

637

Protocolo Questão

58 16504440

Inscrição

De acordo com Edgar Schein, existem três diferentes níveis de cultura nas organizações: 1. Pressupostos partilhados  São as crenças
inconscientes implícitas na forma de ser das pessoas. O comportamento e a maneira de pensar fazem parte da personalidade pessoal e não são
alteráveis. 2. Valores Partilhados  São crenças conscientes nas quais um indivíduo é capaz de distinguir entre o que está certo e o que está errado.
3. Artefatos: Histórias e Legendas  nível em que os indivíduos definem o comportamento desejado com base na sociedade e estereótipos; Rituais
e cerimónias  são as rotinas e as atividades planeadas; Linguagem Organizacional  são as palavras usadas para comunicar; uso de frases e
vocabulário específico como símbolos culturais; Estruturas Físicas/Símbolos  os bens tangíveis e o design podem refletir a cultura utilizada. Desta
forma, o gabarito mais correto é a alternativa E.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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. Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos que abordam outras classificações,
sendo que o enunciado da questão é pontual ao solicitar que assinale a alternativa que apresenta, nessa ordem, como se manifestam esses níveis
de cultura organizacional, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

668

Protocolo Questão

58 16501418

Inscrição
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Resposta do gabarito preliminar: Alternativa D Dentre as alternativas da questão 58, a única que apresenta um exemplo de artefato é a letra E.
Conforme Ferreira e Assmar (2002), o artefato é o nível mais superficial da cultura, configurado pelas estruturas e processos organizacionais e
pelas manifestações visíveis que incluem a linguagem, arquitetura, tecnologia, objetos decorativos, vestuários e as cerimônias observadas. Tendo
igualmente como base a Teoria de Schein, Ferreira ET AL. (2002) declaram que: "Orientados pela perspectiva funcionalista, diferentes autores têm
procurado desenvolver modelos teóricos destinados a explicitar os diferentes traços ou elementos através dos quais a cultura organizacional pode
se manifestar. Em se tratando, por exemplo, do modelo teórico de Schein (1991), são propostos três níveis de elementos, que variam em função
do seu grau de acessibilidade: os artefatos, os valores esposados e os pressupostos básicos. Os artefatos constituem o nível mais superficial da
cultura, isto é, correspondem às estruturas e processos organizacionais e aos produtos tangíveis do grupo, tais como a arquitetura do ambiente
físico e as CERIMÔNIAS OBSERVADAS." (FERREIRA, M. C. et al., 2002) É importante ressaltar que a fundamentação teórica apresentada
classifica a cerimônia como um artefato que manifesta a cultura organizacional. No entanto, os demais elementos apresentados nas outras
alternativas da questão 58, que corresponderiam aos artefatos, não são contemplados na classificação proposta pelos autores citados. Portanto, a
alternativa indicada como correta não está compatível com a fundamentação teórica sobre cultura organizacional. Ressalte-se aqui, que conforme
o gabarito preliminar, as relações sobrenaturais são colocadas como manifestação das premissas básicas da cultura organizacional, o que vai de
encontro a qualquer técnica de pesquisa e observação aplicada na ciência. FERREIRA, M. C.; ASSMAR, E. M. L. Perspectivas epistemológicas,
teóricas e metodológicas no estudo da cultura organizacional. In: CONGRESSO COPPEAD, 9, 2002. Anais... Rio de Janeiro: COPPEAD/UFRJ,
2002. FERREIRA, M. C. et al. Desenvolvimento de um instrumento brasileiro para avaliação da cultura organizacional. Estudos de Psicologia.
Brasília: 2002, 7(2), 271-280. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/%0D/epsic/v7n2/a08v07n2.pdf. Acesso em 28/05/2018, às 13h27min.
SCHEIN, E. H. (1991). What is culture. In P. J. Frost, L. F. Moore, M. R. Louis, C. C. Lundberg & J. Martin (Orgs.), Reframing organizational culture
(pp. 243-253). Newbury Park: Sage.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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. Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos que abordam outras classificações,
sendo que o enunciado da questão é pontual ao solicitar que assinale a alternativa que apresenta, nessa ordem, como se manifestam esses níveis
de cultura organizacional, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

706

Protocolo Questão

58 16509492

Inscrição

Motivo: Anulação da questão por não apresentar nenhuma alternativa correta. Há três níveis nos quais atuam as culturas nas organizações, os
quais são: artefatos visíveis; valores visíveis e conscientes; e premissas básicas. Nenhuma das alternativas apresentadas está correta. 1ª
Justificativa: Segundo o Modelo de Schein (1992), uma teoria de modelo de cultura organizacional desenvolvida no começo dos anos 1980, que
tornou-se uma das influências para as teorias de cultura organizacional se baseia na ideia de que a Cultura de uma organização existe em três
diferentes níveis, sendo eles: Artefatos, Normas e Valores e Pressupostos. De acordo com Schein (1992), a essência da cultura são os
pressupostos básicos e crenças estabelecidas. Esse nível atinge os valores e normas que são reconhecidos e mantidos pelos membros da cultura.
Os valores e normas, em retorno, influenciam as escolhas e ações tomadas pelos membros da cultura em questão. Finalmente, ações guiadas
culturalmente produzem artefatos. Ele defende que quando novos membros são trazidos à cultura, ou eles são selecionados com base nos seus
valores ou eles têm de aceitar os valores culturais. Culturas mudam, mas somente quando novos valores são trazidos de fora. Porém, novos
valores, só serão incorporados aos pressupostos básicos se for provada a validade e que tais valores trarão benefícios para a organização.
Somente quando os membros puderem perceber os benefícios é que novos valores poderão "descer" ao nível dos pressupostos inconscientes. Do
ponto de vista do modelo de Schein (1992), a cultura vem de dentro para fora, das profundezas dos pressupostos, normas e valores até a
superfície onde artefatos podem ser observados. Ou seja: Artefatos: São fatores visíveis na organização, mas geralmente indecifráveis. Exemplos:
missão, slogans, as instalações da empresa, mobília, imobilizado, modo de como os funcionários se vestem; manifestações comportamentais
como cerimônias, rituais, padrões de comunicação, tradições, recompensas e punições, ou ainda, manifestações verbais como: piadas, anedotas,
jargões, apelidos, explicações, mitos, histórias, etc. Normas e Valores: Neste patamar os valores locais e pessoais são amplamente expressos na
organização e podem ser estudados através de entrevistas com trabalhadores da companhia que recolham atitudes deles. Membros de uma
organização são aptos para reconhecer seus valores razoavelmente de maneira fácil. Normas são associadas com valores. São regras que não
são escritas e que permitem que membros de uma cultura saibam o que é esperado deles em uma vasta variedade de situações. Pressupostos:
Último e mais profundo nível da organização. Considera crenças e pressupostos como fatores importantes. De acordo com Schein (1992), este
nível forma o coração da cultura de uma organização. Geralmente são crenças consideradas tabu na organização, ou seja, regras táticas, que
muitas vezes existem sem o conhecimento consciente dos trabalhadores. Os pressupostos representam também o que os membros

Recurso

718

Protocolo Questão

58 16504082

Inscrição
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acreditam ser a realidade, influenciando o que eles sentem e pensam nos aspectos da cultura. O autor acredita que os pressupostos têm a
capacidade de influenciar o que os membros de uma cultura percebem e como eles pensam e agem. Portanto, considerar que relações
sobrenaturais é um pressuposto/premissa básica é um equívoco, da resposta presente na letra D. Schein (1992) ainda destaca que o processo de
construção da Cultura Organizacional inicia-se através das crenças (predições de como as coisas são) e valores (afirmações sobre como as coisas
devem ser). SCHEIN, E. H. Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey-Bass, 1992. 2ª Justificativa - Ferreira e Assmar (2002),
também tomando por base os estudos de Schein (1992), conceituam o que são artefatos, crenças e valores e pressupostos básicos, como
elementos de uma Cultura Organizacional, dessa forma: Artefatos e criações: se caracterizam como o nível mais superficial da cultura,
configurando as estruturas e processos organizacionais e as manifestações visíveis, que incluem a linguagem, arquitetura, tecnologia, objetos
decorativos, vestuários e as cerimônias observadas; Crenças e valores: são as filosofias, estratégias e metas, ou seja, são as regras, princípios,
normas e valores éticos que direcionam o comportamento de um grupo, seus objetivos e os meios utilizados para atingi-los. Vale destacar que
crença é tudo aquilo que as pessoas acreditam ser verdade dentro das suas metas e objetivos, enquanto valor significa o que as pessoas
acreditam ser importante; Pressupostos básicos e premissas: esses refletem as crenças inconscientes e inquestionáveis, que estão no nível mais
profundo, sendo perceptíveis a partir de uma investigação mais profunda da Cultura Organizacional. São os valores, as crenças, percepções,
sentimentos compartilhados pelos membros da organização e que dão resultado positivo, repetindo-se e sendo aceitos. FERREIRA, M. C.;
ASSMAR, E. M. L. Perspectivas epistemológicas, teóricas e metodológicas no estudo da cultura organizacional. In: CONGRESSO COPPEAD, 9,
2002. Anais. Rio de Janeiro: COPPEAD/UFRJ, 2002. 3ª Justificativa - Para Lacombe e Heilborn (2008, p. 355), a cultura organizacional é um
conjunto de valores em vigor em uma empresa, suas relações e sua hierarquia, definindo os padrões de comportamento e de atitudes que
governam as ações e decisões mais importantes da administração. Para eles a cultura divide-se em três níveis: 1. Primeiro nível  comportamentos
e criações: fazem parte desse nível as lendas, histórias, rituais e cerimônias, layout, formalidade e informalidade das relações, maneira de falar
entre outros. O que realmente importa é o que está por trás dos artefatos visíveis desse nível. 2. Segundo nível  valores visíveis e conscientes:
correspondem às prioridades dadas no desempenho da função, à capacidade de inovação, à lealdade, à maneira de resolver conflitos e lidar com
problemas. Enquanto esses valores são debatidos e questionados ainda se encontram no segundo nível, a partir do momento em que se tornam
automatizados passam ao terceiro nível. 3. Premissas básicas: pertencem a esse grupo premissas sobre o que se pensa da existência, das
relações, da atividade humana, da ética, do trabalho e do divertimento. Esses valores já se encontram, em geral, inconscientemente
automatizados. LACOMBE, F;HEILBORN, G. Administração  princípios e tendências. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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. Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos que abordam outras classificações,
sendo que o enunciado da questão é pontual ao solicitar que assinale a alternativa que apresenta, nessa ordem, como se manifestam esses níveis
de cultura organizacional, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Uma ferramenta bastante conceituada para a realização de análises de cenários ou ambientes e amplamente utilizada nas grandes organizações
pelo nível estratégico é a "Análise Swot", através desta ferramenta é possível se planejar uma mudança organizacional, pois será identificado as
forças e fraquezas, tratando-se do ambiente interno e das ameaças e oportunidades, tratando-se do ambiente externo. Esta análise tem relação
direta com o porte da Organização (Organizações maiores na grande maioria possuem estruturas hierárquicas complexas) e com a temporalidade
no momento oportuno para se tomar a melhor decisão, a decisão mais eficiente, contudo a alternativa "A" seria a mais correta, dessa forma solicito
que a alternativa "A" seja considerada como correta ou que a questão de número 59 seja anulada.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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
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.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

615

Protocolo Questão

59 16500071

Inscrição

Página 22 de 263



ANULAÇÃO / MUDANÇA DE GABARITO DA A PARA C,POIS O SISTEMA GERENCIAL DE INFORMAÇÕES É DEFINIDO SENDO Um conjunto
de informações de fácil acesso para apoiar decisões estruturadas REFERÊNCIAS OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas de
Informações Gerenciais: Estratégicas Táticas Operacionais. 12ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008,

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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 e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos que apresentam uma
definição e não a que caracteriza, conforme a questão solicita, fica mantida a alternativa A como única resposta correta e completa para a questão.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

640

Protocolo Questão

62 16504440

Inscrição
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ANALISTA UNIVERSITÁRIO - BIBLIOTECONOMIACargo:

Língua Portuguesa,Raciocínio Lógico,Tópicos de Administração Pública e etc.,Conhecimentos Específicos daCaderno:

Questões por caderno: 16,12,14,20

Bibliografia: problema de formatação das alternativas. Recurso: venho por meio deste documento pedir a anulação da questão de número 44,
tendo em vista que há duas alternativas iguais "C" e "E", discordando do edital de abertura que menciona que a questão deverá apresentar 05
alternativas em vez de 4. Portanto, a questão apresenta duas alternativas iguais entre as alternativas de escolha, o que pode não invalidar o
reconhecimento da resposta certa, porém, invalida o aspecto legal da mesma.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista 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.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

738

Protocolo Questão

44 16811157

Inscrição

Solicito a anulação da questão devido o fato da mesma não possuir no mesmo item exemplos de fontes de informação primária. Sendo assim não
tem resposta correta. Observem: a) Teses (fonte primária) e livros (fonte secundária) b) Livros (fonte secundária) e dicionários (fonte secundária) c)
Catálogos coletivos (fonte terciária) e almanaques (fonte terciária) d) Anais de congresso (fonte primária) e bibliografias (fonte secundária) e)
Relatórios técnicos (fonte primária) e enciclopédias (fonte secundária). Segue respaldo para a aprovação da anulação da questão. Fontes de
informação são geralmente classificadas como fontes primárias, secundárias e terciárias, dependendo da sua originalidade e sua proximidade com
a fonte de origem. 1. As fontes primárias correspondem à literatura primária e são aqueles que se apresentam e são disseminados exatamente na
forma com que são produzidos por seus autores (PINHEIRO, 2006). São materiais originais nos quais outras pesquisas são baseadas, apresentam
a informação na sua forma original, sem interpretação, sumarização ou avaliação de outros escritores, apresentam o pensamento original,
reportam descobertas ou compartilham novas informações. Exemplos de fontes primárias:  Anais de Congressos, conferências e simpósios 
Relatórios técnicos  Teses e dissertações (também podem ser secundários) 2. Fontes secundárias e terciárias  Segundo JCU (PRIMARY, 2006),
as fontes secundárias são interpretações e avaliações de fontes primárias; e as terciárias são uma espécie de destilação e coleção de fontes
primárias e secundárias. Exemplos de fontes secundárias:  Bibliografias e índices (também podem ser terciárias)  Catálogos de bibliotecas 
Dicionários e enciclopédias (também podem ser terciárias)  Livros 3. Fontes terciárias As fontes terciárias são as mais difíceis de definir e na JCU
(PRIMARY, 2006) são apontadas como a categoria mais problemática de todas e raramente encontra-se a distinção entre fontes secundárias e
terciárias. Exemplos de fontes terciárias:  Almanaques  Catálogos coletivos  Referências Bibliográficas PINHEIRO, L. V. R. P. Fontes ou recursos
de informação: categorias e evolução conceitual. Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia. Rio de Janeiro, v.1, n.1, 2006.
Disponível em:. Acesso em: 20 abr. 2007. PRIMARY, Secondary & Tertiary Sources. James Cook University. Atualizado em: ago. 2006. Disponível
em:  h t tp : / /www. l ib ra ry . j cu .edu.au /L ib raryGuides /pr imsrcs .sh tml> .  Acessoem:  20  abr .  2007.  Fonte :  D isponíve l  em:
h t tp : / /dbco l tu ra to . in fo / /D isc ip l /MTA/Fontes_ in fo rmacao.pd f

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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).

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

569

Protocolo Questão

59 16800882

Inscrição

Venho por meio deste documento pedir a anulação da questão de número 61, tendo em vista que a alternativa "B" também está correta, pois Souto
(2006, p. 60), descreve a DSI como um serviço que encaminha, periodicamente, uma relação de informações sobre a temática de interesse dos
usuários cadastrados no serviço. Ainda de acordo com esse mesmo autor, Souto (2006, p. 71), no modelo de "SDI de perfil direcionado (o usuário
determina seu perfil a partir de opções pré-estabelecidas: assuntos, títulos de periódicos)", tratando-se portanto, de um cadastro. Assim sendo, a
referida questão apresenta duas alternativas corretas "A" e "B".

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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" pré-estabelecido. Não se considerando para a resposta correta a questão da obsolescência da informação vs.

Data do recurso:

Resposta

Recurso

760

Protocolo Questão

61 16811157

Inscrição
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obsolescência do conteúdo. (SAMPAIO; MORESCHI, 1990, p. 40)

01/06/2018Data da resposta:
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ANALISTA UNIVERSITÁRIO - CIÊNCIAS BIOLÓGICASCargo:

Língua Portuguesa,Raciocínio Lógico,Tópicos de Administração Pública e etc.,Conhecimentos Específicos daCaderno:

Questões por caderno: 16,12,14,20

Gostaria de entrar em recurso para cancelamento do concurso, uma vez que fiquei impossibilitado de comparecer pois moro em outra cidade e a
minha ausência não foi culpa minha e sim dos meios de transportes que ficaram inviáveis de ir para Feira de Santana. Grato.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
explanações para cada uma das alternativas que compõem a questão:Alternativa A: Incorreta, pois, como se trata se 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 influenciar a sociedade sim. 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

168

Protocolo Questão

1 16900491

Inscrição

Gostaria de entrar com recurso para o cancelamento do concurso, uma vez que fiquei impossibilitada de comparecer, pois moro em outra cidade e
a minha ausência não foi por minha culpa e sim dos meios de transportes que ficaram inviáveis para ir a Feira de Santana. Desde já agradeço.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
explanações para cada uma das alternativas que compõem a questão:Alternativa A: Incorreta, pois, como se trata se 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 influenciar a sociedade sim. 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

352

Protocolo Questão

1 16905161

Inscrição

Nessa questão, o "quando" atua como uma conjunção subordinada indicando condição. Assim, essa questão não apresenta uma alternativa
correta. Desse modo, gostaria de solicitar a anulação da mesma. Desde já obrigada pela atenção.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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,
pois 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.

Data do recurso:

Resposta

Recurso

751

Protocolo Questão

3 16908982

Inscrição
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04/06/2018Data da resposta:

Nessa questão o termo (quando) atua como conjunção subordinada com sentido de condição, assim sendo solicito a anulação da questão por
cnão conter nenhuma resposta correta. desde já agradeço.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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,
pois 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

763

Protocolo Questão

3 16911149

Inscrição

O seguinte trecho da questão está mal formulado deixando margem para erros: A camiseta de um deles é preta, a do outro é vermelha e a do
outro é branca. Os calções que esses amigos estavam usando são das mesmas cores que as camisetas, mas somente Rafael está usando
camiseta e calção da mesma cor.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

557

Protocolo Questão

19 16901229

Inscrição

A referida questão caracteriza a alternativa C como incorreta em função da palavra EXCLUSIVAMENTE, no entanto, nos termos da Constituição
federal, os posições de assessores ou cargos de confiança devem ser atribuição Exclusivamente de servidores efetivos. Nesse sentido, pede-se a
anulação da questão.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, visto 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

239

Protocolo Questão

40 16901134

Inscrição
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A definição de recurso em ecologia é qualquer substância ou objeto exigido pelo organismo para sobrevivência, crescimento e reprodução ou seja,
o elemento pode ter sua disponibilidade afetada pela sua utilização. Na alternativa C a umidade seja do solo ou do ar ela vem da disponibilidade de
água que assim como os nutrientes são sempre recursos ambientais obrigatórios e limitantes inclusive ao crescimento e reprodução. Logo a
alternativa C é a correta e não como consta no gabarito.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela 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 da mesma
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. Portanto umidade é diferente de água: Umidade é uma condição, água é um recurso.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

281

Protocolo Questão

56 16901913

Inscrição

O gabarito considerou a alternativa c) umidade e nutrientes da questão 56 como errada. Obviamente, os nutrientes são recursos ambientais, pois
eles são consumidos por organismos no curso de seu crescimento e reprodução. A ambiguidade encontra-se no termo umidade, pois o mesmo
pode se referir a uma condição atmosférica ou a própria água. Uma prova disso encontra-se no livro Microbiologia de Brock (14ª edição), na página
854, no segundo parágrafo do tópico 29.1 Patógenos transmitidos pelo ar; onde encontra-se a seguinte afirmação: Inúmeras gotículas de umidade
são expelidas durante o espirro. Neste trecho o autor usou o a expressão gotículas de umidade para se referir a gotículas de água ou que contém
água. Outra prova encontra-se no dicionário Michaelis (on line), onde uma das definições para o termo umidade é Vapor atmosférico que cai à
noite; sendo que o vapor é a água em seu estado gasoso. Analisando o que foi explicado e considerando que a água é um recurso ambiental (nos
termos do enunciado da questão), a alternativa c) umidade e nutrientes deve ser considerada como correta; sendo necessária a mudança do
gabarito ou a anulação da questão. REFERÊNCIAS CITADAS: MADIGAN, Michael T. et al. Microbiologia de Brock. 14. ed. Porto Alegre: ArtMed,
2016. MICHAELIS ON-LINE. (2018). Umidade | Michaelis On-Line. [online] Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/moderno-
portugues/busca/portugues-brasileiro/umidade/ [Accessed 29 May 2018].

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela 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 da mesma
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. Portanto umidade é diferente de água: Umidade é uma condição, água é um recurso.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

528

Protocolo Questão

56 16904323

Inscrição

De acordo com o gabarito da questão a resposta correta é a letra A, no entanto a alternativa C apresenta duas variáveis que também podem ser
consideradas como recursos ambientais, que são umidade e nutrientes. Sendo assim a questão deveria ser anulada.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela 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 da mesma
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. Portanto umidade é diferente de água: Umidade é uma condição, água é um recurso.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

714

Protocolo Questão

56 16908176

Inscrição
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Conforme o modelo metapopulacional espacialmente implícito de Levins (1969), a extinção em manchas de paisagem não depende da localização
das manchas, da distância dos fragmentos e da permeabilidade da matriz, o que seria coerente com a resposta da alternativa "c" na questão 61.
No entanto, no modelo metapopulacional espacialmente explicito (stepping stone) a migração depende da distância. Logo, a distância entre os
fragmento influencia na extinção das subpopulações, o que está indicado na alternativa "b". Como na questão não está explicito a qual modelo
metapopulacional está se referindo, existe mais de uma alternativa correta para a questão. Assim, gostaria de solicitar a anulação da questão 61.
Desde já agradeço a atenção.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela 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. O gabarito,
portanto, será mantido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

740

Protocolo Questão

61 16908982

Inscrição
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ANALISTA UNIVERSITÁRIO - CIÊNCIAS CONTÁBEISCargo:

Língua Portuguesa,Raciocínio Lógico,Tópicos de Administração Pública e etc.,Conhecimentos Específicos daCaderno:

Questões por caderno: 16,12,14,20

Solicito revisão das alternativas "A" e "E", uma vez que a coesão referencial é um mecanismo de coesão textual que colabora com a textualidade
através do uso de elementos coesivos. Ela conecta as diversas partes de um texto sejam palavras, orações e períodos contribuindo para a
coerência interna e para a progressão temática. Trata-se de um recurso coesivo que ocorre quando um termo ou expressão que já foi citado no
texto é retomado por meio de outro termo que o substitui. Dessa forma, podemos afirmar que há um problema de coesão referencial no excerto da
questão discutida que não contesta, nem se contrapõe a estratégia usada pelo autor de dar ao texto mais originalidade e expressividade, ao utilizar
uma figura de linguagem. Nesse exemplo em questão foi utilizada a anáfora, que é a repetição de uma ou mais palavras no inicio de frases ou
orações sucessivas para enfatizar o termo repetido, alcançando assim o objetivo proposto pelo autor.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
explanações para cada uma das alternativas que compõem a questão:Alternativa A: Incorreta, pois, como se trata se 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 influenciar a sociedade sim. 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

687

Protocolo Questão

1 17000294

Inscrição

A primeira questão solicita que o excerto Ocorrendo o declínio cultural... e que seja assinalada a alternativa que o analisa corretamente. O gabarito
preliminar não analisou o excerto referido na questão e emitiu uma afirmação exógena ao que foi anteriormente solicitado, além de equivocada,
pois os excertos são frequentemente citados pelas instituições da administração pública. Não cumprido portanto com o objetivo que buscava o
enunciado da questão, solicito desse modo a anulação desse gabarito.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
explanações para cada uma das alternativas que compõem a questão:Alternativa A: Incorreta, pois, como se trata se 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 influenciar a sociedade sim. 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

753

Protocolo Questão

1 17002220

Inscrição
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Solicito revisão das alternativas "B" e "D", uma vez que ata é um documentos oficial de correspondência de caráter objetivo que segue as regras
da norma culta padrão. Este documento tem como finalidade registrar resumidamente e com clareza as ocorrências, deliberações, resoluções e
decisões de reuniões ou assembléias seja ela de qualquer tipo ou natureza. Dessa forma, o relator de ata é uma função primordial e deve-se tomar
algum cuidado com a escolha do participante para o exercício desse papel. Para ser um bom relator é necessário que o candidato ao posto tenha
algumas habilidades bem definidas e específicas. Que saiba ouvir, tenha um bom poder de síntese e uma alta sensibilidade para captar o
andamento dos assuntos, percebendo para onde ele está caminhando sem priorizar nenhum ponto de vista ou aspecto, seja ele interno ou
externo. Nesta seara, conclui-se que o relator deve redigir um relato imparcial, na 3ª pessoa do singular, dos acontecimentos de maneira
onisciente, já que nenhum debate ou deliberação pode passar despercebido.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
ata em questão 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

689

Protocolo Questão

6 17000294

Inscrição

Solicito revisão de todas as alternativas, uma vez que todas após a modificação da vírgula não trazem alteração sintática/ou semântica. Uma vez
que a vírgula DEVE ser usada quando o adjunto adverbial (de tempo, de lugar, de modo...) estiver deslocado, como por exemplo: O técnico
analisou o problema no seu último relatório. (ordem direta - sem vírgula); No seu último relatório, o técnico analisou o problema. (adjunto adverbial
deslocado); O técnico, no seu último relatório, analisou o problema. (adjunto adverbial deslocado). Esta regra não é rígida. A vírgula pode ser
omitida, uma vez que não é obrigatória e sua utilização depende do redator e das circunstâncias. Enfim, os adjuntos de tempo e lugar podem ou
não vir separados por uma vírgula

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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 explicativa, que, 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 estaria referindo 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

698

Protocolo Questão

11 17000294

Inscrição

Observando o item 3 da questão 11 Hoje são 35,6 milhões infartando as veias e artérias urbanas. Hoje, são 35,6 milhões infartando as veias e
artérias urbanas. Está claro que com a utilização da vírgula alterou semanticamente o enunciado, pois nesse caso, a vírgula tem a função de isolar
expressões que indicam circunstâncias variadas como tempo, lugar, modo, companhia, entre outras (adjuntos adverbiais invertidos ou intercalados
na oração). Solicito, dessa maneira, a anulação dessa questão.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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 explicativa, que, 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 estaria referindo 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

757

Protocolo Questão

11 17002220

Inscrição
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A questão tem como tema as Organizações Sociais. O gabarito considerou a alternativa D como correta. Apesar da compreensão inicialmente
estabelecida por esta Banca Examinadora, requer a ponderação de que a alternativa E também está correta. A lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998
que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizadoras sociais no art. 16 trata da desqualificação. A alternativa E considera que a
desqualificação da entidade como organização social pelo poder público prescinde de processo administrativo. O dicionário formal da língua
portuguesa assim entende a palavra prescinde: 1 - Passar sem; renunciar; dispensar; pôr de parte. E de acordo com o § 1o do art. 16 da Lei nº
9.637/98, diz de que deverá ser feito processo administrativo antes da desqualificação, conforme abaixo: Art. 16. O Poder Executivo poderá
proceder à desqualificação da entidade como organização social, quando constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato de
gestão. § 1o A desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa, respondendo os dirigentes da
organização social, individual e solidariamente, pelos danos ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão. Assim, requer a avaliação das
ponderações apresentadas, de modo a promover a anulação de gabarito da questão.

28/05/2018

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 GÊNEROQUESTÃO Nº 35RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em
resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas incorretas,
conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas D e E, pois é incorreto afirmar que a desqualificação da organização social prescinde
de processo administrativo, a considerar que o artigo 16, da Lei 9637/98, exige prévio processo administrativo. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

381

Protocolo Questão

35 17003482

Inscrição

De acordo com a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra : uma política para o SUS, são OBJETIVOS: Objetivo Geral Promover a
saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, o combate ao racismo e à discriminação nas
instituições e serviços do SUS. Objetivos Específicos I  Garantir e ampliar o acesso da população negra residente em áreas urbanas, em particular
nas regiões periféricas dos grandes centros, às ações e aos serviços de saúde; II  Garantir e ampliar o acesso da população negra do campo e da
floresta, em particular as populações quilombolas, às ações e aos serviços de saúde; III  Incluir o tema Combate às Discriminações de Gênero e
Orientação Sexual, com destaque para as interseções com a saúde da população negra, nos processos de formação e educação permanente dos
trabalhadores da saúde e no exercício do controle social; IV  Identificar, combater e prevenir situações de abuso, exploração e violência, incluindo
assédio moral, no ambiente de trabalho; V  Aprimorar a qualidade dos sistemas de informação em saúde, por meio da inclusão do quesito cor em
todos os instrumentos de coleta de dados adotados pelos serviços públicos, os conveniados ou contratados pelo SUS; VI  Melhorar a qualidade
dos sistemas de informação do SUS no que tange à coleta, processamento e análise dos dados desagregados por raça, cor e etnia; VII  Identificar
as necessidades de saúde da população negra do campo e da floresta e das áreas urbanas e utilizá-las como critério de planejamento e definição
de prioridades; VIII  Definir e pactuar, com as três esferas de governo, indicadores e metas para a promoção da equidade étnico-racial na saúde;
IX  Monitorar e avaliar os indicadores e as metas pactuados para a promoção da saúde da população negra visando reduzir as iniquidades
macrorregionais, regionais, estaduais e municipais; X  Incluir as demandas específicas da população negra nos processos de regulação do sistema
de saúde suplementar; XI  Monitorar e avaliar as mudanças na cultura institucional, visando à garantia dos princípios antirracistas e não
discriminatórios; XII  Fomentar a realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população negra. Dessa forma, a alternativa: a) Está
equivocada, pois de acordo com a Lei são as "desigualdades étnico-raciais", e a alternativa apenas fala em "desigualdades raciais" b) Está
equivocada, pois de acordo com a Lei são "dos dados desagregados por raça, cor e etnia", e a alternativa fala em "desagregados por cor, etnia e
gênero". c) Está correta, de acordo com o inciso XII. d) Está equivocada, pois de acordo com a Lei, a "Inclusão dos temas Racismo e Saúde da
População Negra nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da Saúde e no exercício do controle social na Saúde;"
faz parte das DIRETRIZES. e) Está equivocada, pois de acordo com a Lei, o "Incentivo à produção do conhecimento científico e tecnológico em
saúde da população negra;", faz parte das DIRETRIZES. Sendo assim, peço pela ANULAÇÃO da questão, visto que a questão pede: "São
objetivos da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra instituída pelo Estatuto Nacional da Igualdade Racial, EXCETO:" E as
alternativas A e B estão incorretas, e as alternativas D e E, tratam sobre diretrizes. Peço pelo DEFERIMENTO do pleito acima solicitado.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, visto 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

582

Protocolo Questão

38 17010680

Inscrição
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A questão tem como tema os objetivos da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. O gabarito considerou a alternativa E como
correta. Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca Examinadora, requer a ponderação de que a alternativa B também está
correta. Na Portaria nº 992, de 13 de maio de 2009 do Ministério da Saúde que institui a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra,
são elencados os objetivos geral e específicos da Política Nacional de Saúde da População Negra, dentre eles: 3. Objetivos Específicos: VI 
melhorar a qualidade dos sistemas de informação do SUS no que tange à coleta, processamento e análise dos dados desagregados por raça, cor
e etnia; Podemos observar que este exceto corresponde a alternativa B, contudo a palavra raça na alternativa foi substituída por gênero.
Considerando que as palavras possuem significados diferentes, assim entendidas pelo dicionário formal da língua portuguesa: raça - substantivo
feminino 1. Divisão tradicional e arbitrária dos grupos humanos, determinada pelo conjunto de caracteres físicos hereditários (cor da pele, formato
da cabeça, tipo de cabelo etc.) [Etnologicamente, a noção de raça é rejeitada por se considerar a proximidade cultural de maior relevância do que
o fator racial.]. 2. Conjunto de indivíduos pertencentes a cada um desses grupos. 3. Cada um dos grupos em que se subdividem algumas espécies
animais, e cujos caracteres diferenciais se conservam através das gerações. 4. bio conjunto de populações de uma espécie que ocupam uma
região particular, e que diferem das populações de outras regiões [Termo freq. us. no mesmo sentido de subespécie.]. 5. Coletividade de
indivíduos que se diferencia por sua especificidade sociocultural, refletida principalmente na língua, religião e costumes; grupo étnico. 6. Grupo
étnico em relação com a nação, a região. 7. Ascendência de um povo. 8. O conjunto de antepassados de uma família ou de um indivíduo;
linhagem. 9. Classe de indivíduos com determinados predicados; categoria. 10. Classe, tipo, categoria. 11. Qualidade de indivíduo de origem
ilustre; distinção. 12. fig. B infrm. espírito de luta; determinação, empenho, coragem. gênero - substantivo masculino 1.conjunto de seres ou objetos
que possuem a mesma origem ou que se acham ligados pela similitude de uma ou mais particularidades. 2. p.ext. tipo, classe, espécie. Assim,
requer a avaliação das ponderações apresentadas, de modo a promover a anulação de gabarito da questão.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, visto 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

733

Protocolo Questão

38 17003482

Inscrição

Prezados(as) Senhores(as), Com vistas a publicação do gabarito preliminar do concurso público para o quadro de técnicos e analistas
universitários da Universidade Estadual de Feira de Santana, apresento-lhes um recurso quanto a resposta considerada como correta da questão
nº 42 da prova de Analista Universitário  Ciências Contábeis. A referida questão traz o seguinte enunciado e as respectivas alternativas: 42.
Constituem crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, EXCETO (A) impedir ou
obstar o acesso de alguém, devidamente habilitado, a qualquer cargo da Administração Direta ou Indireta, bem como das concessionárias de
serviços públicos. (B) negar ou obstar emprego em empresa privada. (C) recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a
servir, atender ou receber cliente ou comprador. (D) impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem, ou qualquer
estabelecimento similar. (E) injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, utilizando-se de elementos referentes à raça, cor, etnia,
religião e origem. O gabarito preliminar indica como correta para tal questão a alternativa E (injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o
decoro, utilizando-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião e origem). Entende-se que todas as A, B,C e D realmente constituem em
crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional e que estão disposta na Lei nº 7.716 de 5
de janeiro de 1989. No entanto, a alternativa E, também constitui um crime de mesma natureza e que está disposta no § 3º do art. 140 do Código
Penal Brasileiro: Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: [...] [...] § 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos
referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: Pena - reclusão de um a três anos e
multa. Diante do exposto, a questão não apresenta resposta correta, pois todas as opções constituem crimes resultantes de discriminação ou
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, e sendo assim solicita-se a anulação da questão. REFERÊNCIA BRASIL.
Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: Acesso em 28 de maio de 2018.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, visto 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, portanto, essa a única alternativa a ser
assinalada. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

438

Protocolo Questão

42 17006602

Inscrição

Página 33 de 263



O termo utilizado " o valor da depreciação mensal em um determinado período será" ficou confuso, pois o correto seria: " o valor da depreciação
mensal será".

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela 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
MESESDEPRECIAÇÃO=( 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
MESESDEPRECIAÇÃO = R$ 48.000,00/ 60 MESESDEPRECIAÇÃO = R$ 800,00

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

554

Protocolo Questão

45 17008814

Inscrição

Solicito anulação da questão 46 referente ao cargo de Analista Universitário - Ciências Contábeis, visto que o item 20 do Pronunciamento Técnico
CPC 38 estabelece o seguinte: Quando a entidade transfere um ativo financeiro, deve avaliar até que ponto ela retém os riscos e benefícios da
propriedade do ativo financeiro. Nesse caso: a) se a entidade transferir todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo financeiro, a entidade
deve desreconhecer o ativo financeiro e reconhecer separadamente como ativos ou passivos quaisquer direitos e obrigações criados ou retidos
com a transferência; b) se a entidade retiver todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo financeiro, a entidade deve continuar a
reconhecer o ativo financeiro; Portanto, o enunciado da questão não é claro em especificar se a entidade transferiu todos os riscos e benefícios do
ativo financeiro, podendo ocorrer as duas hipóteses como supracitado pelo item 20 do CPC 38.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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, utilizado a metodologia de taxa de juros efetiva. Portanto o recurso foi indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

748

Protocolo Questão

46 17002220

Inscrição

Senhores Examinadores, Solicito a anulação da questão de número 47 da prova de Analista Universitário  Ciências Contábeis, que traz o seguinte
texto: Os gastos com Pesquisa e Desenvolvimento deverão ser lançados em conta, e que trouxe como gabarito preliminar a alternativa (A) de
resultado como despesa do período. Ao observar o Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) Ativo Intangível em seu item 57 que trata da fase de
gastos com desenvolvimento de Ativos Intangíveis, verificou-se que o referido gasto pode sim ser classificado no Grupo do Ativo Não Circulante
como Intangível, o que também validaria a alternativa (E) do Ativo Não Circulante como Intangível . Conforme Montoto (2018, p.654) Gastos de
desenvolvimento podem ser considerados intangíveis quando a empresa tem convicção de que o projeto vai gerar benefícios econômicos futuros,
isto é, que será concluído e o novo produto será desenvolvido com sucesso. Acrescenta-se que o IASB prevê, como regra geral, o tratamento
contábil de reconhecer-se pesquisa como despesa quando incorrida e admite a capitalização dos gastos com desenvolvimento no grupo do
Intangível se atendidas certas condições. De acordo com o CPC 04, tais gastos podem ser classificados, tanto como despesa, como ativo
intangível, ou seja:  [...] Fase de desenvolvimento. 57. Um ativo intangível resultante de desenvolvimento (ou da fase de desenvolvimento de
projeto interno) deve ser reconhecido somente se a entidade puder demonstrar todos os aspectos a seguir enumerados: (a) viabilidade técnica
para concluir o ativo intangível de forma que ele seja disponibilizado para uso ou venda; (b) intenção de concluir o ativo intangível e de usá-lo ou
vendê-lo; (c) capacidade para usar ou vender o ativo intangível; (d) forma como o ativo intangível deve gerar benefícios econômicos futuros. Entre
outros aspectos, a entidade deve demonstrar a existência de mercado para os produtos do ativo intangível ou para o próprio ativo intangível ou,
caso este se destine ao uso interno, a sua utilidade; (e) disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros recursos adequados para concluir
seu desenvolvimento e usar ou vender o ativo intangível; e (f) capacidade de mensurar com confiabilidade os gastos atribuíveis ao ativo intangível
durante seu desenvolvimento.  Conforme tais argumentos elencados acima é possível também classificar os gastos com desenvolvimento no
Grupo Ativo Não Circulante subgrupo Intangível, fazendo com que a questão apresente duas alternativas corretas (letras: A e E), motivo pelo qual
deve ser sumariamente anulada. Para possuir apenas a letra (A) como correta deveria fazer menção apenas aos gastos com pesquisa excluindo-
se os de desenvolvimento. REFERÊNCIAS: COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS. CPC 04  Ativo Intangível. 2010. Disponível em: .
Montoto, Eugênio. Contabilidade Geral e Avançada esquematizado. 5. Ed.  São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

Recurso

329

Protocolo Questão

47 17002592

Inscrição
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28/05/2018

800x600 Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal";
mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt
0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a
mesma será MANTIDA, tendo em vista que nenhum ativo intangível resultante de pesquisa deve ser reconhecido. Na fase da pesquisa, não há
como demonstrar a existência de ativo intangível que gerará prováveis benefícios econômicos futuros. Portanto tais gastos são reconhecidos como
despesas quando incorridos. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Prezados(as) Senhores(as), Com vistas a publicação do gabarito preliminar do concurso público para o quadro de técnicos e analistas
universitários da Universidade Estadual de Feira de Santana, apresento-lhes um recurso quanto a resposta considerada como correta da questão
nº 47 da prova de Analista Universitário  Ciências Contábeis. A referida questão traz o seguinte enunciado e as respectivas alternativas: 47. Os
gastos com Pesquisas e Desenvolvimentos deverão ser lançados em conta (A) de resultado como Despesa do período. (B) de resultado como
Receita do Período. (C) do Ativo no subgrupo Despesas dos exercícios seguintes. (D) do Ativo Não Circulante em Investimentos. (E) do Ativo Não
Circulante como Intangível. O gabarito preliminar indica como correta para tal questão a alternativa A (de resultado como Despesa do período). No
entanto, após análise e tomando como consideração ao que dita o item 57 do pronunciamento CPC 04 R1 do Comitê De Pronunciamento Técnico,
também há o entendimento de que os gastos com pesquisa e desenvolvimento podem ser ativados sendo lançados em conta do Ativo não
Circulante como Intangível: 57. Um ativo intangível resultante de desenvolvimento (ou da fase de desenvolvimento de projeto interno) deve ser
reconhecido somente se a entidade puder demonstrar todos os aspectos a seguir enumerados: (a) viabilidade técnica para concluir o ativo
intangível de forma que ele seja disponibilizado para uso ou venda; (b) intenção de concluir o ativo intangível e de usá-lo ou vendê-lo; (c)
capacidade para usar ou vender o ativo intangível; (d) forma como o ativo intangível deve gerar benefícios econômicos futuros. Entre outros
aspectos, a entidade deve demonstrar a existência de mercado para os produtos do ativo intangível ou para o próprio ativo intangível ou, caso este
se destine ao uso interno, a sua utilidade; (e) disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros recursos adequados para concluir seu
desenvolvimento e usar ou vender o ativo intangível; e (f) capacidade de mensurar com confiabilidade os gastos atribuíveis ao ativo intangível
durante seu desenvolvimento. Diante desse argumento e considerando que os gastos, além de ser com pesquisa, também é com
desenvolvimento, é possível a classificação dos gastos no Grupo Ativo Não Circulante subgrupo Intangível, concluindo que a questão apresenta
duas alternativas corretas (letras: A e E), motivo esse que evidencia que tal questão deverá ser anulada. REFERENCIAS: COMITÊ DE
PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS. CPC 04  Ativo Intangível. 2010. Disponível em: http://www.cpc.org.br/CPC.

28/05/2018

800x600 Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal";
mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt
0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a
mesma será MANTIDA, tendo em vista que nenhum ativo intangível resultante de pesquisa deve ser reconhecido. Na fase da pesquisa, não há
como demonstrar a existência de ativo intangível que gerará prováveis benefícios econômicos futuros. Portanto tais gastos são reconhecidos como
despesas quando incorridos. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

407

Protocolo Questão

47 17006602

Inscrição

Senhores Examinadores, Venho por meio desta, solicitar a anulação da questão nº. 47 da prova de Analista Universitário  Ciências Contábeis, que
teve a seguinte redação: Os gastos com Pesquisa e Desenvolvimento deverão ser lançados em conta, e teve como resposta correta no gabarito
preliminar a alternativa (A) de resultado como despesa do período. Justifico o pedido apresentando uma observação constante no pronunciamento
do Comitê De Pronunciamento Técnico (CPC 04 R1) que trata da fase de gastos com desenvolvimento de Ativos Intangíveis. Após análise do CPC
é possível depreender que o gasto pode ser classificado no Grupo do Ativo Não Circulante como Intangível, o que validaria a alternativa  (E) do
Ativo Não Circulante como Intangível. De acordo com o CPC 04, tais gastos podem ser classificados, tanto como despesa, como ativo intangível.
57. Um ativo intangível resultante de desenvolvimento (ou da fase de desenvolvimento de projeto interno) deve ser reconhecido somente se a
entidade puder demonstrar todos os aspectos a seguir enumerados: (a) viabilidade técnica para concluir o ativo intangível de forma que ele seja
disponibilizado para uso ou venda; (b) intenção de concluir o ativo intangível e de usá-lo ou vendê-lo; (c) capacidade para usar ou vender o ativo
intangível; (d) forma como o ativo intangível deve gerar benefícios econômicos futuros. Entre outros aspectos, a entidade deve demonstrar a
existência de mercado para os produtos do ativo intangível ou para o próprio ativo intangível ou, caso este se destine ao uso interno, a sua
utilidade; (e) disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros recursos adequados para concluir seu desenvolvimento e usar ou vender o
ativo intangível; e (f) capacidade de mensurar com confiabilidade os gastos atribuíveis ao ativo intangível durante seu desenvolvimento.  Partindo
desse pressuposto fica claro que é possível classificar os gastos no Grupo Ativo Não Circulante subgrupo Intangível, concluindo que a questão
apresenta duas alternativas corretas (letras: A e E), motivo pelo qual a mesma deve ser anulada. Por fim, entendo que para que a mesma só
tivesse como única alternativa correta, a alternativa (A) deveria mencionar somente os gastos com pesquisa e não pesquisa e desenvolvimento.

Recurso

419

Protocolo Questão

47 17003347

Inscrição
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REFERENCIAS: COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS. CPC 04  Ativo Intangível. 2010. Disponível em: http://www.cpc.org.br/CPC
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800x600 Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal";
mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt
0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a
mesma será MANTIDA, tendo em vista que nenhum ativo intangível resultante de pesquisa deve ser reconhecido. Na fase da pesquisa, não há
como demonstrar a existência de ativo intangível que gerará prováveis benefícios econômicos futuros. Portanto tais gastos são reconhecidos como
despesas quando incorridos. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

A questão nº 47 questiona onde os gastos com Pesquisa e desenvolvimento devem ser lançados. O instrumento legal sobre o tratamento contábil
dos gastos com pesquisa e desenvolvimento é o CPC 04- Ativo Intangível. Os gatos com a fase de pesquisa devem ser lançados diretamente na
despesa. Ocorre que os gastos com desenvolvimento podem ser lançados na Despesa ou Reconhecimento no Ativo Intangível, conforme o ítem
58: Na fase de desenvolvimento de projeto interno, a entidade pode, em alguns casos, identificar um ativo intangível e demonstrar que este gerará
prováveis benefícios econômicos futuros, uma vez que a fase de desenvolvimento de um projeto é mais avançada do que a fase de pesquisa.
Ocorre que a questão não informa se o ítem poderá ou não gerar benefícios futuros, e não podemos considerar a fase de Desenvolvimento como
despesa sem antes analisa-la se essa gerará ou não benefícios. Nestes termos solicito a anulação da questão, pois a mesma não informa se a
fase de desenvolvimento estará ou não gerando benefícios, sendo esse o critério para classifica-la como despesa ou ativo.

29/05/2018

800x600 Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal";
mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt
0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a
mesma será MANTIDA, tendo em vista que nenhum ativo intangível resultante de pesquisa deve ser reconhecido. Na fase da pesquisa, não há
como demonstrar a existência de ativo intangível que gerará prováveis benefícios econômicos futuros. Portanto tais gastos são reconhecidos como
despesas quando incorridos. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

527

Protocolo Questão

47 17000525

Inscrição

Segundo o CPC 004, no item 58, na fase de desenvolvimento de projeto interno, a entidade pode, em alguns casos , identificar um ativo Intangível
e demonstrar que este gerará prováveis benefícios econômicos futuros, uma vez que a fase de desenvolvimento de um projeto é mais avançada
do que a fase de pesquisa. Este é apenas um exemplo de item do referido CPC que afirma a possibilidade de haver gasto na fase de
desenvolvimento registro como Ativo Não Circulante como INTANGÍVEL. Concluindo que há duas respostas corretas ( A, E) , pede-se a anulação.

29/05/2018

800x600 Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal";
mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt
0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a
mesma será MANTIDA, tendo em vista que nenhum ativo intangível resultante de pesquisa deve ser reconhecido. Na fase da pesquisa, não há
como demonstrar a existência de ativo intangível que gerará prováveis benefícios econômicos futuros. Portanto tais gastos são reconhecidos como
despesas quando incorridos. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

583

Protocolo Questão

47 17000357

Inscrição
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A questão "47" há duas possibilidades de alternativas corretas, sendo elas: a letra "(A) de resultado como Despesa do período", como também a
letra "(E) do Ativo Não Circulante como Intangível". Pois de acordo com o CPC gastos com Pesquisas são contabilizados como Despesa, enquanto
que gastos com Desenvolvimentos poderão ser contabilizados como Ativo Intangível, atendendo aos critérios estabelecidos.

29/05/2018

800x600 Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal";
mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt
0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a
mesma será MANTIDA, tendo em vista que nenhum ativo intangível resultante de pesquisa deve ser reconhecido. Na fase da pesquisa, não há
como demonstrar a existência de ativo intangível que gerará prováveis benefícios econômicos futuros. Portanto tais gastos são reconhecidos como
despesas quando incorridos. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

594

Protocolo Questão

47 17002723

Inscrição

Segundo Di Pietro( 2008, p.691 e 692) o controle pode ser classificado segundo vários critérios, entre estes: 1) Quanto ao momento : prévio,
concomitante ou posterior. 2) Quanto ao aspecto : de legalidade ou de mérito. Quanto ao momento de ocorrência o " controle que antecede a
conclusão ou a operatividade do ato" é prévio. No entanto a questão vai além quando complementa : " para verificar sua regularidade como
requisito para sua eficácia, como a liquidação da despesa para oportuno pagamento ". Inclui-se assim o aspecto da legalidade , posto que não é
por mérito que se liquida a despesa, mas sim em cumprimento a lei , no caso a lei 4320-64 nos artigos 62 e 63. Concluindo por haver duas
respostas corretas ( D, E), pede-se a anulação da questão.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

586

Protocolo Questão

53 17000357

Inscrição

Senhores Examinadores, Solicito a anulação da questão de número 53 da prova de Analista Universitário  Ciências Contábeis, que trouxe como
gabarito preliminar a alternativa (E). De acordo com Di Pietro (2008, p. 691 e 692) o controle pode ser classificado segundo vários critérios, dentre
estes: a) quanto ao momento: prévio, concomitante ou posterior. b) quanto ao aspecto: de legalidade ou de mérito. Quanto ao momento da sua
ocorrência o controle que antecede a conclusão ou a operatividade do ato é feito de maneira prévia. No entanto a referida questão vai além
quando complementa: para verificar sua regularidade como requisito para sua eficácia, como a liquidação da despesa para oportuno pagamento.
Incluindo dessa maneira o aspecto da legalidade, posto que não é por mérito que se liquida a despesa, mas sim em cumprimento a lei, no caso a
Lei 4320/64, mais especificamente nos seus artigos 62 e 63. Conforme tais argumentos elencados acima a questão apresenta duas alternativas
corretas (letras: D e E), motivo pelo qual deve ser sumariamente anulada. Para possuir apenas a letra (E) como correta deveria fazer menção
apenas ao controle que antecede a conclusão ou a operatividade do ato. REFERÊNCIAS: BRASIL. Lei n. 4320, de 17 de março de 1964. Estatui
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasilia, DF, 23/03/1964 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21. ed.,
São Paulo: Atlas, 2008.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

666

Protocolo Questão

53 17002592

Inscrição
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A questão tem como tema as situações em que o processo licitatório pode ser dispensado. O gabarito considerou a alternativa B como correta.
Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca Examinadora, requer a ponderação de que a alternativa E também está correta.
De acordo com a lei nº 8.666/93, o art. 24 elenca as situações em que podem ser dispensada licitação: Art. 24. É dispensável licitação: XV - para a
aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do
órgão ou entidade. Note-se, assim, que o julgamento do item ficou prejudicado, porque na alternativa E não mencionou a finalidade da contratação,
podendo assim ser dispensa de licitação ou inexigibilidade, visto que o art. 25 da mesma lei elenca as situações que podem ser feitas por
inexigibilidade de licitação, conforme observamos abaixo: Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. No art. 13, da Lei 8666/93 enquadra a restauração de obra de
arte como um serviço técnico profissional especializado, conforme mencionado abaixo: Art. 13 VII diz: restauração de obras de arte e bens de valor
histórico. Assim, requer a avaliação das ponderações apresentadas, de modo a promover a anulação de gabarito da questão.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

379

Protocolo Questão

55 17003482

Inscrição

Solicito anulação da questão 57 da prova de Analista Universitário - Ciências Contábeis, pois o assunto da questão citada não está presente no
conteúdo programático do edital do concurso da UEFS.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista  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.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

743

Protocolo Questão

56 17002220

Inscrição

Senhores Examinadores, Solicito a alteração do gabarito preliminar da prova de Analista Universitário  Ciências Contábeis, questão de número 60,
da alternativa  (C) venda de Ações  para a alternativa  (D) juros recebidos . Conforme a Lei Federal nº 4.320/64, em seu artigo 11 e o Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 8ª Edição, do ano de 2018, Anexo 1  Balanço Orçamentário, INSTRUÇÕES DE
PREENCHIMENTO. Apresenta a seguinte codificação da Natureza da Receita: 1º Nível  Categoria Econômica (A Lei Federal nº 4.320/64, em seu
artigo 11, classifica a receita orçamentária em duas categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de Capital.); 2º Nível  Origem (É a
subdivisão das Categorias Econômicas, que tem por objetivo identificar a origem das receitas, no momento em que as mesmas ingressam no
patrimônio público. No caso das receitas correntes, tal classificação serve para identificar se as receitas são compulsórias (tributos e
contribuições), provenientes das atividades em que o Estado atua diretamente na produção (agropecuárias, industriais ou de prestação de
serviços), da exploração do seu próprio patrimônio (patrimoniais), se provenientes de transferências destinadas ao atendimento de despesas
correntes, ou ainda, outros ingressos.; 3º Nível  Espécie (É o nível de classificação vinculado à Origem, composto por títulos que permitem
qualificar com maior detalhe o fato gerador dos ingressos de tais receitas.) 4º Nível 1° Nível de detalhamento; 5º Nível 2º Nível de detalhamento; 6º
Nível  3º Nível de detalhamento; 7º Nível  Tipo. Sendo assim seguem as classificações conforme MCASP (2018), Anexo 1  Balanço Orçamentário
(p.142  145) (obs: a codificação atribuída abaixo é apenas para fins didáticos): RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 1 - RECEITAS CORRENTES:
constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de
recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas
Correntes. [...] 13 - Receita Patrimonial: Registra o valor da arrecadação da receita patrimonial referente ao resultado financeiro da fruição do
patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja de participação societária. 131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do
Estado: Registra as receitas que se originaram da exploração do patrimônio imobiliário do ente público. 132 - Receitas de Valores Mobiliários:
Registra o valor da arrecadação de receitas decorrentes de valores mobiliários. 139 - Demais Receitas Patrimoniais: Registra o valor da
arrecadação de outras receitas patrimoniais não enquadradas nos itens anteriores. [...] 19 - Outras Receitas Correntes: Registra o valor da
arrecadação de outras

Recurso

331

Protocolo Questão

60 17002592

Inscrição
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receitas correntes, tais como: multas administrativas, contratuais e judiciais, indenizações, restituições e ressarcimentos, bens, direitos e valores
incorporados ao patrimônio público e demais. 191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais: Registra as receitas decorrentes de multas de
caráter punitivo aplicadas por órgãos ou entidades, tais como multas previstas em legislação específica; multas previstas em lei por infrações no
setor de energia elétrica; multas administrativas por danos ambientais; multas aplicadas pelos Tribunais de Contas; multas decorrentes de
sentenças judiciais; multas e juros previstos em contratos e outras. Conforme se pode observar a receita proveniente de Juros é classificada na
categoria econômica 1- Receitas correntes, origem 19 - Outras Receitas Correntes, espécie 191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais.
Sendo assim, a receita proveniente do recebimento de juros, alternativa (D) da referida questão, tem como origem o código 19  Outras Receitas
Correntes, não podendo ser enquadrada como receita patrimonial. Logo, a alternativa (D), juros recebidos, não pode ser classificado como Receita
patrimonial. Não obstante, a alternativa que foi dada como certa (C) venda de ações, é caracterizado como participação imobiliária, o que conforme
o MCASP (2018) é de origem 13 - Receita Patrimonial e espécie 132 - Receitas de Valores Mobiliários, motivo pelo qual deve ser alterado o
gabarito da referida questão, de (C) venda de Ações para a alternativa (D) juros recebidos. REFERÊNCIAS: BRASIL. Lei n. 4320, de 17 de março
de 1964. Estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios
e do Distrito Federal. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasilia, DF, 23/03/1964 ______. Manual de contabilidade aplicada ao setor
público.  8. ed. Disponível em: http://www.tesouro.fazenda.gov.br . Acesso em: 28 de maio de 2018.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será MANTIDA, tendo em vista que as
Receitas Patrimoniais são origens que se compõe 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, portanto não se trata de uma Receita Patrimonial e sim de uma Alienação de Bens. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Senhores Examinadores, Solicito a retificação do gabarito preliminar da prova de Analista Universitário  Ciências Contábeis, referente a questão de
número 60, da alternativa (C) venda de Ações para a alternativa (D) juros recebidos A justificativa está fundamenta na Lei Federal nº 4.320/64, em
seu artigo 11 e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 8ª Edição, do ano de 2018, Anexo 1  Balanço Orçamentário,
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO, Tabela 1. Apresenta a seguinte codificação da Natureza da Receita: 1º Nível  Categoria Econômica (A Lei
Federal nº 4.320/64, em seu artigo 11, classifica a receita orçamentária em duas categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de
Capital.); 2º Nível  Origem (É a subdivisão das Categorias Econômicas, que tem por objetivo identificar a origem das receitas, no momento em que
as mesmas ingressam no patrimônio público. No caso das receitas correntes, tal classificação serve para identificar se as receitas são
compulsórias (tributos e contribuições), provenientes das atividades em que o Estado atua diretamente na produção (agropecuárias, industriais ou
de prestação de serviços), da exploração do seu próprio patrimônio (patrimoniais), se provenientes de transferências destinadas ao atendimento de
despesas correntes, ou ainda, outros ingressos.; 3º Nível  Espécie (É o nível de classificação vinculado à Origem, composto por títulos que
permitem qualificar com maior detalhe o fato gerador dos ingressos de tais receitas.) 4º Nível 1° Nível de de detalhamento; 5º Nível 2º Nível de
detalhamento; 6º Nível  3º Nível de detalhamento; 7º Nível  Tipo. Por conseguinte, seguem as classificações conforme MCASP (2018), Anexo 1 
Balanço Orçamentário (p.142  145); RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 1 - RECEITAS CORRENTES: constituída pelas receitas tributária, de
contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras
pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes. [...] 13 - Receita Patrimonial:
Registra o valor da arrecadação da receita patrimonial referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens
imobiliários ou mobiliários, seja de participação societária. 131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado: Registra as receitas que se
originaram da exploração do patrimônio imobiliário do ente público. 132 - Receitas de Valores Mobiliários: Registra o valor da arrecadação de
receitas decorrentes de valores mobiliários. 139 - Demais Receitas Patrimoniais: Registra o valor da arrecadação de outras receitas patrimoniais
não enquadradas nos itens anteriores. [...] 19 - Outras Receitas Correntes: Registra o valor da arrecadação de outras receitas correntes, tais como:
multas administrativas, contratuais e judiciais, indenizações, restituições e ressarcimentos, bens, direitos e valores incorporados ao patrimônio
público e demais. 191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais: Registra as receitas decorrentes de multas de caráter punitivo aplicadas
por órgãos ou entidades, tais como multas previstas em legislação específica; multas previstas em lei por infrações no setor de energia elétrica;
multas administrativas por danos ambientais; multas aplicadas pelos Tribunais de Contas; multas decorrentes de sentenças judiciais; multas e
juros previstos em contratos e outras. É possível depreender que a receita proveniente de Juros, é classificada na categoria econômica 1- Receitas
correntes, origem 19 - Outras Receitas Correntes, espécie 191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais. Assim, a receita proveniente do
recebimento de juros, alternativa (D) da referida questão, tem como origem o código 19  Outras Receitas Correntes, não podendo ser enquadrada
como receita patrimonial. Por isso, a alternativa  (D) juros recebidos não podem ser classificados como Receita patrimonial. A alternativa correta
constante no gabarito  (C) venda de ações, é caracterizado como participação imobiliária, o que conforme o MCASP (2018) é de origem 13 -
Receita Patrimonial e espécie 132 - Receitas de Valores Mobiliários, motivo pelo qual deve ser alterado o gabarito da referida questão, de  (C)
venda de Ações para a alternativa  (D) juros recebidos. REFERENCIAS: BRASIL. Lei n. 4320, de 17 de março de 1964. Estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Diário Oficial
da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 23/03/1964; Manual de contabilidade aplicada ao setor público.  8. ed. Disponível em:
http://www.tesouro.fazenda.gov.br . Acesso em: 28 de maio de 2018.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será MANTIDA, tendo em vista que as
Receitas Patrimoniais são origens que se compõe 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, portanto não se trata de uma Receita Patrimonial e sim de uma Alienação de Bens. Portanto recurso indeferido.

Data do recurso:

Resposta

Recurso

424

Protocolo Questão

60 17003347

Inscrição
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01/06/2018Data da resposta:

Prezados(as) Senhores(as), Com vistas a publicação do gabarito preliminar do concurso público para o quadro de técnicos e analistas
universitários da Universidade Estadual de Feira de Santana, apresento-lhes um recurso quanto a resposta considerada como correta da questão
nº 60 da prova de Analista Universitário  Ciências Contábeis. A referida questão traz o seguinte enunciado e as respectivas alternativas: 60. As
seguintes receitas são exemplos de Receitas Patrimoniais, EXCETO (A) aluguéis. (B) dividendos. (C) venda de ações. (D) juros recebidos. (E)
arrendamentos. O gabarito preliminar indica como correta para tal questão a alternativa C (vendas de ações). Mas, após análise e tomando com
base a classificação das receitas públicas conforme dita o art. 11 da Lei Federal nº 4.320/64, combinado com o Manual de Contabilidade Aplicada
ao Setor Publico (MCASP), 8ª edição, nas páginas 145-146, traz uma classificação de juros na categorias de OUTRAS DESPESAS CORRENTES
(Multas administrativas, contratuais e judiciais): OUTRAS RECEITAS CORRENTES Registra o valor da arrecadação de outras receitas correntes,
tais como: multas administrativas, contratuais e judiciais, indenizações, restituições e ressarcimentos, bens, direitos e valores incorporados ao
patrimônio público e demais. Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Registra as receitas decorrentes de multas de caráter punitivo
aplicadas por órgãos ou entidades, tais como multas previstas em legislação específica; multas previstas em lei por infrações no setor de energia
elétrica; multas administrativas por danos ambientais; multas aplicadas pelos Tribunais de Contas; multas decorrentes de sentenças judiciais;
multas e juros previstos em contratos e outras. E também, considerando que a alternativa que foi dada como certa (C)  venda de ações  pode ser
caracterizada como receitas de valores mobiliários, o que conforme o MCASP (2018) em sua página 195: Receita Patrimonial Registra o valor da
Receita Patrimonial, representado pelo somatório das receitas imobiliárias, receitas de valores mobiliários e outras receitas patrimoniais. [...]
Receitas de Valores Mobiliários Registra o valor das Receitas de Valores Mobiliários, representado pela remuneração dos investimentos do RPPS
e outras receitas de valores mobiliários. Diante do exposto, entende-se que os juros recebidos estão no grupo de OUTRAS RECEITAS
CORRENTES e não das RECEITAS PATRIMONIAIS, e que as vendas de ações são receitas patrimoniais, solicita-se a alteração do gabarito da
alternativa C (vendas de ações) para a alternativa D (juros recebidos) REFERENCIAS: BRASIL. Lei n. 4320, de 17 de Março de 1964. Estatui
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasilia, DF, 23/03/1964 ______. Manual de contabilidade aplicada ao setor público.  8.
ed. Disponível em: http://www.tesouro.fazenda.gov.br . Acesso em: 28 de maio de 2018.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será MANTIDA, tendo em vista que as
Receitas Patrimoniais são origens que se compõe 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, portanto não se trata de uma Receita Patrimonial e sim de uma Alienação de Bens. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

427

Protocolo Questão

60 17006602

Inscrição

O MCASP ( 7ª EDIÇÃO) Define que Receitas Patrimoniais são aquelas provenientes da fruição do patrimônio de ente público, como por exemplo,
bens mobiliários e imobiliários ou, ainda , bens intangíveis e participações societárias . Os juros recebidos são classificados como Receita de
Serviços ( quando decorrentes de empréstimos concedidos) ou Outras Receitas Correntes ( quando decorrentes de mora). Dessa forma por haver
02 questões incorretas ( C, D), pede-se a anulação da questão.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será MANTIDA, tendo em vista que as
Receitas Patrimoniais são origens que se compõe 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, portanto não se trata de uma Receita Patrimonial e sim de uma Alienação de Bens. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

592

Protocolo Questão

60 17000357

Inscrição
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Os juros recebidos compõem as receitas financeiras, portanto não é uma receita patrimonial o que tornaria a alternativa "D" correta.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será MANTIDA, tendo em vista que as
Receitas Patrimoniais são origens que se compõe 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, portanto não se trata de uma Receita Patrimonial e sim de uma Alienação de Bens. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

662

Protocolo Questão

60 17002723

Inscrição
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ANALISTA UNIVERSITÁRIO - DIREITOCargo:

Língua Portuguesa,Raciocínio Lógico,Tópicos de Administração Pública e etc.,Conhecimentos Específicos daCaderno:

Questões por caderno: 16,12,14,20

O termo "administrativo" da alternativa (E) da questão de número 1 deveria estar com a inicial maiúscula, para que estivesse evidenciado que o
referido termo se referisse à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA". Da maneira que está exposto (em minúsculo), pode ser qualquer administração.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
explanações para cada uma das alternativas que compõem a questão:Alternativa A: Incorreta, pois, como se trata se 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 influenciar a sociedade sim. 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

507

Protocolo Questão

1 17108503

Inscrição

A alternativa que está em coerência com o texto é alternativa C, na qual o autor traz um posto de vista crítico sobre a influência da música, no
parágrafo mencionado, o autor faz uso da repetição da palavra declínio diversas vezes, de maneira exagerada para reafirmar o ponto de
vista,sendo que alternativa apresentada como verdadeira no gabarito oficial não está condizente com a realidade textual apresentada, uma vez
que a objetividade do texto é demonstrada pela sua estrutura textual que é argumentativa, e sua estruturação se dá pelo encadeamento de ideias
que poderia perfeitamente ser usado no rol de notícias de uma repartição pública.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
explanações para cada uma das alternativas que compõem a questão:Alternativa A: Incorreta, pois, como se trata se 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 influenciar a sociedade sim. 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

510

Protocolo Questão

1 17100937

Inscrição

RECURSO ADMINISTRATIVO  PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO  DIREITO QUESTÃO 01 TEXTO DO
RECURSO A questão de n° 1 enumera alternativas que avaliam o seguinte excerto do texto I da prova: Ocorrendo o declínio cultural, ocorre
juntamente o declínio da educação, com o declínio da educação, aumenta a facilidade de alienação. Situação perfeita para os monopolizadores da
nossa sociedade. O gabarito preliminar elegeu a alternativa E como a correta. Todavia, tal alternativa não possui essa qualidade, pelas seguintes
razões: Primeiro, ela informa que o exceto não é conciso. Confrome Francisco da Silveira Bueno (em Minidicionário da Língua Portuguesa. São
Paulo: FTD, 2000, p.161), o termo conciso significa ser resumido e preciso. Observa-se que tais características estão presentes no excerto.Este é
resumido, haja vista que o Autor, ao iniciar as frases com termos como ocorrendo, ocorre, com e aumenta, ele consegue conectar vários conceitos
e ideias, criando um verdadeiro conglomerado conceitual, tornando desnecessário explicar o significado dos conceitos e ideais utilizados, que se
fossem explicados fariam com que o texto ficasse extenso. O Autor também não faz uso desmedido de adjetivos, locução adjetivas, termos
intercalados, nem mesmo cita exemplos ou usa de argumento de autoridade, o que faria o texto ficar prolixo. O exceto também é preciso, pois não
foge da mensagem que propõe comunicar, ao contrário, mantém todas as ideias fortemente conectadas. Portanto, sendo o exceto resumido e
preciso, ele é também

Recurso

727

Protocolo Questão

1 17110341

Inscrição
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conciso, o que torna a alternativa E errada. Segundo, a alternativa E também informa que o exceto não é objetivo. Segundo Francisco da Silveira
Bueno (em Minidicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: FTD, 2000, p.161), o termo objetivo significa ser direto e prático. Não são outras as
características do exceto, justamente por ele ser conciso, não se alongar para explicar a mensagem que se propõe, que ele passa a ser direto e
prático, e, por consequência, torna-se objetivo. Portanto, pelas razões expostas requer seja a referida questão anulada.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
explanações para cada uma das alternativas que compõem a questão:Alternativa A: Incorreta, pois, como se trata se 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 influenciar a sociedade sim. 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

O gabarito preliminar atribui como correta a alternativa A, a qual afirma que o seguinte trecho destacado possui valor temporal: "Estes sentimentos,
QUANDO CONTIDOS EM VÁRIAS PESSOAS, podem gerar movimentos sociais". Entretanto, tal trecho, apesar de iniciado pela conjunção
quando, possui valor condicional, conforme contexto inserido. Prova disso é que a conjunção pode ser substituída por outras de mesmo valor,
como "Se", "Caso", que traduzem ideias de condição ou hipótese. Ressalte-se que nenhuma palavra na língua portuguesa possui classificação
morfológica única e definitiva¹, de modo que é necessário sempre avaliar o contexto em que se apresenta. Dessa forma, a questão deve ser
ANULADA. ¹ Fonte: https://www.recantodasletras.com.br/gramatica/2148927. Acesso em 28/05/2018.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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,
pois 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

317

Protocolo Questão

3 17113941

Inscrição

A alternativa 'A' afirma que o trecho sublinhado reflete um valor TEMPORAL. Acontece que a conjunção 'quando' pode assumir diversas funções.
Nesse caso, claramente assume uma função CONDICIONAL e não TEMPORAL. É possível percebermos ao trocar o 'quando' por 'se', ou 'caso',
palavras com valor condicional. Por outro lado, perderia-se o valor semântico ao trocar-se o 'quando' por 'ao tempo que', também com valor
temporal. Não há, absolutamente, qualquer hipótese de ter assumido um valor temporal. Trata-se, portanto, de um conjunção subordinativa
condicional. Solicito posicionamento da banca. Fonte: https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/a-diferenca-entre-quando-conjuncao-e-
quando-adverbio/22786

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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,
pois 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

Data do recurso:

Resposta

Recurso

454

Protocolo Questão

3 17106807

Inscrição
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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.

04/06/2018Data da resposta:

Na alternativa "A" NÃO foi atribuído um valor temporal. Termos em que solicito a revisão do gabarito dessa questão.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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,
pois 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

749

Protocolo Questão

3 17108579

Inscrição

ATA é um tipo de texto muito utilizado em assembleias, reuniões, encontros, conferências, dentre outros. As atas são produzidas com o intuito
principal de registrar toda a informação e os acontecimentos de uma reunião de pessoas. Assim, alguém presente no encontro fica incumbido de
redigir a ATA, geralmente um secretário, sendo um documento de comprovação e que reproduz resumidamente e com fidelidade, todas as
discussões, deliberações e resoluções de um encontro de pessoas. Diante disso, não é possível na questão apontada, o gabarito oficial trazer
como certa a assertiva D, que traz a afirmação de que o locutor-relator prioriza um ponto de vista externo, visto que a ata é redigida por alguém
que participou da reunião ou assembléia. Assim, a alternativa letra B estaria correta, pois o locutor-relator demonstra onisciência diante das ações
relatadas. Referências: Dicas de português - Redação Oficial. Conselho Nacional de Justiça. 2015. Disponível em www.cnj.jus.br

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
ata em questão 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

489

Protocolo Questão

6 17104179

Inscrição

o texto II versa sobre uma ata de um órgão público , percebe-se de toda a narração, que o agente atua em postura de observador,sendo assim ele
tem ciência das ações relatadas e atua de modo a não se incluir nas narrações; pode ser comparado com um escrivão de polícia, por exemplo;
portanto nessa questão tanto a alternativa B como a D, satisfazem a questão sendo assim a mesma tem duas respostas possíveis, devendo ser
anulada.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
ata em questão 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

511

Protocolo Questão

6 17100937

Inscrição
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A questão requer a alternativa que contemple a forma como são apresentados os fatos pelo locutor-relator da ata referida. Ocorre que o gabarito
preliminar considerou correta a assertiva "D", a qual afirma: "em terceira pessoa, priorizando um ponto de vista externo", sendo que deveria
considerar correta a letra "B", segundo a qual: "em terceira pessoa, demonstrando onisciência diante das ações relatadas". Tal alteração de
gabarito deve ser procedida, visto que o locutor-relator não prioriza nenhum ponto de vista ao redigir a ata, apenas relata todo ocorrido
demonstrando que estava presente todo tempo e tem, portanto, ciência diante das ações que foram relatadas (onisciência). Não há qualquer juízo
de valor a privilegiar ou desfavorecer quaisquer pontos de vista apresentados no documento. Sendo assim, por todo exposto requer a alteração de
gabarito da questão afim de considerar correta a letra "B". Alternativamente, requer a anulação da questão em virtude da duplicidade de
alternativas a serem marcadas.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
ata em questão 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

739

Protocolo Questão

6 17101705

Inscrição

O gabarito da questão de n. 11 deu como correta a letra D, o qual afirma que apenas o item I, quando reescrito com modificação na utilização da
vírgula, acarreta alteração sintática e/ou semântica entre os excertos: Para discutir as soluções para o trânsito, a SUPER e a QUATRO RODAS
reuniram especialistas e organizaram o Fórum Mobilidade, que aconteceu no dia 20 de julho, em São Paulo. Para discutir as soluções para o
trânsito, a SUPER e a QUATRO RODAS reuniram especialistas e organizaram o Fórum Mobilidade que aconteceu no dia 20 de julho, em São
Paulo. Entretanto, EM AMBAS AS FRASES DESCRITAS NO ITEM I, tanto no excerto com vírgula quanto naquele no qual a vírgula foi retirada,
tratam-se de ORAÇÕES SUBORDINADAS ADJETIVAS EXPLICATIVAS, encaixando-se na oração principal e com função de adjunto adnominal.
Desta maneira, NO ITEM I NÃO HÁ NENHUM TIPO DE ALTERAÇÃO SINTÁTICA E/OU SEMÂNTICA OCASIONADA PELA MODIFICAÇÃO DA
VÍRGULA, não devendo ser considerado como correto o item D apontado pela banca. O item II: Mas isso tem conserto, e ele não envolve o fim dos
carros [].. Mas isso tem conserto e ele não envolve o fim dos carros, foi apontado como errado pela questão. Entretanto, a modificação das vírgulas
nesses excertos aponta a ocorrência de alteração sintática e/ou semântica entre os enunciados. No primeiro enunciado, no qual há a presença da
vírgula, o pronome ele faz referência ao termo isso, como sujeito, enquanto no segundo enunciado, no qual foi retirada a vírgula, o substantivo
conserto se torna o sujeito, HAVENDO, PORTANTO, ALTERAÇÃO NOS SUJEITOS DOS ENUNCIADOS (ALTERAÇÃO SINTÁTICA DO
EXCERTO). Dessa forma, requer que seja dado provimento a esse recurso para considerar como correto o item E do gabarito da questão n. 11.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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 explicativa, que, 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 estaria referindo 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

289

Protocolo Questão

11 17108098

Inscrição

A vírgula é obrigatória depois de orações adverbiais antepostas, como é o caso do item II da questão: "mas isso tem conserto, e ele(...)". Como a
vírgula é obrigatória, a sua retirada acarreta claramente alteração da função semântica na oração. Ademais, o correto uso da vírgula, tanto nos
casos obrigatórios, quanto facultativos, é assunto de extensas divergências doutrinárias entre os gramáticos e estudiosos. Solicito posicionamento
da banca. Fonte: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/virgula-quando-usar-ou-nao.htm

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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 explicativa, que, 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

Data do recurso:

Resposta

Recurso

460

Protocolo Questão

11 17106807

Inscrição
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Fórum, especificando-o, dando a entender que se estaria referindo 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.

04/06/2018Data da resposta:

A alternativa A, considerada pelo gabarito como a correta, não pode ser assim considerada, pois preenche a lacuna, da terceira assertiva, com as
palavras acerca DESSE, quando deveria ser com as palavras acerca deste, pelos seguintes motivos: 1. A citação não foi realizada pelo sujeito
principal da oração em que há a lacuna, no caso da questão o sujeito é Sergio Avelleda, portanto a lacuna não pode se referir a ele; 2. A citação de
Sergio, a posteriori, foi substituída por "assunto" no período em análise, logo, a expressão deve levar em consideração o pronome demonstrativo
"deste", ao invés desse, pois "assunto" ainda será mencionado; 3. O pronome demonstrativo deste é utilizado em relação a elementos que ainda
não foram mencionados no texto; 4. O termo assunto, não foi mencionado no exceto, logo deve utilizar o pronome demonstrativo deste. Diante do
exposto, requer seja anulada a questão.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

759

Protocolo Questão

15 17110341

Inscrição

Prezados examinadores, A questão aponta como falsa a seguinte afirmação: Se Rodrigo é presidente da empresa, então Vinícius é o responsável
pelo Departamento financeiro da mesma. Dentre as alternativas apontadas para marcação nenhuma alternativa encontra-se correta. Explica-se. A
questão quer saber qual a afirmação é necessariamente verdadeira. Entretanto, não é possível afirmar logicamente que Rodrigo é o Presidente da
empresa (letra D, alternativa apontada como correta). Pelas regras de Raciocínio Lógico, o que poderia se afirmar como necessariamente
verdadeiro é que Rodrigo não é o presidente da empresa ou Vinícius NÃO É o responsável pelo departamento financeiro. Ocorre que, a alternativa
B, que mais se aproxima da resposta correta, aponta: Rodrigo não é o presidente da empresa ou Vinícius É o responsável pelo departamento
financeiro. Assim, não havendo nenhuma alternativa necessariamente verdadeira, pede e espera pela anulação da questão 22.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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 que a segunda parte seja necessariamente falsa.ou seja: V --> F =
FPortanto, a proposição necessariamente verdadeira é que Rodrigo é o presidente da empresa, como proposto na alternativa (C). Portanto recurso
indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

324

Protocolo Questão

22 17111904

Inscrição

Em atenção ao solicitado pela questão nº 28, que requer do candidato a resposta correta para área do polígono: retângulo. Conforme o enunciado
da questão o polígono quadrado possui lado L, não havendo informação adicional a associação do número. Segundo Valéria Lanna (2018): A cada
figura plana bidimensional está associado um número real positivo, chamado área da figura plana, e que expressa a medida de sua extensão.
Esse número é obtido comparando-se a extensão da figura com a de outra que foi escolhida para unidade. Para tanto, assume-se que: A área de
um retângulo de base b e altura h pode ser obtida pela fórmula: S = b x h A área do quadrado de lado l pode ser obtida pela fórmula: S = l ² Nesse
sentido, ao assumir um número real positivo qualquer para o valor do lado L, por exemplo, L = 100, obtém-se o seguinte: Se L é igual 100, pode-se
afirmar que a área do quadrado de lado L, pode ser alcançada pela substituição de L por 100 na fórmula acima. Isto implica que, S = l ²  S = L²  S =
100²  S = 10.000, logo, a área do quadrado é igual a 10.000. Quanto a área do retângulo enunciado, pode ser alcançada pela fórmula: S = b x h.
Como informado a largura b foi aumentada em 25%, que corresponde a L, ou seja, L = b + 25/100  100 = b + 25/100  b = 100  25/100  b = (10000-
25)/100  b = 9975/100 ou b = 99,75. Sendo assim, com base no enunciado o comprimento h reduzido de 20% é igual a L, ou seja, L = h  20/100 
100 = h  20/100  h = 100 + 20/100

Recurso

729

Protocolo Questão

28 17110341

Inscrição
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 h = (10000+20)/100  h = 10020/100 ou h = 100,2. Substituindo os valores encontrados na fórmula da área do retângulo, encontra-se: S = b x h  S
= 99,75 x 100,2  S = 9.994,95, logo, a área do retângulo é igual a 9.994,95. Portanto, com base nas alternativas apresentadas para resposta da
questão nº 28, é correto afirmar que a resposta correta é apenas a alternativa (E), onde a área do retângulo é menor do que a área do quadrado,
ou seja, 9.994,95 é menor que 10.000. Diante do exposto, impetro o recurso quanto à questão nº 28, haja vista, que o gabarito preliminar apontou
a alternativa (D) como a correta. No entanto, verificou-se que este gabarito preliminar está incorreto, desta forma, o recurso exigi a alteração do
gabarito para alternativa (E). Referências Bibliográficas: LANNA, Valéria. Raciocínio Lógico e Matemática: Para os Concursos de Técnico, Analista
e Perito do INSS e Técnico e Analistas dos Tribunais. 5. ed. Salvador: Juspodivm, 2018. 1424 p. (1219-1222).

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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
LSe 0,8 c = L temos que c = 1,25 LLogo, a área do retângulo é l x c = L2A área do quadrado é L2.Ou seja, a área do retângulo e a do quadrado
são iguais. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

O gabarito da questão de n.º 30 deu como certo o item A, segundo o qual: Somente os Poderes Executivos da União e dos Estados detêm esse
poder. Entretanto, tal alternativa se encontra incorreta pela falta de menção à possibilidade do Poder Executivo para também exercer o poder
regulamentar, através do chefe municipal. A doutrina administrativista é uníssona nesse sentido. Maria Sylvia Zanella Di Pietro assevera que o
poder regulamentar insere-se: Como uma das formas pelas quais se expressa a função normativa do Poder Executivo. Pode ser definido como o
que cabe ao chefe do Poder Executivo da União, dos Estados E DOS MUNICÍPIOS, de editar normas complementares à lei, para sua fiel
execução. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 87). Por sua vez, José dos Santos Carvalho
Filho ensina que a formalização do poder regulamentar se processa, basicamente, por decretos e regulamentos. Nesse sentido é que o art. 84, IV,
da Constituição Federal dispõe que ao Presidente da República compete expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. Pelo
princípio da simetria constitucional, o mesmo poder É CONFERIDO A OUTROS CHEFES DO PODER EXECUTIVO (GOVERNADORES,
PREFEITOS, INTERVENTORES) para os mesmos objetivos. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 31. ed. rev.,
atual. e ampl.  São Paulo: Atlas, 2017, p. 71). Assim, o item correto da questão deveria ser a letra E, segundo a qual o Poder Regulamentar é
função típica do Executivo. Nesse sentido, ensina Vanessa Vieira de Mello, ao afirmar que A COMPETÊNCIA REGULAMENTAR CONSTITUI
FUNÇÃO TÍPICA DO PODER EXECUTIVO, por inserir-se no poder normativo, inerente ao detentor da chefia de referido poder" (MELLO, Vanessa
Vieira de. Regime Jurídico da Competência Regulamentar. São Paulo: Dialética, 2001, p. 50). Ainda no mesmo ensinamento Valéria Alpino
Bigonha Salgado: O PODER REGULAMENTAR É FUNÇÃO TÍPICA DO PODER EXECUTIVO porquanto, se a ele incumbe a função de executar
os comandos legalmente previstos, também a ele compete avaliar a melhor forma de executar o conteúdo da lei e definir estratégias compatíveis
com os recursos disponíveis. (SALGADO, Valéria Alpino Bigonha. O controle da burocracia sobre o poder regulamentar. In: congresso consad de
gestão pública, 3, 2010, Brasília, p. 6). Dessa forma, requer que seja dado provimento a esse recurso para considerar como correto o item E do
gabarito da questão n. 30.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista que:    
quanto ao os 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, o Judiciário também exerce o poder
regulamentar. Por exemplo, a Justiça Eleitoral pode editar resoluções regulamentando aspectos da Lei Eleitoral. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

290

Protocolo Questão

30 17108098

Inscrição

Não se verifica qualquer assertiva correta. O gabarito preliminar indica a letra 'E" como verdadeira. Contudo, data venia, isto não pode prevalecer.
Segundo o art. 2º da Constituição Federal de 1988, "São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário." Nesta senda, para a doutrina clássica, essa separação de "poderes", que remonta a Montesquieu, corresponde, em verdade, a uma
tripartição das funções do Estado: Administrativa, Legiferante e Jurisdicional, afetas, de modo típico (preponderante), respectivamente, ao
Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. Logo, é incorreto afirmar que o poder regulamentar (explicitado na proposição da questão) é uma função
típica do Poder Executivo, por haver grave imprecisão conceitual. Apresenta-se confusão acerca dos institutos jurídicos. Funções do Estado e
prerrogativas (poderes) da Administração Pública são coisas distintas. Ora, o Executivo exerce de modo típico a função administrativa, que não se
confunde conceitualmente com os poderes da Administração Pública, que na acepção de Carvalho Filho são definidos como conjunto de
prerrogativas de direito público que a ordem jurídica confere aos agentes administrativos para o fim de permitir que o Estado alcance seus fins."
Estes decorrem do principio da supremacia do interesse público, do que são exemplos, além do poder regulamentar, o poder de polícia, o poder
hierárquico etc. Já a função administrativa, preponderante do Poder Executivo, pode ser definida como aquela pela qual o Estado, aplicando a lei,
cuida da gestão de todos os seus interesses e os de toda a

Recurso

451

Protocolo Questão

30 17108559

Inscrição
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coletividade. Pela anulação da questão.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista que:    
quanto ao os 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, o Judiciário também exerce o poder
regulamentar. Por exemplo, a Justiça Eleitoral pode editar resoluções regulamentando aspectos da Lei Eleitoral. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

O comando da questão 35 requer a alternativa INCORRETA. No entanto, há 02 (duas) alternativas incorretas: letra D (gabarito) e letra E. A
alternativa E afirma que a desqualificação das organizações sociais PRESCINDE¹ (=dispensa) de processo administrativo. Entretanto, o artigo 16,
§1º da Lei 9637/98 dispõe: Art. 16. O Poder Executivo poderá proceder à desqualificação da entidade como organização social, quando constatado
o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão. § 1o A desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado
o direito de ampla defesa, respondendo os dirigentes da organização social, individual e solidariamente, pelos danos ou prejuízos decorrentes de
sua ação ou omissão. A doutrina de José dos Santos Carvalho Filho², por sua vez, também trata da necessidade de processo administrativo: "A
organização social, todavia, poderá sofrer desqualificação de seu título quando forem descumpridas as disposições fixadas no contrato de gestão.
Nesse caso, será necessária a instauração de processo administrativo em que se assegure o contraditório e a ampla defesa". Diante do exposto, a
questão 35 deve ser ANULADA. ¹ Significado de Prescinde: prescinde vem do verbo prescindir. O mesmo que abstrai, desobriga, desonera,
dispensa, exonera, isenta, recusa. Disponível em: https://www.dicio.com.br/prescinde/. Acesso em 28/05/2018. ²CARVALHO Filho, José dos
Santos. Manual de Direito Administrativo, São Paulo, Editora Atlas, 26. ed.,2013, p. 359.

28/05/2018

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 GÊNEROQUESTÃO Nº 35RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em
resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas incorretas,
conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas D e E, pois é incorreto afirmar que a desqualificação da organização social prescinde
de processo administrativo, a considerar que o artigo 16, da Lei 9637/98, exige prévio processo administrativo. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

178

Protocolo Questão

35 17113941

Inscrição

Na questão em comento, requer-se seja apontada a alternativa incorreta. Ocorre que, em que pese no gabarito divulgado pela banca tenha
constado a alternativa D como a que deveria ser marcada, a alternativa E mostra-se claramente incorreta. Esta afirma ser prescindível, portanto
desnecessário, processo administrativo para a desqualificação de uma entidade como organização social pelo Poder Público. Ora, isso não é
verdade. Sabe-se que para que o Poder Público possa desqualificar a organização social mister seja assegurado o direito à ampla defesa. Nesse
sentido afirma nossa melhor doutrina, a exemplo dos professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, em sua obra "Direito Administrativo
descomplicado" (21ª edição, página 143), vejamos: "O Poder Executivo poderá proceder à desqualificação da entidade como organização social,
quando constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão. A desqualificação será precedida de processo
administrativo, assegurado o direito de ampla defesa, respondendo os dirigentes da organização social, individual e solidariamente, pelos danos ou
prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão". Destarte, o processo administrativo, ao contrário do que afirma a alternativa E, é
IMPRESCINDÍVEL para a desqualificação da entidade. Pelo exposto, a alternativa E encontra-se incorreta, pelo que se requer a alteração do
gabarito da presente questão, considerando-a como a alternativa que deveria ser marcada. Subsidiariamente, requer-se a anulação da questão ora
recorrida por duplicidade de alternativas a serem marcadas.

28/05/2018

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 GÊNEROQUESTÃO Nº 35RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em
resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas incorretas,
conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas D e E, pois é incorreto afirmar que a desqualificação da organização social prescinde
de processo administrativo, a considerar que o artigo 16, da Lei 9637/98, exige prévio processo administrativo. Portanto

Data do recurso:

Resposta

Recurso

437

Protocolo Questão

35 17112555

Inscrição
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recurso deferido.

04/06/2018Data da resposta:

O gabarito aponta como correta a alternativa D. No entanto, a assertiva E está incorreta, pois, para que o Poder Executivo possa desqualificar a
entidade privada, retirando-lhe o título de organização social, essa providência há de estar baseada no descumprimento das disposições contidas
no contrato de gestão e devidamente apuradas em processo administrativo, assegurado o direito de defesa dos dirigentes da organização. A Lei
9637/98, em seu artigo 16, estabelece que o Poder Executivo poderá proceder à desqualificação da entidade como organização social, quando
constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão. § 1o A desqualificação será precedida de processo administrativo,
assegurado o direito de ampla defesa, respondendo os dirigentes da organização social, individual e solidariamente, pelos danos ou prejuízos
decorrentes de sua ação ou omissão. Assim, a afirmação constante na letra E, de que a desqualificação da entidade prescinde de processo
administrativo está INCORRETA, portanto haveria duas afirmativas incorretas, a questão deve ser ANULADA. Referências: DE MELLO, Celso
Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 21 ed. ver. atual. São Paulo: Malheiros, 2006. JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito
Administrativo/Marçal Justen Filho  10. ed. rev. atual. ampl.  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014.

29/05/2018

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 GÊNEROQUESTÃO Nº 35RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em
resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas incorretas,
conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas D e E, pois é incorreto afirmar que a desqualificação da organização social prescinde
de processo administrativo, a considerar que o artigo 16, da Lei 9637/98, exige prévio processo administrativo. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

490

Protocolo Questão

35 17104179

Inscrição

Observa-se que o enunciado da questão solicita seja identificada a assertiva incorreta. Segundo o gabarito preliminar oficial a marcação correta
seria a que contempla a letra 'D'. Ocorre que a assertiva "E" também está incorreta, já que afronta diretamente o disposto no art. 16.§1º da lei
9637/98: "Art. 16. O Poder Executivo poderá proceder à desqualificação da entidade como organização social, quando constatado o
descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão.§ 1o A desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado o
direito de ampla defesa, respondendo os dirigentes da organização social, individual e solidariamente, pelos danos ou prejuízos decorrentes de
sua ação ou omissão."

29/05/2018

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 GÊNEROQUESTÃO Nº 35RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em
resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas incorretas,
conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas D e E, pois é incorreto afirmar que a desqualificação da organização social prescinde
de processo administrativo, a considerar que o artigo 16, da Lei 9637/98, exige prévio processo administrativo. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

710

Protocolo Questão

35 17111592

Inscrição

A presente questão pediu que dentre as cinco alternativas apresentadas, fosse assinalada aquela que fosse incorreta. O gabarito preliminar
considerou a alternativa D como resposta. Contudo, conforme será demonstrado, a alternativa E também é resposta da questão. Dessa forma,
como a questão apresenta duas alternativas incorretas a serem assinaladas, requer-se a anulação da presente questão. A banca considerou
incorreta a alternativa D, qual seja, que às organizações sociais não poderão ser destinados quaisquer recursos orçamentários e bens públicos,
entendendo, assim, como sendo essa a alternativa a ser assinalada. Porém, também é incorreta a alternativa E, qual seja, que diz que a
desqualificação da entidade como organização social pelo Poder Público prescinde de processo administrativo. Essa alternativa E está incorreta
porque a vigente Lei Federal 9637/98, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, em seu art. 16, §1º estabelece
expressamente que a desqualificação da organização social será precedida de processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa,
respondendo os dirigentes da organização social, individual e solidariamente, pelos danos ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão.
Nessa toada, constata-se que previamente à desqualificação da entidade como

Recurso

728

Protocolo Questão

35 17112652

Inscrição
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organização social deverá, necessariamente, ser instaurado processo administrativo, assegurado a ampla defesa, ou seja, para a desqualificação
é imprescindível o processo administrativo, por força do que dispõe o ordenamento jurídico pátrio. Porém, a alternativa E da presente questão diz
ser prescindível, ou seja, desnecessário o processo administrativo, o que, por consequência, torna incorreta também a alternativa E. Dessa forma,
reforça-se o pedido no sentido de anulação da questão, tendo em vista duas alternativas, quais sejam, a D e a E serem incorretas.

29/05/2018

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 GÊNEROQUESTÃO Nº 35RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em
resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas incorretas,
conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas D e E, pois é incorreto afirmar que a desqualificação da organização social prescinde
de processo administrativo, a considerar que o artigo 16, da Lei 9637/98, exige prévio processo administrativo. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

A questão em comento requer a alternativa incorreta a respeito das Organizações Sociais. O gabarito preliminar considerou a letra "D" como
assertiva a ser assinalada, entretanto verifica-se que a letra "E" encontra-se flagrantemente incorreta, merecendo, pois, reparo a referida questão.
Afirma a mesma que a desqualificação de uma Organização Social PRESCINDE de processo administrativo, como se este fosse dispensável ou
desnecessário a tanto. Porém, nos ensina a melhor doutrina que o processo de desqualificação de uma Organização Social deve ser precedido do
devido processo administrativo e garantidos a ampla defesa e o contraditório. Nesse sentido a doutrina de Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo,
em seu livro "Direito Administrativo Descomplicado" (21ª Edição, página 143), senão vejamos: "O Poder Executivo poderá proceder a
desqualificação da entidade como Organização Social, quando constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão. A
desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado direito de ampla defesa, respondendo os dirigentes da organização social,
individual e solidariamente, pelos danos ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão". Sendo assim, verifica-se que a assertiva "E" encontra-
se INCORRETA devendo, assim, ser considerada como gabarito definitivo da questão, termos em que se requer através do presente recurso.
Alternativamente, requer a anulação da questão por conter mais de uma alternativa passível de marcação conforme solicitado em enunciado.

29/05/2018

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 GÊNEROQUESTÃO Nº 35RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em
resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas incorretas,
conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas D e E, pois é incorreto afirmar que a desqualificação da organização social prescinde
de processo administrativo, a considerar que o artigo 16, da Lei 9637/98, exige prévio processo administrativo. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

735

Protocolo Questão

35 17101705

Inscrição

O gabarito oficial está em desacordo com o dispositivo legal da lei 8112/90 e a Constituição Federal, conforme trecho a seguir § 2º Às pessoas
portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam
compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no
concurso.Sendo a alternativa B a correta.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, visto 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

512

Protocolo Questão

40 17100937

Inscrição
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A letra E da referida questão faz jus ao rol dos crimes resultante de discriminação ou preconceito de raça, cor etnia, religião esta prevista no artigo
140, do Código Penal, sendo assim todas as opções estão corretas a Saber: Se racismo é mentalidade segregacionista não há dúvida de que se
devem proteger todos os agrupamentos sociais, independentemente de padrão físico ou ascendência comum. Maiores detalhes podem ser
encontrados nos comentários à Lei 7.716/89 em nosso Leis penais e processuais penais comentadas  vol. 1. Em decisão recente, o Superior
Tribunal de Justiça adotou, expressamente, a posição que defendemos nesta nota: De acordo com o magistério de Guilherme de Souza Nucci,
com o advento da Lei 9.459/97, introduzindo a denominada injúria racial, criou-se mais um delito no cenário do racismo, portanto, imprescritível,
inafiançável e sujeito à pena de reclusão (EDcl no AgRg 686.965-DF,6.a T., rel. Ericson Maranho desembargador convocado do TJSP, 13.10.2015,
v.u.). O julgamento foi por votação unânime, participando os Ministros Ericson Maranho (Relator), Maria Thereza de Assis Moura, Sebastião Reis
Júnior (Presidente) e Néfi Cordeiro.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, visto 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, portanto, essa a única alternativa a ser
assinalada. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

421

Protocolo Questão

42 17108385

Inscrição

A questão diz: Constituem crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional(...), exceto:
Nesta questão, todas as assertivas estão corretas, pois a alternativa dada como resposta pelo gabarito oficial traz a injúria qualificada, que se
traduz em crime resultante de discriminação ou preconceito. Com o advento da Lei 9.459/1997, acrescentou-se uma qualificadora ao artigo 140 do
Código Penal, estabelecendo o §3°, consistente na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião ou origem, e mais tarde com o
advento da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) inseriu-se a referência a pessoa idosa ou portadora de deficiência e assim foi criado o tipo penal
da injúria racial (injúria qualificada): Art. 140  Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: § 3o Se a injúria consiste na utilização de
elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: Pena  reclusão de um a três
anos e multa. Assim, a questão deve ser anulada, visto que todas as assertivas estão corretas, pois o enunciado não pede o crime de racismo e
sim os crimes resultantes de discriminação ou preconceito. A E. Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o crime de Injúria Racial
ou Injúria Preconceito, previsto no artigo 140, § 3º., CP é uma modalidade de crime de racismo, tal qual os crimes previstos na Lei 7.716/89.
Referências: Código Penal Brasileiro. STJ, AgRg no AREsp 686965/DF, 6ª. Turma, j. 18.08.2015, DJe31.08.2015.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, visto 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, portanto, essa a única alternativa a ser
assinalada. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

491

Protocolo Questão

42 17104179

Inscrição

O gabarito dessa questão foi divulgado de maneira equivocada, pois a alternativa considerada como correta é resultante de discriminação ou
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional e a questão pede para identificar a alternativa que NÃO é crime. Este crime está
tipificado no Código Penal, artigo 140, § 3º, conforme à seguir: DOS CRIMES CONTRA A HONRA Injúria Injuriar é atribuir palavras ou qualidades
ofensivas a alguém, expor defeitos ou opinião que desqualifique a pessoa, atingindo sua honra e moral. O exemplo mais comum são os
xingamentos. Art. 140  Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena  detenção, de um a seis meses, ou multa. § 3º Se a injúria
consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:
(Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003) Pena - reclusão de um a três anos e multa. (Incluído pela Lei nº 9.459, de 1997) III - na presença de
várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. IV  contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos ou
portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. (Incluído pela Lei nº 10.741, de 2003) Parágrafo único - Se o crime é cometido mediante paga
ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Como se pode concluir, esta alternativa é sim um crime, motivo que enseja a revisão do
gabarito dessa questão. Termos em que pede e espera deferimento.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, visto que o

Data do recurso:

Resposta

Recurso

742

Protocolo Questão

42 17108579

Inscrição
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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, portanto, essa a única alternativa
a ser assinalada. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018Data da resposta:

A alternativa III, também esta correta, assim, conforme Fernanda Marinela, "Direito Administrativo", 6° Edicção, pg.299: " Atos negociais são
aqueles que contêm uma declaração de vontade da Administração coincidente com a pretensão do particular, visando a concretizar atos jurídicos,
nas condições previamente imposta pela Administração Pública. São todos aqueles desejados por ambas as partes, excluindo-se os atos impostos
pela Administração, independentemente do consentimento do particular, tendo em vista que estes não gozam de imperatividade". Sendo assim, a
alternativa III, quando se refere aos seus agentes omite ser eles: públicos ou privados.

28/05/2018

Prezado Candidato, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela 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.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

440

Protocolo Questão

45 17108385

Inscrição

A resposta está em desacordo com a lei 8249/1992 pois ela também prevê no CAPÍTULO II- Dos Atos de Improbidade Administrativa, o seguinte
texto" VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja
desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público"- ou seja alternativa D, do gabarito, devendo ser anulada.

29/05/2018

Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-
rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-
pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-
font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-
language:EN-US;} Prezado Candidato, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA,
tendo em vista que o CAPÍTULO II  Dos Atos de Improbidade Administrativa é subdividido em Seções, sendo a 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 enquadrando, 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.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

517

Protocolo Questão

47 17100937

Inscrição
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A terceira assertiva da questão 53 da prova de Analista Universitário-Direito afirma que o "convite" é uma forma de ingresso no serviço público e o
gabarito tem a assertiva como verdadeira. Contudo, cumpre informar que "convite" é modalidade de licitação e não forma de ingresso no serviço
público.

28/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO  DIREITOQUESTÃO Nº 53RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.JUSTIFICATIVA:
Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de B para D, tendo em vista que, de
acordo com o Art. 37, II, da Constituição Federal e legislação esparsa, o Convite não está dentre as formas de ingresso no serviço público. Sendo
assim, a sequência correta é F  V  F  F. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

172

Protocolo Questão

53 17100034

Inscrição

A questão apresenta quatro afirmativas, pede que sejam julgadas como Verdadeiras ou Falsas e em seguida assinalada a sequencia correta.
Conforme gabarito preliminar (alternativa B), a sequencia correta seria F-V-V-F. Porém, a terceira afirmativa apresentada é Falsa. A mesma indica
que: as formas de ingresso no serviço público são a eleição, o convite e o concurso público, sendo que as duas primeiras formas geram um vínculo
precário e a última um vínculo de estabilidade. Conforme a Constituição Federal em seu artigo 37,II, que trata do ingresso no serviço público, a
investidura ocorre por meio de concurso público, ressalvada exceção expressamente prevista: Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; Dessa forma, não há que se falar em
ingresso no serviço público por meio de eleição, muito menos convite. O gabarito da questão deve ser ALTERADO para a alternativa D que
apresenta a sequência F-V-F-F.

28/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO  DIREITOQUESTÃO Nº 53RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.JUSTIFICATIVA:
Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de B para D, tendo em vista que, de
acordo com o Art. 37, II, da Constituição Federal e legislação esparsa, o Convite não está dentre as formas de ingresso no serviço público. Sendo
assim, a sequência correta é F  V  F  F. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

286

Protocolo Questão

53 17113941

Inscrição

O gabarito da questão n. 53 considerou o item: As formas de ingresso no serviço público são a eleição, o convite e o concurso público, sendo que
as duas primeiras formas geram um vínculo precário e a última um vinculo de estabilidade, como falso. Todavia, o convite, citado pela questão
como forma de ingresso no serviço público, não está abarcado pelas formas de ingresso citados em lei e doutrinas pátrias. O art. 2º da Lei nº
8429/92 aponta em seu conceito de agente público todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por ELEIÇÃO,
NOMEAÇÃO, DESIGNAÇÃO, CONTRATAÇÃO ou qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades
mencionadas no artigo anterior, fazendo referência a todos os agentes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como a qualquer dos
Poderes dessas pessoas federativas. De forma clara, evidencia-se que O CONVITE NÃO SE ENCONTRA ENTRE AS FORMAS DE INGRESSO
NO SERVIÇO PÚBLICO. Além do mais, o artigo elenca outras formas de investidura não citadas no item da questão, como a nomeação, a
designação e a contratação, e a questão elenca, de forma taxativa, que as formas de ingresso no serviço público são a eleição, o convite e o
concurso público. José dos Santos Carvalho Filho leciona que os agentes públicos se classificam em: agentes políticos, os quais são investidos
através de eleição; servidores públicos, investidos por meio de nomeação; e os agentes particulares colaboradores, os quais, em razão da grande
variedade de categorias que compõem a classe, estão abarcados por diversos regimes jurídicos, dentre os quais, além de não ter o convite citado
como uma das formas de ingresso desses agentes públicos, reforçam o caráter exemplificativo das formas de investidura no serviço público, o que
corrobora para que o item da questão esteja INCORRETO. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 31. ed. rev.,
atual. e ampl.  São Paulo: Atlas, 2017, pp. 396-397). Dessa forma, requer que seja dado provimento a esse recurso para que seja considerado
como FALSO este item da questão e considerado como correta a letra D da questão n. 53.

28/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO  DIREITOQUESTÃO Nº 53RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.JUSTIFICATIVA:
Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de B para D, tendo em vista que, de
acordo com o Art. 37, II, da Constituição Federal e legislação esparsa, o Convite não está dentre as formas de ingresso no serviço público. Sendo
assim, a sequência correta é F  V  F  F. Portanto recurso deferido.

Data do recurso:

Resposta

Recurso

291

Protocolo Questão

53 17108098

Inscrição
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04/06/2018Data da resposta:

Prezados examinadores, O gabarito preliminar apontou como verdadeira a alternativa B, com a sequência F  V  V  F. Ocorre que, a terceira
alternativa está equivocada, ou seja, a que diz: As formas de ingresso no serviço público são a eleição, o convite e o concurso público, sendo que
as duas primeiras formas geram um vínculo precário e a última um vínculo de estabilidade. Entretanto, a Constituição Federal e nenhuma outra lei
brasileira prevê o convite como forma de ingresso no serviço público, mas como modalidade de licitação. Explique-se melhor: são formas de
ingresso no serviço público a eleição (para os cargos considerados eletivos, como o de Prefeito) e a nomeação (para os cargos de provimento
efetivo e de provimento temporário), nos termos do art. 37, II, CF/88 : [...]II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista
em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;, bem como art. 37, V, CF/88: [...] V
- as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos
por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento;. Ademais, a Lei nº 8.112/90 prevê em seu art. 8º como formas de provimento em cargos públicos: Art. 8o São formas de
provimento de cargo público: I  nomeação; II  promoção; III - (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97); IV - (Revogado pela Lei nº 9.527, de
10.12.97); V - readaptação; VI - reversão; VII - aproveitamento; VIII - reintegração; IX - recondução. Dessas citadas, a nomeação é forma de
provimento originário e as demais, formas de provimento derivado. Destarte, mesmo os cargos em temporários ou em comissão são providos por
nomeação e não por convite. Não é demais lembrar os ensinamentos do Ministro e Administrativista Celso Antonio Bandeira de Mello (Curso de
Direito Administrativo. 29 ed. São Paulo: Malheiros, 2012. P. 79): a atividade administrativa deve não apenas ser exercida sem contraste com a lei,
mas inclusive, só pode ser exercida nos termos de autorização contida no sistema legal. Desse modo, não estando prevista como forma de
ingresso no serviço público o convite, na Constituição Federal e, tampouco, em legislação esparsa, não pode ser considerada correta a terceira
alternativa da questão 53. Assim, pede e espera deferimento para a alteração do gabarito para a letra D, com a sequência correta F  V  F  F.

28/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO  DIREITOQUESTÃO Nº 53RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.JUSTIFICATIVA:
Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de B para D, tendo em vista que, de
acordo com o Art. 37, II, da Constituição Federal e legislação esparsa, o Convite não está dentre as formas de ingresso no serviço público. Sendo
assim, a sequência correta é F  V  F  F. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

319

Protocolo Questão

53 17111904

Inscrição

A terceira alternativa da questão põe o 'convite' e 'eleição' como formas de ingresso no serviço público. Segundo a Constituição Federal (art.37), o
'concurso público' é a principal forma de ingresso no serviço público. Não há na legislação (especialmente a cobrada no edital),
ABSOLUTAMENTE, qualquer menção ao 'convite' como forma de ingresso. A questão faz confundir uma forma de ingresso com uma modalidade
de licitação. A alternativa correta seria a letra D. Solicito posicionamento da banca.

28/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO  DIREITOQUESTÃO Nº 53RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.JUSTIFICATIVA:
Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de B para D, tendo em vista que, de
acordo com o Art. 37, II, da Constituição Federal e legislação esparsa, o Convite não está dentre as formas de ingresso no serviço público. Sendo
assim, a sequência correta é F  V  F  F. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

450

Protocolo Questão

53 17106807

Inscrição

O gabarito preliminar indicou como verdadeira a assertiva: "As formas de ingressos no serviço público são a eleição, o convite e o concurso
público, sendo que as duas primeiras formas geram um vínculo precário e a última um vinculo de estabilidade." Isto é absolutamente incorreto, por
estar completamente dissociado da norma prevista no art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1998, a qual preconiza que o concurso público é
meio hábil para ingresso em cargos e empregos públicos, com a ressalva dos cargos em comissão (inciso V) e da contratação temporária para
atender excepcional interesse público (inciso IX). Além do mais, em que pese a eleição ser a forma de provimento dos cargos políticos (membros
de poder), não é possível ter como verdade que a sua investidura gera um vínculo precário, muito embora o mandato tenha prazo determinado.
Vínculo precário é característica dos cargos em comissão, que são demissíveis ad nutum. Causa maior espanto a afirmação de que convite, que é
uma modalidade de licitação para contratação de bens e serviços, na forma da Lei 8666/1993, tenha sido elencado como forma de ingresso no
serviço público. Pela alteração do gabarito para constar como correta a letra D.

Recurso

457

Protocolo Questão

53 17108559

Inscrição
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28/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO  DIREITOQUESTÃO Nº 53RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.JUSTIFICATIVA:
Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de B para D, tendo em vista que, de
acordo com o Art. 37, II, da Constituição Federal e legislação esparsa, o Convite não está dentre as formas de ingresso no serviço público. Sendo
assim, a sequência correta é F  V  F  F. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

A classificação do cargo público em efetivo ou em comissão é feita pela própria Constituição Federal de 1988, quando dispõe sobre a exigência de
investidura em cargo ou emprego público mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvando as
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Nesse sentido, é o que estabelece o artigo 37, II, da
Constituição Federal de 1988: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:(Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998) Trata-se de um comando constitucional da mais alta relevância, na medida em que corporifica princípios ímpares do Estado Democrático de
Direito, quais sejam, o princípio da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e da isonomia. Acompanhando esse regramento, o artigo 10 da
Lei nº 8.112/1990 estabeleceu: Art. 10. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação
em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos a ordem de classificação e o prazo de sua validade. Parágrafo único. Os demais
requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do
sistema de carreira na Administração Pública Federal e seus regulamentos. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) Feitas essas
considerações, destacamos, ainda no tocante à Lei nº 8.112/1990, quais seriam as formas de provimento de cargo público previstas em seu artigo
8º: Art. 8º São formas de provimento de cargo público: I - nomeação; II - promoção; III - (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) IV - (Revogado
pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) V - readaptação; VI - reversão; VII - aproveitamento; VIII - reintegração; IX - recondução. Mais adiante, a Lei nº
8.112/1990 traz as definições de cada forma de provimento arrolada no dispositivo acima transcrito, senão vejamos a) Nomeação: forma de
ingresso do servidor no cargo público, seja em caráter efetivo ou em comissão - artigo 9º: Art. 9º A nomeação far-se-á: I - em caráter efetivo,
quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira; II - em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de
confiança vagos. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza
especial poderá ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente
ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de
10.12.97) Diante do exposto, a alternativa apontada pelo gabarito como correta, letra B, não se justifica pois a frase as formas de ingresso no
serviço público são a eleição, o convite e o concurso público, sendo que as duas primeiras formas geram um vínculo precário e a última um vínculo
de estabilidade é falsa, portanto, o gabarito correto seria letra D. Referências: DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo.
21 ed. ver. atual. São Paulo: Malheiros, 2006.

29/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO  DIREITOQUESTÃO Nº 53RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.JUSTIFICATIVA:
Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de B para D, tendo em vista que, de
acordo com o Art. 37, II, da Constituição Federal e legislação esparsa, o Convite não está dentre as formas de ingresso no serviço público. Sendo
assim, a sequência correta é F  V  F  F. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

492

Protocolo Questão

53 17104179

Inscrição

o Primeiro enunciado é FALSO pois a cumulação de cargos tem previsão taxativa no Art. 37. omissis. XVI  é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observando em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de
professor;b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde,
com profissões regulamentadas; É possível observar que não é permitida a acumulação de dois cargos técnicos, nem de um cargo técnico com
outro cargo privativo de profissionais de saúde. O enunciado terceiro , traz forma de ingresso no serviço público em desacordo com a lei, qual seja:
São formas de ingresso no serviço público I - nomeação;II - promoção;III - (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)IV - (Revogado pela Lei nº
9.527, de 10.12.97)V - readaptação;VI - reversão;, ou seja o terceiro enunciado é falso > Sendo assim a Sequencia correta seria F V F V

29/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO  DIREITOQUESTÃO Nº 53RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.JUSTIFICATIVA:
Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de B para D, tendo em vista que, de
acordo com o Art. 37, II, da Constituição Federal e legislação esparsa, o Convite não está dentre as formas de ingresso no serviço público. Sendo
assim, a sequência correta é F  V  F  F. Portanto recurso deferido.

Data do recurso:

Resposta

Recurso

519

Protocolo Questão

53 17100937

Inscrição
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04/06/2018Data da resposta:

A questão em comento tem como tema central as formas de ingresso no serviço público. A referida questão colocou 04 (quatro) assertivas e exigiu
do candidato que este analisasse cada uma delas, de modo a qualificá-las como verdadeiras ou falsas. O gabarito considerou a alternativa certa
como sendo a letra "B", a qual considerava a seguinte sequência como sendo correta: "F - V - V - F". Apesar da compreensão inicialmente
estabelecida por esta Banca Examinadora, requer a ponderação de que a terceira assertiva, que fora considerada verdadeira no instante em que
afirmou que eleição, convite e concurso público são formas de ingresso no serviço público, seja considerada como falsa, haja vista que dentre as
formas de ingresso no serviço público descritas nesta assertiva, somente o concurso público é, de fato, uma forma de ingresso, ao passo que
eleição e convite não são, de acordo com a redação legal do artigo 37, II da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, já que as outras
assertivas não apresentaram nada a ser contestado, a alternativa que se mostra como sendo a correta é a "D", a qual revela que a sequência
correta é a seguinte: "F - V - F - F". Assim, requer a avaliação das ponderações aqui apresentadas, de modo a promover a alteração de gabarito da
questão 53 da letra "B" para a letra "D". Pede deferimento.

29/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO  DIREITOQUESTÃO Nº 53RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.JUSTIFICATIVA:
Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de B para D, tendo em vista que, de
acordo com o Art. 37, II, da Constituição Federal e legislação esparsa, o Convite não está dentre as formas de ingresso no serviço público. Sendo
assim, a sequência correta é F  V  F  F. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

617

Protocolo Questão

53 17105113

Inscrição

RECURSO ADMINISTRATIVO  PEDIDO DE MUDANÇA DE ALTERNATIVA CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO  DIREITO QUESTÃO 53 TEXTO
DO RECURSO O enunciado da questão 53 traz 4 assertivas que deveriam ser classificadas pelos candidatos como falso ou verdadeiro. A terceira
assertiva deste enunciado, que conforme o gabarito preliminar é verdadeira, informa que o convite é uma das formas de ingresso no serviço
público. Ocorre que inexiste este termo no ordenamento brasileiro, nem mesmo na doutrina ou na jurisprudência, para designar uma entrada,
mesmo que sui gênere, no serviço público. Na verdade, o ingresso no serviço público conforme dispõe a Constituição Federal, por meio dos arts.
37, II, V, IX; 73, § 2°, 101, 104, ocorre por: concurso público de provas ou de provas e títulos; cargo em comissão, por livre nomeação; processo
seletivo simplificado para funções temporárias; e por meios das hípoteses de exceções dos Tribunais. Portanto, tal assertiva deve ser considerada
como FALSA, e o gabarito deve ser modificado, apresentando como alternativa correta a LETA D, e não a LETRA B. Peço deferimento.

29/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO  DIREITOQUESTÃO Nº 53RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.JUSTIFICATIVA:
Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de B para D, tendo em vista que, de
acordo com o Art. 37, II, da Constituição Federal e legislação esparsa, o Convite não está dentre as formas de ingresso no serviço público. Sendo
assim, a sequência correta é F  V  F  F. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

692

Protocolo Questão

53 17110341

Inscrição

A questão de número 53, da prova de Analista Universitário  Direito, necessita de alteração de gabarito pelos motivos abaixo expostos:O
enunciado elenca 04 (quatro) assertivas e pede que o candidato distinga as VERDADEIRAS das FALSAS. O equívoco do gabarito ocorre na
seguinte assertiva: AS FORMAS DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO SÃO A ELEIÇÃO, O CONVITE E O CONCURSO PÚBLICO, SENDO
QUE AS DUAS PRIMEIRAS FORMAS GERAM UM VÍNCULO PRECÁRIO E A ÚLTIMA UM VINCULO DE ESTABILIDADE.Tal assertiva está
correta, conforme o gabarito preliminar. Porém, trata-se de um inquestionável equívoco, senão vejamos: A assertiva afirma inicialmente que são
formas de INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO: a eleição, o convite e o concurso público. Ocorre que o CONVITE não é forma de ingresso no
serviço público e sim modalidade licitatória. Frise-se que, com referida natureza jurídica, esta não se presta à delegação de serviço público. Soma-
se a isso a afirmação de que a ELEIÇÃO gera vínculo de caráter precário. Em verdade, o vínculo perdura em determinado lapso temporal com
prazo certo, sem que haja precariedade (resolução mediante livre exoneração).Merece ainda destaque o fato de que o concurso público não se
confunde com o conceito de estabilidade. É perfeitamente possível a inexistência de estabilidade, mesmo após a submissão a concurso. Veja-se,
quanto a isto, a hipótese de emprego público cujo vínculo não tem natureza estatutária . A este respeito veja-se o art. 41 da Constituição Federal: "
São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para CARGO de provimento efetivo em virtude de concurso público."
(Grifo nosso). Isto posto, pugna-se pela alteração do gabarito para que conste, no gabarito definitivo, como correta a opção "D".

29/05/2018Data do recurso:

Recurso

722

Protocolo Questão

53 17111592

Inscrição
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CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO  DIREITOQUESTÃO Nº 53RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.JUSTIFICATIVA:
Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de B para D, tendo em vista que, de
acordo com o Art. 37, II, da Constituição Federal e legislação esparsa, o Convite não está dentre as formas de ingresso no serviço público. Sendo
assim, a sequência correta é F  V  F  F. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Resposta

Data da resposta:

Requer a alteração de gabarito da referida questão vez foi considerada correta a letra "B", a qual declara a sequência "FVVF", entretanto deve
constar no gabarito definitivo a assertiva correta letra "D" com a sequência "FVFF". Isso porque a terceira afirmação a ser julgada como verdadeira
ou falsa afirma que: "são formas de ingresso no serviço público a eleição, o convite e o concurso público, sendo que as duas primeiras formas
geram um vínculo precário e a última um vínculo de estabilidade", sendo considerada verdadeira, o que revela-se completo absurdo. Primeiro,
porque não há tal forma de ingresso no serviço público denominada "convite" como traz a questão, tratando a doutrina, jurisprudência, Constituição
Federal e demais leis exclusivamente sobre o concurso público, seleção pública, a eleição e a nomeação para cargos comissionados, sendo estes
últimos de livre nomeação e exoneração, vedadas quaisquer outras formas não previstas expressamente em lei. Segundo, porque ao afirmar que
eleição gera um vínculo precário, assim como o "convite" conclui-se que é possível a sua destituição de forma discricionária, sem necessidade de
motivação, o que também é absurdo, posto que ainda que não gere vínculo efetivo, os políticos tem direito aos seus mandatos só podendo perdê-
los após devido processo legal garantido o contraditório e ampla defesa. Alternativamente, requer a anulação da questão por incompatibilidade de
gabarito.

29/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO  DIREITOQUESTÃO Nº 53RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.JUSTIFICATIVA:
Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de B para D, tendo em vista que, de
acordo com o Art. 37, II, da Constituição Federal e legislação esparsa, o Convite não está dentre as formas de ingresso no serviço público. Sendo
assim, a sequência correta é F  V  F  F. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

745

Protocolo Questão

53 17101705

Inscrição

Nessa questão a penúltima alternativa é considerada VERDADEIRA quando deveria ser considerada FALSA. No Estado Brasileiro o ingresso de
qualquer cidadão no serviço público está definido no artigo 37, incisos I, II e V da Carta Federal e nada tem a ver com a eleição e o convite. Solicito
a correção do gabarito da letra B para a letra D. Termos em que pede deferimento.

29/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO  DIREITOQUESTÃO Nº 53RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.JUSTIFICATIVA:
Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de B para D, tendo em vista que, de
acordo com o Art. 37, II, da Constituição Federal e legislação esparsa, o Convite não está dentre as formas de ingresso no serviço público. Sendo
assim, a sequência correta é F  V  F  F. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

747

Protocolo Questão

53 17108579

Inscrição

Para o exercício de emprego público EFETIVO o candidato precisa ser aprovado em concurso público e o edital só permite que candidatos com 18
anos ou mais sejam nomeados, o que torna a alternativa incorreta. Solicito assim a revisão do gabarito dessa questão. Termos em que pede
deferimento.

29/05/2018

Prezado Candidato, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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 haja referida disposição. Lembrando 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,

Data do recurso:

Resposta

Recurso

744

Protocolo Questão

54 17108579

Inscrição
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não revoga a disposição 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, portanto, a questão e a alternativa constante no
gabarito preliminar.

01/06/2018Data da resposta:

RECURSO ADMINISTRATIVO  PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO  DIREITO QUESTÃO 55 TEXTO DO
RECURSO O Enunciado da alternativa C informa o seguinte: considera-se lesão quando uma pessoa se obriga à prestação manifestamente
desproporcional ao valor da prestação oposta, ainda que a prática do negócio não decorra de inexperiência ou necessidade permanente. Ocorre
que o gabarito preliminar o considerou como falso, quando na verdade deveria ser verdadeiro. Isso porque, segundo o atual entendimento
doutrinário, notadamente do Conselho Nacional da Justiça Federal, os requisitos de inexperiência ou necessidade podem ser relativizados, quando
for manifesta a desproporção da prestação, em razão do princípio da boa-fé objetiva. Por exemplo, segundo o enunciado 410 da V Jornada de
Direito Civil haverá lesão ainda que o lesado estipule contratos costumeiramente. Inclusive esse é o entendimento de Flávio Tarturce, no livro
Manual de Direito Civil: Volume Único, Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016, p.269. Em razão do exposto, requer a anulação da
questão.

29/05/2018

Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-
rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-
pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-
font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-
language:EN-US;} Prezado Candidato, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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 e 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. 157Autor: Adriano Marteleto GodinhoEnunciado: 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 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.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:
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55 17110341
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O gabarito preliminar está em desacordo com que o prega Lei nº. 9.307/96, sob a luz do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional
previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República de 1988 e no CPC/2015, que submete por exemplo a sentença arbitral a
homologação, sendo assim tanto a alternativa C como D estão corretas.

29/05/2018

Prezado Candidato, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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 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 judicial. 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 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.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:
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523
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57 17100937
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ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA AGRONÔMICACargo:

Língua Portuguesa,Raciocínio Lógico,Tópicos de Administração Pública e etc.,Conhecimentos Específicos daCaderno:

Questões por caderno: 16,12,14,20

Na questão existe mais de uma resposta correta: a alternativa E (gabarito) e a alternativa B. Justificativa: Na alternativa B está explicito: Aos dias
cinco e seis de dezembro de dois mil e doze [.]. onde percebe-se a falta de informação da palavra ANO para referenciar à data. Transcrevendo
esse trecho para a forma correta teríamos o seguinte: "Aos dias cinco e seis de dezembro DO ANO de dois mil e doze [....]". Dessa maneira a
questão deve ser anulada.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

160

Protocolo Questão

8 17211851

Inscrição

QUESTÃO 45 A compactação é um método de estabilização de solos que se dar por aplicação de alguma forma de energia (impacto, vibração,
compressão estática ou dinâmica). Seu efeito confere ao solo um aumento de seu peso específico e resistência ao cisalhamento, e uma
diminuição do índice de vazios, permeabilidade e compressibilidade. Através do ensaio de compactação é possível obter a correlação entre o teor
de umidade e o peso específico seco de um solo quando compactado com determinada energia. A compactação restringe o crescimento das
raízes em profundidade, reduzindo, em consequência, a absorção de água e de nutrientes pelas plantas. A redução do espaço poroso do solo
(menor porosidade total), em consequência da compactação, também concorre para reduzir a capacidade de aeração e a condutividade hidráulica
do solo, aumentando as dificuldades de drenagem e a resistência à penetração das raízes, elevando a disponibilidade e o fluxo de água e calor,
reduzindo a velocidade de infiltração, aumentando assim, o escorrimento superficial e os riscos de erosão. A resistência do solo à penetração (RP)
é influenciada pela textura, conteúdo de água, densidade do solo e tipo de mineral de argila no solo (GOMES & PEÑA, 1996). Nesse contexto, o
conteúdo de água na capacidade de campo é considerado ideal para a determinação da RP, condição em que é obtida melhor correlação com a
densidade do solo e o crescimento radicular, sendo a sua influência maior em solos mais argilosos (ROSOLEM et al., 1999). A identificação da
compactação a campo pode ser realizada por meio de sinais apresentados pelo solo ou pelas plantas. Entre os relacionados ao solo destacam-se
a formação de crostas superficiais, trincas nos sulcos de rodagem dos tratores, camadas subsuperficiais ou regiões endurecidas, empoçamento
prolongado de água, erosão pluvial excessiva, necessidade de maior potência nas máquinas de cultivo e presença de restos de cultura
parcialmente decompostos, mesmo, meses após a incorporação. Já, a quantificação da compactação do solo pode ser realizada por meio da
medida de atributos que sofrem alterações em decorrência deste fenômeno, como a densidade, a porosidade total, a distribuição dos poros por
tamanho e a resistência mecânica à penetração, entre outros. Também 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, os mais usados, na prática, são a densidade do solo e a resistência mecânica à penetração. O primeiro é obtido em análises de
laboratório, enquanto que o último é um método direto de campo para determinação no local onde se quer avaliar a ocorrência da compactação.
Os penetrômetros rotineiramente utilizados para a avaliação da compactação são denominados em função do princípio de penetração, em que o
conjunto é pressionado contra o solo, e a resistência à penetração é registrada em um dinamômetro, em que a haste penetra no solo em
decorrência do impacto de um peso que cai em queda livre de uma altura constante (STOLF, 1991). A densidade do solo, também denominada de
densidade aparente ou densidade global, expressa a relação entre a massa seca das suas partículas (Ms) e o seu volume total (Vt), incluindo o
volume dos sólidos e o volume dos poros (Vt = Vsólidos + Vágua + Var). FONTES: BEUTLER, A.N.; CENTURION, J.F. Compactação do solo no
desenvolvimento radicular e na produtividade de soja. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.39, n.6, p.581-8, 2004.
(http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0100-6916200700010000800005&lng=pt) BEUTLER, A.N.; CENTURION,
J.F.; SOUZA, Z.M.; SILVA, L.M. Utilização dos penetrômetros de impacto e de anel dinamométrico em Latossolos. Engenharia Agrícola,
Jaboticabal, v.22, n.2, p.191-9, 2002. GOMES, A. da S.; PEÑA, Y.A. Caracterização da compactação através do uso do penetrômetro. Lavoura
Arrozeira, Porto Alegre, v.49, n.426, p.18-20, 1996. TORMENA, C.A.; ROLOFF, G. Dinâmica da resistência à penetração de um solo sob plantio
direto. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Campinas, v.20, n.2, p.333-39, 1996. ROSOLEM, C.A.; FERNANDEZ, E.M.; ANDREOTTI, M.;
CRUSCIOL, C.A.C. Crescimento radicular de plântulas de milho afetado pela resistência do solo à penetração. Pesquisa Agropecuária Brasileira,
Brasília, v.34, n.5, p.821-8, 1999. (http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0100-6916200700010000800015&lng=en)
STOLF, R. Teoria e teste experimental de fórmulas de transformação dos dados de penetrômetro de impacto em resistência do solo. Revista
Brasileira de Ciência do Solo, Campinas, v.15, n.2, p.229-35, 1991. Diante do exposto, a alternativa CORRETA para a questão, é a LETRA A, em
que diz: O método de determinação indireta da compactação do solo é realizado com análise laboratorial de densidade do solo (LETRA A:
DENSIDADE EM LABORATÓRIO). Sendo assim, solicito a retificação do gabarito.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela 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
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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.

04/06/2018Data da resposta:

A referida questão diz respeito a algumas características inerentes as plantas daninhas. O gabarito dito como certo é o que diz que as plantas
daninhas não possuem nenhuma exigência para germinar, a palavra nenhuma colocada na frase exclui qualquer exigência para a germinação das
mesmas. No entanto, segundo a literatura agronômica, toda e qualquer semente, independente da espécie da planta, necessita do mínimo de
condições ambientais para germinar, como por exemplo: luminosidade, temperatura e umidade. Com relação as plantas daninhas, é fato que elas
possuem uma maior vantagem competitiva em relação as variedades melhoradas e por isso as exigências para germinação são mínimas, mas não
excludentes. Sendo assim, uma parte da questão está certa quando diz que elas possuem um crescimento rápido, no entanto a outra parte está
errada quando diz que elas não possuem NENHUMA exigência para germinar.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

602

Protocolo Questão

46 17210032

Inscrição

Segundo o Prof. Marcelo C. Dornelas, O fitocromo é uma cromoproteína, consistindo de um cromóforo e uma apoproteína (porção protéica de uma
cromoproteína). O fitocromo PARECE existir in vivo como um dímero, com um cromóforo para cada monômero. O fitocromo vermelho extremo (Fe)
é a forma biologicamente ativa. Após a absorção da luz, o fitocromo vermelho (Fv) sofre uma isomerização cis-trans pela rotação em torno da
dupla ligação entre os átomos de carbono 15 e 16, gerando a forma de Fe. Igualmente, a forma Fe absorve a luz nos comprimentos de onda do
vermelho extremo e se converte em Fv. FONTE: Dessa maneira, a questão é passível de anulação, pois não possui nenhuma alternativa que
contemple a definição química correta do FITOCROMO.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

105

Protocolo Questão

48 17211851

Inscrição

A questão fala sobre parâmetros climáticos essenciais para operação de aplicação de ingrediente ativo. No entanto, todas as alternativas estavam
com erro de digitação, pois todas consideravam temperaturas de 10 a 300C e não de 10 a 300°C

28/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA AGRONÔMICAQUESTÃO Nº 53RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de um equívoco na formulação das alternativas, pois onde leu-se 300C, deveria ler-se 30ºC. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

56

Protocolo Questão

53 17211167

Inscrição
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A banca deve ter se equivocado na digitação do texto. Onde era p ser digitado 30°C digitou-se 300C. Para a questão não existe nenhuma
alternativa correta, por isso deve ser anulada.

28/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA AGRONÔMICAQUESTÃO Nº 53RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de um equívoco na formulação das alternativas, pois onde leu-se 300C, deveria ler-se 30ºC. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

107

Protocolo Questão

53 17211851

Inscrição

QUESTÃO 53 Solicito a gentileza da ANULAÇÃO da referida questão, em virtude do erro de digitação gráfica das alternativas propostas, como
opções de resposta, para o questionamento, pois, não existe parâmetros climáticos de temperatura, para a proteção de culturas, superiores a 100
graus Célsius. Portanto, todas as alternativas estão ERRADAS.

29/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA AGRONÔMICAQUESTÃO Nº 53RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de um equívoco na formulação das alternativas, pois onde leu-se 300C, deveria ler-se 30ºC. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

502

Protocolo Questão

53 17209433

Inscrição

Prezados boa noite. A faixa de temperatura em todas as alternativas está equivocada, as plantas não toleram temperaturas entre 300 e 400 C.
Referência Taiz, L.; Zeiger, E. Fisiologia vegetal. 5. ed., Artmed, 2013. 918 p.

29/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA AGRONÔMICAQUESTÃO Nº 53RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de um equívoco na formulação das alternativas, pois onde leu-se 300C, deveria ler-se 30ºC. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

699

Protocolo Questão

53 17210816

Inscrição

QUESTÃO 55 Solicito a ANULAÇÃO da referida questão, por tratar-se da indicação de uma metodologia muito raramente utilizada no Estado da
Bahia, especialmente, no Nordeste Brasileiro, pois, o calculo da Necessidade de Calcário, com o método da saturação por base, é indicado para
os Estados do Paraná, São Paulo e algumas regiões do Cerrado. Além disso, inexiste cultura comercial que determine uma saturação de base
desejada, superior a 70% (sendo na questão:....elevar a saturação de base para 75%....), mostrando-se como uma questão formulada sem
nenhum embasamento técnico-cientifico. E para piorar com indicação de uma opção errada do gabarito. Veja o resultado do calculo: NC = (V2-
V1).T sendo: V% = (SB/T) . 100 V% = (3,8/9) . 100 V% = 42,2% 100 NC = ((75% - 42,2%) . 9 cmolc.d,-3)/100 NC = 2,95 t.ha-1 Ou seja, a
necessidade de calcário calculada é 2,95 toneladas por hectare.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

503

Protocolo Questão

55 17209433

Inscrição
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Essa questão possui duas alternativas iguais. As letras c e d.

29/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA AGRONÔMICAQUESTÃO Nº 57RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas C e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

604

Protocolo Questão

57 17210032

Inscrição

Prezados boa noite, As alternativas C e D apresentam respostas idênticas. Por este motivo a questão precisa ser anulada.

29/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA AGRONÔMICAQUESTÃO Nº 57RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas C e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

683

Protocolo Questão

57 17202525

Inscrição

Prezados boa noite. As alternativas C e D estão com respostas idênticas, desta forma precisa ser anulada. Att., Toni Carvalho de Souza

29/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA AGRONÔMICAQUESTÃO Nº 57RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas C e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

700

Protocolo Questão

57 17210816

Inscrição

Segundo Terao et. al, (2010), o míldio é uma doença bastante comum em melancia no Brasil. A doença é causada pelo oomiceto
Pseudoperonospora cubensis(Berk, M. A. Curtis) Rostovzev. FONTE: Nenhuma alternativa está correta como resposta para a questão. A
alternativa mostrada, como correta, pelo gabarito preliminar aponta a alternativa C como resposta, mas esta é incorreta no momento em que a
escrita do agente causal da doença (míldio nas curcubitaceas) está errada. A escrita correta do agente causal do míldio seria: Pseudoperonospora
cubensis(Berk, M. A. Curtis) Rostovzev.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
a escrita está de acordo com galli, f. manual de fitopatologia. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

101

Protocolo Questão

58 17211851

Inscrição
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Na questão fala que o efeito da falta de água na produção de grãos, é particularmente importante em três estádios de desenvolvimento da planta?
E a resposta certa foi considerada a letra A. Porém, Período de fertilização não á considerado um estádio de desenvolvimento de plantas de milho
e sim apenas uma época adequada para aplicação de fertilizantes. A resposta certa obrigatoriamente a letra B seria a única alternativa que
descreve três estádios de desenvolvimento da planta. Uma vez que, considerando que a haja falta de água no período de emergência com certeza
há um comprometimento na futura produção de grãos uma vez que é o estádio mais crítico do crescimento vegetal.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

51

Protocolo Questão

59 17211167

Inscrição

Segundo Magalhães e Durães (2006), O milho é cultivado em regiões cuja precipitação varia de 300 a 5.000 mm anuais, sendo que a quantidade
de água consumida por uma lavoura de milho durante o seu ciclo está em torno de 600 mm. Dois dias de estresse hídrico no florescimento
diminuem o rendimento em mais de 20%, quatro a oito dias diminuem em mais de 50%. O efeito da falta de água, associado à produção de grãos,
é particularmente importante em três estádios de desenvolvimento da planta: a) INICIAÇÃO FLORAL E DESENVOLVIMENTO DA
INFLORESCÊNCIA, quando o número potencial de grãos é determinado; b) PERÍODO DE FERTILIZAÇÃO, quando o potencial de produção é
fixado; nessa fase, a presença da água também é importante para evitar a desidratação do grão de pólen e garantir o desenvolvimento e a
penetração do tubo polínico; c) ENCHIMENTO DE GRÃOS, quando ocorre o aumento na deposição de matéria seca, o qual está intimamente
relacionado à fotossíntese, desde que o estresse vai resultar na menor produção de carboidratos, o que implicaria menor volume de matéria seca
nos grãos. Fonte: Dessa maneira, a questão deve ser anulada, pois nenhuma das suas alternativas traz como respostas correta os três estágios
mais importantes no desenvolvimento da planta. A alternativa tida como correta descreve corretamente duas fases: PERÍODO DE FERTILIZAÇÃO
e ENCHIMENTO DE GRÃOS, mas erroneamente descreve PENDOAMENTO. Pendoamento, mais especificamente, corresponde à fase de
emissão da parte masculina reprodutiva do milho, enquanto EMBONECAMENTO corresponde á emissão da parte feminina reprodutiva do milho,
ambas as fases correspondem ao estágio de INICIAÇÃO FLORAL E DESENVOLVIMENTO DA INFLORESCÊNCIA.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

98

Protocolo Questão

59 17211851

Inscrição

Segundo a Lei 11.326 de julho de 2006, agricultor familiar é aquele que: I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos
fiscais; II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III -
tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo
Poder Executivo; (Redação dada pela Lei nº 12.512, de 2011) IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. A referida
questão não traz nenhuma alternativa, como resposta correta, que descreva fielmente a definição de agricultor familiar estabelecido pela Lei.
Assim a questão deve ser anulada.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que,
de acordo com a Lei 11.326, de julho de 2006, cinco características devem ser contempladas, 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

96

Protocolo Questão

61 17211851

Inscrição
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Prezados, boa noite. O MAPA publicou uma cartilha explicando o controle social na venda direta ao consumidor de produtos orgânicos sem
certificação, esta publicação mostra como funciona o controle social na garantia da qualidade orgânica na venda direta ao consumidor por
agricultores familiares sem certificação. Desta forma, o item IV também está correto. Referência Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. Controle social na venda direta ao consumidor de produtos orgânicos sem certificação / Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo.  Brasília : Mapa/ACS, 2008. 24 p. ISBN: 978-85-99851-46-3

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

691

Protocolo Questão

62 17202525

Inscrição

A publicação do MAPA relata que pelo controle social, o produtor sem certificação pode realizar vendas diretas, desta forma, o item IV da referida
questão também está correto. Referência Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Controle social na venda direta ao
consumidor de produtos orgânicos sem certificação / Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Desenvolvimento
Agropecuário e Cooperativismo.  Brasília : Mapa/ACS, 2008. 24 p.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

702

Protocolo Questão

62 17210816

Inscrição
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ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA CIVILCargo:

Língua Portuguesa,Raciocínio Lógico,Tópicos de Administração Pública e etc.,Conhecimentos Específicos daCaderno:

Questões por caderno: 16,12,14,20

Segundo o Dicionário Aurélio, EXCERTO é: n.m. 1. Porção ou parte reduzida de algo; trecho retirado de um livro ou de um escrito; fragmento ou
passagem de um texto: esta passagem é um excerto do livro que referi; adj. 2. Colhido, apanhado ou extraído de. (Etm. do latim: excerptu) Logo,
ao afirmar na alternativa (E),que o EXCERTO é um exemplo de texto, podemos concluir que a mesma torna-se errônea. Diante do exposto, é
notório que a alternativa (E) não atende aos requisitos do que se pede na questão. Assim, requer seja deferido o pedido de anulação da questão
por falta de alternativas corretas, tendo em vista que a mesma não atingiu todos os requisitos nos campos de abordagem do tema/assunto,
tornando a mesma incompleta, conforme explanado nos argumentos interpostos acima.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
explanações para cada uma das alternativas que compõem a questão:Alternativa A: Incorreta, pois, como se trata se 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 influenciar a sociedade sim. 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

701

Protocolo Questão

1 17304611

Inscrição

Destarte é um advérbio que significa por essa forma, assim, consequentemente, desta maneira, deste modo, desta forma e assim sendo. É um
termo erudito formado pela junção de desta mais arte, que faz a ligação entre duas frases (orações), para demonstrar que existe uma relação entre
elas de causa e efeito. O termo é assim uma conjunção coordenativa conclusiva. Ainda que seja considerada uma palavra de cunho erudito a
mesma é empregada, embora de forma rara, na linguagem coloquial ou escritas convencionais e populares. E é bastante comum o emprego da
palavra destarte no meio jurídico, documentos oficiais emitidos pelos mais diferentes órgãos e empresas, textos e/ou documentos escritos em
outras épocas e obras literárias de variados gêneros. São sinônimos da palavra destarte: portanto, à vista disso, então, em vista disso, sendo
assim, por conseguinte, deste jeito, logo e por isto. Referência: https://www.meusdicionarios.com.br/destarte, acesso em 29/05/2018 Assim,
podemos concluir que existem duas alternativas que são classificadas como conjunções conclusivas (letra (A) e letra (D)). Diante do exposto, o
candidato requer o deferimento da ANULAÇÃO da questão, por permitir duas alternativas corretas.

29/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 02RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas A e D, pois assim, no contexto dado, funciona como uma conjunção conclusiva que
pode ser adequadamente substituída por dessa forma ou por destarte. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

705

Protocolo Questão

2 17304611

Inscrição

Solicito à banca examinadora a revisão do gabarito da Questão 3 ou sua anulação. Na alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar
(letra A) é afirmado que há uma delimitação de sentido da palavra "sentimentos" com a atribuição de valor temporal, que em tese se daria com a
conjunção "quando". Entretanto, apesar da conjunção "quando" ser aplicada largamente com valor temporal, ela também pode proporcionar outros
sentidos adverbiais. No trecho em questão é notório o valor condicional que a oração atribui em relação à principal, o que pode ser comprovado
substituindo a conjunção "quando" por outras de valor condicional e a permanência do sentido original do período: "Estes sentimentos, [quando/
se/ caso/ uma vez/ desde que/ contanto que] contidos em várias pessoas, podem gerar movimentos sociais". Além disso, percebe-se que a oração
introduzida pela conjunção "quando" não carrega semanticamente nenhuma referência temporal a qual se associaria "Esses sentimentos" e o
momento em que eles possam gerar movimentos sociais. Desse modo, a alternativa A comprova-se errada. A alternativa B, apesar de
interpretativa, não aparenta erro algum. Sugiro a troca de gabarito ou anulação da questão.

29/05/2018Data do recurso:

Recurso

605

Protocolo Questão

3 17312006

Inscrição
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Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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,
pois 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.

04/06/2018

Resposta

Data da resposta:

Solicito à banca examinadora a revisão do gabarito da Questão 11, propondo como alternativa correta a letra A, ou a anulação da questão.
Considerando indiscutível a alteração semântica e sintática do item I, passando de uma oração subordinada adjetiva explicativa para uma
restritiva, proponho atenção na avaliação do item II. O examinador ao elaborar o Item II desconsiderou a terceira oração do período, cuja
supressão foi indicada por "[...]". Entretanto, a vírgula original entre a primeira e a segunda oração é devida justamente pela existência dessa
terceira oração. Na reescrita, o sinal gráfico indicando a supressão "[...]" foi substituído pelo ponto final. Desse modo, a vírgula entre a primeira e
segunda oração realmente deixa de ser necessária, já que haveria somente o sentido coordenado aditivo entre elas. O comando da questão pede
a avaliação de alterações sintáticas e/ou semânticas com a modificação na utilização da VÍRGULA. O item II também utiliza-se de uma
modificação do sinal "[...]", indicando supressão, pelo sinal de ponto final na reescrita do texto, objetivando sua adequação. Desse modo, cabe à
banca examinadora a anulação da questão ou a alteração do gabarito para Letra A, considerando que nos itens I e II houve alterações sintáticas
e/ou semânticas.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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 explicativa, que, 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 estaria referindo 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

613

Protocolo Questão

11 17312006

Inscrição

Segundo Souza (1996:2), (...) a produtividade da mão de obra pode ser medida por meio de um índice parcial, denominado Razão Unitária de
Produção (RUP). Este relaciona os homens hora despedidos (entradas) à quantidade de serviço executada (saídas). Diante do exposto, é notório
que o arranjo e disposição do texto de todas as alternativas dispostas na questão não atende aos requisitos da definição de RUP, ao afirmar que a
mesma corresponde a um ÍNDICE USUAL, ao mesmo tempo que o correto deveria ser ÍNDICE PARCIAL, contradizendo ao que diz SOUZA
(1996:2), na citação acima. Dessa forma, requer seja deferido o pedido de anulação da questão proposta, tendo em vista que a mesma não atingiu
todos os requisitos nos campos de abordagem do tema/assunto, tornando a mesma incompleta, conforme explanado nos argumentos interpostos
acima. Logo, o candidato requer e espera que seja deferido o pedido de anulação da questão, por falta desses elementos necessários que
comprove que a questão esteja correta.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela 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.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

93

Protocolo Questão

55 17304611

Inscrição
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Solicito à banca examinadora a anulação da questão 57. Conforme o enunciado da questão, a Velocidade Diretriz é um dos "elementos técnicos
NECESSÁRIOS PARA A DETERMINAÇÃO DO TRAÇADO DE UMA ESTRADA", que influenciaria aspectos importantes do traçado como: raio de
curvatura, superelevação, etc. Segundo as "Normas para o Projeto das Estradas de Rodagem" elaboradas pelo DNIT , no seu artigo 2º:
"Velocidade diretriz é a velocidade básica para a dedução das CARACTERÍSTICAS DO PROJETO." .Definições análogas também são vistas nos
mais recentes manuais elaborados pelo DNIT. Observa-se que, apesar de correta a alternativa, essa questão foi elaborada em desacordo com o
conteúdo programático do edital, no qual não se verifica nada relacionado a projeto e traçado de rodovias. O item mais próximo é o de "Noções
complementares de: [...] sistema viário, dimensionamento de pavimentos, ..." o qual certamente não aborda os assuntos referentes a elaboração
de projetos de rodovias, cuja velocidade diretriz é determinante para o traçado das mesmas. Assim como, considerando o cargo, Analista da
Universidade Estadual de Feira de Santana, a cobrança de tal conhecimento é certamente incabível e inaplicável no exercício de suas atividades.
D e s s e  m o d o ,  r e c o m e n d o  à  b a n c a  e x a m i n a d o r a  a  a n u l a ç ã o  d a  q u e s t ã o .  B i b l i o g r a f i a  c o n s u l t a d a :  0 1 )
http://www.dnit.gov.br/download/rodovias/operacoes-rodoviarias/faixa-de-dominio/normas-projeto-estr-rod-reeditado-1973.pdf 02)
http://www.dnit.gov.br/download/rodovias/operacoes-rodoviarias/convenios-com-a-ufsc/convenio-00562007-p1-f3-produto-5.pdf

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela 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).

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

627

Protocolo Questão

57 17312006

Inscrição

Solicito à banca examinadora a anulação da questão 57. Conforme o enunciado da questão, a Velocidade Diretriz é um dos "elementos técnicos
NECESSÁRIOS PARA A DETERMINAÇÃO DO TRAÇADO DE UMA ESTRADA", que influenciaria aspectos importantes do traçado como: raio de
curvatura, superelevação, etc. Segundo as "Normas para o Projeto das Estradas de Rodagem" elaboradas pelo DNIT , no seu artigo 2º:
"Velocidade diretriz é a velocidade básica para a dedução das CARACTERÍSTICAS DO PROJETO." .Definições análogas também são vistas nos
mais recentes manuais elaborados pelo DNIT. Observa-se que, apesar de correta a alternativa, essa questão foi elaborada em desacordo com o
conteúdo programático do edital, no qual não se verifica nada relacionado a projeto e traçado de rodovias. O item mais próximo é o de "Noções
complementares de: [...] sistema viário, dimensionamento de pavimentos, ..." o qual certamente não aborda os assuntos referentes a elaboração
de projetos de rodovias, cuja velocidade diretriz é determinante para o traçado das mesmas. Assim como, considerando o cargo, Analista da
Universidade Estadual de Feira de Santana, a cobrança de tal conhecimento é certamente incabível e inaplicável no exercício de suas atividades.
D e s s e  m o d o ,  r e c o m e n d o  à  b a n c a  e x a m i n a d o r a  a  a n u l a ç ã o  d a  q u e s t ã o .  B i b l i o g r a f i a  c o n s u l t a d a :  0 1 )
http://www.dnit.gov.br/download/rodovias/operacoes-rodoviarias/faixa-de-dominio/normas-projeto-estr-rodreeditado- 1973.pdf 02)
http://www.dnit.gov.br/

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela 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).

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

734

Protocolo Questão

57 17309044

Inscrição
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ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHOCargo:

Língua Portuguesa,Raciocínio Lógico,Tópicos de Administração Pública e etc.,Conhecimentos Específicos daCaderno:

Questões por caderno: 16,12,14,20

A conjunção "Assim" introduz uma conclusão, assim como a conjunção "Destarte". Segundo o Dicionário Aurélio, a palavra Destarte é sinônima da
palavra Assim. Logo, não há alteração sintática ou semântica. Solicito a anulação da questão por trazer duas alternativas corretas, letras A e D.

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 02RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas A e D, pois assim, no contexto dado, funciona como uma conjunção conclusiva que
pode ser adequadamente substituída por dessa forma ou por destarte. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

456

Protocolo Questão

2 17503582

Inscrição

A alternativa A, não delimita sentimentos e sim, explica, pois está entre vírgulas. Gabarito Errado.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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,
pois 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

301

Protocolo Questão

3 17512368

Inscrição

Gabarito Correto letra C

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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 explicativa, que, 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 estaria referindo 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

302

Protocolo Questão

11 17512368

Inscrição
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há uma equívoco na questão, Na pergunta afirma as seguintes interpretações:: 1) a camiseta é diferente 2) os calções são da mesmas cores que
as camisetas, mas Rafael está usando calção e camiseta da mesma cor. a questão tem que ser anulada, pois a interpretação nos leva a
considerar que Jean, Rafael e Wedson, estão usando conjunto de pares de calção e camiseta de cores iguais. SE WEDSON ESTÁ USANDO
CALÇÃO DA SORTE PRETO, leva-se a entender que está usando camiseta preta, ficou dúbio o sentido. então, a letra B e E ficaram passíveis de
serem interpretadas dessa maneira incorreta.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

32

Protocolo Questão

19 17510714

Inscrição

RACIOCÍNIO LÓGICO: QUESTÃO 26 SOLICITAÇÃO: Mudança gabarito para letra E Justificativa. I  { } está contido em U O conjunto vazio é o
conjunto que não há elemento; é representado por duas chaves ou pelo símbolo de vazio. O conjunto vazio está contido em todos os conjuntos.
Logo, a alternativa I está correta II  n (U) = 5 O número de elementos do conjunto U = {5,6,7,9,10} são 5 elementos. Logo, a alternativa II está
correta III  {5} pertence ao conjunto U = { 5,6,7,9,10} { 5 } é o primeiro elemento do conjunto U. Então {5} pertence ao conjunto U Logo, a alternativa
III está correta. IV  A interseção de {3,4,5,6,7,9,10} e o conjunto U = {5,6,7,9,10} é o próprio conjunto U. Logo, a alternativa IV está correta.
Portanto, todas as alternativas estão corretas ( I,II, III, IV), o que configura como solução para o gabarito a alternativa E e não o gabarito B como
proposto pela banca. FONTE: https://www.todamateria.com.br/teoria-dos-conjuntos/ https://educacao.uol.com.br/disciplinas/matematica/conjuntos--
-operacoes-relacoes-de-pertinencia-e-inclusao.htm https://midia.atp.usp.br/plc/plc0001/impressos/plc0001_01.pdf

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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 . 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

342

Protocolo Questão

26 17501233

Inscrição

RACIOCÍNIO LÓGICO: QUESTÃO 26 SOLICITAÇÃO: Mudança gabarito para letra E Justificativa. I  { } está contido em U O conjunto vazio é o
conjunto que não há elemento; é representado por duas chaves ou pelo símbolo de vazio. O conjunto vazio está contido em todos os conjuntos.
Logo, a alternativa I está correta II  n (U) = 5 O número de elementos do conjunto U = {5,6,7,9,10} são 5 elementos. Logo, a alternativa II está
correta III  {5} pertence ao conjunto U = { 5,6,7,9,10} { 5 } é o primeiro elemento do conjunto U. Então {5} pertence ao conjunto U Logo, a alternativa
III está correta. IV  A interseção de {3,4,5,6,7,9,10} e o conjunto U = {5,6,7,9,10} é o próprio conjunto U. Logo, a alternativa IV está correta.
Portanto, todas as alternativas estão corretas ( I,II, III, IV), o que configura como solução para o gabarito a alternativa E e não o gabarito B como
proposto pela banca. FONTE: https://www.todamateria.com.br/teoria-dos-conjuntos/ https://educacao.uol.com.br/disciplinas/matematica/conjuntos--
-operacoes-relacoes-de-pertinencia-e-inclusao.htm https://midia.atp.usp.br/plc/plc0001/impressos/plc0001_01.pdf

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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 . 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

647

Protocolo Questão

26 17501007

Inscrição
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ENUNCIADO CONFUSO, O AVALIADOR NÃO FOI OBJETIVO SOBRE O QUE REALMENTE QUERIA. Ao aumentar em 25% a largura de um
determinado RETÂNGULO e reduzir em 20% o comprimento desse mesmo RETÂNGULO, obtém-se um QUADRADO de lado L. Em relação à
área desses dois POLÍGONOS, é correto afirmar que a área do RETÂNGULO é:

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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
LSe 0,8 c = L temos que c = 1,25 LLogo, a área do retângulo é l x c = L2A área do quadrado é L2.Ou seja, a área do retângulo e a do quadrado
são iguais. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

305

Protocolo Questão

28 17512368

Inscrição

LEGISLAÇÃO Questão 30 SOLICITAÇÃO  Anulação da questão Justificativa A função típica do poder executivo é a execução da chefia
governamental, o que inclui a administração, elaboração de políticas públicas e a execução de suas estratégia no âmbito que regula (seja ele
federal, estadual ou municipal). Dentro dos três poderes, é o responsável, também, pela representação da instituição estatal. A edição de normas é
função típica do Poder Legislativo, sendo o poder regulamentar do Executivo uma função atípica. Assim, a alternativa E não está correta, devendo
a questão ser anulada.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista que:    
quanto ao os 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, o Judiciário também exerce o poder
regulamentar. Por exemplo, a Justiça Eleitoral pode editar resoluções regulamentando aspectos da Lei Eleitoral. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

340

Protocolo Questão

30 17501233

Inscrição

LETRA C também está incorreta, pois, o Contrato de Gestão é um modelo de administração pública que pretende ser mais eficiente. É o ajuste
celebrado pelo Poder Público com órgãos e entidades da Administração direta, indireta e entidades privadas qualificadas como organizações
sociais, para lhes ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira ou para lhes prestar variados auxílios e lhes fixar metas de
desempenho na consecução de seus objetivos

28/05/2018

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 GÊNEROQUESTÃO Nº 35RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em
resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas incorretas,
conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas D e E, pois é incorreto afirmar que a desqualificação da organização social prescinde
de processo administrativo, a considerar que o artigo 16, da Lei 9637/98, exige prévio processo administrativo. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

306

Protocolo Questão

35 17512368

Inscrição
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Legislação Questão 42 SOLICITAÇÃO  Anulação da questão Justificativa Da análise da redação das alternativas A, B, C e D é, de fato, o exato
texto da Lei nº 7.716. Por outro lado, observa-se que a leitura em apartado de cada alternativa não leva à conclusão de que a causa daqueles atos
não seria, necessariamente, o preconceito racial, como requer o enunciado. Em outras palavras, conclui-se que se a causa daquelas condutas foi
o preconceito racial, de fato as alternativas A, B, C e D estariam corretas. Todavia, se aquelas mesmas condutas forem praticadas por outra razão,
não constituem aqueles crimes dispostos na Lei nº 7.716. Tendo em vista que em nenhuma daquelas alternativas há a indicação de qual o motivo
da prática daquelas condutas, demonstrando, pois, a prática daquelas em cenário e contexto genérico, não se pode concluir, em absoluto, que
aquelas condutas configurem os específicos crimes. Por todo o exposto, a questão deve ser anulada.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, visto 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, portanto, essa a única alternativa a ser
assinalada. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

341

Protocolo Questão

42 17501233

Inscrição

Os membros que compõem a CIPA são os EFETIVOS, portanto, 3 do empregador e 3 dos empregados = 6

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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 informa 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.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

311

Protocolo Questão

44 17512368

Inscrição

A questão pergunta qual incorreta, as letras A,B,C,D estão incorretas As atividades e operações insalubres são caracterizadas como grau médio e
máximo. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA. (A) Grau máximo  trabalho em contato permanente com resíduos de animais
deteriorados. Incorreta Resposta - grau médio (B) Grau médio  trabalho em contato permanente com dejeções de animais portadores de doenças
infectocontagiosas.Incorreta grau máximo (C) Grau médio  trabalho em contato permanente com o lixo urbano (coleta e industrialização). Incorreta
grau máximo (D) Grau médio  trabalho ou operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas.
Incorreta grau máximo (E) Grau máximo  trabalho em contato permanente com esgotos (galerias e tanques). Correta - grau máximo Segundo a NR
15 Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. Insalubridade de grau
máximo Trabalho ou operações, em contato permanente com: - pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de
seu uso, não previamente esterilizados; - carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose); - esgotos (galerias e tanques); e - lixo urbano (coleta e industrialização). Insalubridade
de grau médio Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em: - hospitais,
serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana
(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não
previamente esterilizados); - hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais); - contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro,
vacinas e outros produtos; - laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico); - gabinetes de autópsias, de
anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico); - cemitérios (exumação de corpos); - estábulos e cavalariças; e -
resíduos de animais deteriorados.

28/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHOQUESTÃO Nº 51RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas A e B, pois o trabalho em contato
permanente com resíduos de animais deteriorados caracteriza grau médio de insalubridade. No que tange ao trabalho em

Data do recurso:

Resposta

Recurso

69

Protocolo Questão

51 17513916

Inscrição
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contato permanente com dejeções de animais portadores de doencas infectocontagiosas caracteriza, este grau máximo de insalubridade. Portanto
recurso deferido.

04/06/2018Data da resposta:

Segundo o Anexo 14 da NR-15 é caracterizada como insalubridade de grau máximo: Trabalho ou operações, em contato permanente com: -
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados; - carnes, glândulas,
vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose); -
esgotos (galerias e tanques); e - lixo urbano (coleta e industrialização). A questão pede pra marcar a alternativa INCORRETA, logo temos as letras
A, B, C e D incorretas. Solicito anulação da questão.

28/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHOQUESTÃO Nº 51RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas A e B, pois o trabalho em contato
permanente com resíduos de animais deteriorados caracteriza grau médio de insalubridade. No que tange ao trabalho em contato permanente com
dejeções de animais portadores de doencas infectocontagiosas caracteriza, este grau máximo de insalubridade. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

235

Protocolo Questão

51 17503582

Inscrição

ESPECIFÍCAS Questão 51 SOLICITAÇÃO: Anulação da Questão mais de uma resposta. JUSTIFICATIVA: A questão no seu enunciado pede para
assinalar a alternativa INCORRETA De acordo com a NR 15 ANEXO 14 AGENTES BIOLÓGICOS (A) Trabalho com resíduos de animais
deteriorados  Corresponde a Insalubridade de GRAU MÉDIO Alternativa A está INCORRETA (B) Trabalho em contato permanente com dejeções
de animais portadores de doenças infectocontagiosas  Corresponde a Insalubridade de GRAU MÁXIMO A alternativa B está INCORRETA (C)
Trabalho em contato permanente com o lixo urbano ( coleta e industrialização) - Corresponde a Insalubridade de GRAU MÁXIMO A alternativa C
está INCORRETA (D) Trabalho ou operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas -
Corresponde a Insalubridade de GRAU MÁXIMO A alternativa D está INCORRETA (E) Trabalho em contato permanente com esgotos ( galerias e
tanques) - Corresponde a Insalubridade de GRAU MÁXIMO A alternativa E está CORRETA Dessa forma, as alternativas incorretas conforme pede
a  banca  exam inado ra  são  as  a l t e rna t i vas  A ,  B ,  C  e  D .  Dessa  f o rma ,  a  ques tão  deve  se r  anu lada .  Fon te :
h t t p : / / t r aba lho .gov .b r / images /Documen tos /SST /NR/NR15 /NR15-ANEXO14 .pd f

28/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHOQUESTÃO Nº 51RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas A e B, pois o trabalho em contato
permanente com resíduos de animais deteriorados caracteriza grau médio de insalubridade. No que tange ao trabalho em contato permanente com
dejeções de animais portadores de doencas infectocontagiosas caracteriza, este grau máximo de insalubridade. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

343

Protocolo Questão

51 17501233

Inscrição

1º) A Questão 51 da prova para ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, apresenta erro no enunciado, já
que " A insalubridade, nos termos do artigo 192 da CLT, pode ser caracterizada como sendo de grau máximo, médio ou mínimo" e não apenas
MÉDIO e MÁXIMO, conforme a questão apresenta. 2º) A referida questão também apresenta 4 alternativas INCORRETAS e 1 alternativa
CORRETA, no entanto a questão pede que assinale a INCORRETA, o que torna a questão com mais de uma alternativa correta e
consequentemente passível de ANULAÇÃO.

28/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHOQUESTÃO Nº 51RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas A e B, pois o trabalho em contato
permanente com resíduos de animais deteriorados caracteriza grau médio de insalubridade. No que tange ao trabalho em contato permanente com
dejeções de animais portadores de doencas infectocontagiosas caracteriza, este grau máximo de insalubridade. Portanto recurso deferido.

Data do recurso:

Resposta

Recurso

455

Protocolo Questão

51 17511528

Inscrição
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04/06/2018Data da resposta:

ESPECIFÍCAS Questão 51 SOLICITAÇÃO: Anulação da Questão mais de uma resposta. JUSTIFICATIVA: A questão no seu enunciado pede para
assinalar a alternativa INCORRETA De acordo com a NR 15 ANEXO 14 AGENTES BIOLÓGICOS (A) Trabalho com resíduos de animais
deteriorados  Corresponde a Insalubridade de GRAU MÉDIO Alternativa A está INCORRETA (B) Trabalho em contato permanente com dejeções
de animais portadores de doenças infectocontagiosas  Corresponde a Insalubridade de GRAU MÁXIMO A alternativa B está INCORRETA (C)
Trabalho em contato permanente com o lixo urbano ( coleta e industrialização) - Corresponde a Insalubridade de GRAU MÁXIMO A alternativa C
está INCORRETA (D) Trabalho ou operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas -
Corresponde a Insalubridade de GRAU MÉDIO A alternativa D está CORRETA (E) Trabalho em contato permanente com esgotos ( galerias e
tanques) - Corresponde a Insalubridade de GRAU MÁXIMO A alternativa E está CORRETA Dessa forma, as alternativas incorretas conforme pede
a  b a n c a  e x a m i n a d o r a  s ã o  a s  a l t e r n a t i v a s  A ,  B ,  e  C  D e s s a  f o r m a ,  a  q u e s t ã o  d e v e  s e r  a n u l a d a .  F o n t e :
h t t p : / / t r a b a l h o . g o v . b r / i m a g e s / D o c u m e n t o s / S S T / N R / N R 1 5 / N R 1 5 - A N E X O 1 4 . p d f

29/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHOQUESTÃO Nº 51RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas A e B, pois o trabalho em contato
permanente com resíduos de animais deteriorados caracteriza grau médio de insalubridade. No que tange ao trabalho em contato permanente com
dejeções de animais portadores de doencas infectocontagiosas caracteriza, este grau máximo de insalubridade. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

649

Protocolo Questão

51 17501007

Inscrição

Prezada banca examinadora boa noite. Venho solicitar a anulação da questão 51, pois a mesma requisita no seu enunciado que seja assinalada a
alternativa INCORRETA. Neste caso existem três alternativas que satisfazem o enunciado da questão ( as alternativas A, C , D). Entretanto, o
gabarito informa equivocadamente que a alternativa que atende ao enunciado da questão é a alternativa E. Acredita-se que o equivoco da questão
esta relacionada com o fato da mesma solicitar como resposta a alternativa "INCORRETA" quando na verdade deveria ser solicitada a resposta
"CORRETA". Atenciosamente, Maria Hortencia de Almeida Mota de Carvalho

29/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHOQUESTÃO Nº 51RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas A e B, pois o trabalho em contato
permanente com resíduos de animais deteriorados caracteriza grau médio de insalubridade. No que tange ao trabalho em contato permanente com
dejeções de animais portadores de doencas infectocontagiosas caracteriza, este grau máximo de insalubridade. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

723

Protocolo Questão

51 17511086

Inscrição

ESPECIFICA Questão 53 SOLICITAÇÃO: Anulação da Questão. Enunciado confuso e impreciso. Justificativa. Na alternativa  É de 60kg ( sessenta
quilogramas) o peso máximo que um empregado pode remover individualmente, ressalvados as disposições especais relativas ao trabalho do
menor e da mulher. De acordo com a CLT no art. 198. 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) De acordo com a NR  17 : 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. 17.2.5. Quando mulheres e trabalhadores jovens forem designados para o
transporte manual de cargas, o peso máximo destas cargas deverá ser nitidamente inferior àquele admitido para os homens, para não
comprometer a sua saúde ou a sua segurança. Comentário: Na NR  17 não se determina um peso específico e sim aquele que seja suscetível de
comprometer sua saúde e segurança ao contrário da CLT que determina o peso de 60KG. A questão não afirmou se esta tratando como base da
CLT ou da NR  17, o que impossibilita uma resposta concreta. Caso seja adotada como base a CLT a alternativa correta Caso seja adotado como
base a NR -17 a alternativa está incorreta.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela 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

Data do recurso:

Resposta

Recurso

344

Protocolo Questão

53 17501233

Inscrição
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Decretos e Anexos). Consolidacoes das Leis de Trabalho  CLTDessa forma é correto afirmar que:CLT - Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de
1943Art. 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 a questão encontra-se correta, não sendo passível de
anulação.

01/06/2018Data da resposta:

ESPECIFICA Questão 53 SOLICITAÇÃO: Anulação da Questão. Enunciado confuso e impreciso. Justificativa. Na alternativa  É de 60kg ( sessenta
quilogramas) o peso máximo que um empregado pode remover individualmente, ressalvados as disposições especais relativas ao trabalho do
menor e da mulher. De acordo com a CLT no art. 198. 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) De acordo com a NR  17 : 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. 17.2.5. Quando mulheres e trabalhadores jovens forem designados para o
transporte manual de cargas, o peso máximo destas cargas deverá ser nitidamente inferior àquele admitido para os homens, para não
comprometer a sua saúde ou a sua segurança. Comentário: Na NR  17 não se determina um peso específico e sim aquele que seja suscetível de
comprometer sua saúde e segurança ao contrário da CLT que determina o peso de 60KG. A questão não afirmou se esta tratando como base da
CLT ou da NR  17, o que impossibilita uma resposta concreta. Caso seja adotada como base a CLT a alternativa correta Caso seja adotado como
base a NR -17 a alternativa está incorreta. Portanto, a questão oferece essa dubiedade. Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del5452.htm http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR17.pdf

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela 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). Consolidacoes das Leis de Trabalho  CLTDessa forma é correto afirmar que:CLT - Decreto Lei nº 5.452 de 01 de Maio de 1943Art. 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 a questão encontra-se correta, não sendo passível de
anulação.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

652

Protocolo Questão

53 17501007

Inscrição

Essa questão deve ser anulada, pois: FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) SIGNIFICA: Análise de Modos de Falhas e Efeitos e não Análise
de Modos e Efeitos de Falhas, como está na letra D. Questão anulada, pois não trouxe o nome correto e pode causar confusão ao estudante.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela 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); 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.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

314

Protocolo Questão

55 17512368

Inscrição
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O enunciado da questão é: "É considerada doença trabalho, a doença provocada". Dessa forma, a questão não está claramente formulada,
deixando dúvidas sobre o que requer como resposta. Além disso, temos diversas alternativas oferecidas como resposta que indicam claramente
serem causadoras de doenças decorrentes do trabalho, a saber: A) o saturnismo é, sim, decorrente do exercício do trabalho com exposição ao
agente químico chumbo; D) a abestose é doença decorrente da exposição profissional ao amianto; E) a perda auditiva, quando decorrente de
exposição ao ruído, em atividade ligada ao trabalho, será considerada doença do trabalho. Devido à falha na formulação da questão e a existência
de mais de uma resposta, a questão deve ser anulada.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela 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 1991Dispõe 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.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

365

Protocolo Questão

56 17510858

Inscrição

Recurso quanto a resposta da questão 58: as letras (B) e (D) estão corretas e estão iguais V - F - V - F, devem ser consideradas corretas!

28/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHOQUESTÃO Nº 58RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

10

Protocolo Questão

58 17503272

Inscrição

A questão tem a alternativa B (V-F-V-F) e a alternativa D (V-F-V-F) as duas estão certas . Quanto às atividades e operações perigosas, informe se
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. ( ) É considerada atividade e operação
perigosa o armazenamento de explosivos. ( ) o trabalhador, que desenvolva atividades e operações perigosas, faz jus ao adicional de 10% a 40 %
sobre o salário. ( ) É considerada atividade e operação perigosa o transporte de inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos em caminhão-tanque. ( )
É considerada atividade e operação perigosa aquela em que a exposição ocupacional diária a VMB (Vibrações de Mãos e Braços) corresponde a
um valor de aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 5m/s2

28/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHOQUESTÃO Nº 58RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

61

Protocolo Questão

58 17513916

Inscrição
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A questão 58 apresenta a mesma resposta em duas alternativas,tornando possíveis como respostas as letras "b" e "d",o que invalida a questão.

28/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHOQUESTÃO Nº 58RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

67

Protocolo Questão

58 17504296

Inscrição

A questão 58 está com duas alternativas idênticas: a letra "b" e "d" e a "b" foi a correta. A questão também estaria certa se marcasse a alternativa.
Logo, a questão deverá ser nula.

28/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHOQUESTÃO Nº 58RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

103

Protocolo Questão

58 17510714

Inscrição

A questão traz duas alternativas iguais: letras B e D. E as duas são a resposta da questão. Logo, solicito a anulação da questão, pois considera
apenas a letra D como correta, sendo que a B é igual e também responde corretamente ao que a questão pede.

28/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHOQUESTÃO Nº 58RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

237

Protocolo Questão

58 17503582

Inscrição

Prezada banca examinadora boa tarde. Solicito a anulação da questão 58, a mesma apresenta equivocadamente duas alternativas iguais (
alternativa B = alternativa D), conforme descrito abaixo: B))V-F-V-F D) V-F-V-F Atenciosamente; Maria Hortencia de Almeida Mota Carvalho

28/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHOQUESTÃO Nº 58RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

275

Protocolo Questão

58 17511086

Inscrição
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A letra B está correta: V-F-V-F, ou seja, está igual a letra D do gabarito: V-F-V-F

28/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHOQUESTÃO Nº 58RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

316

Protocolo Questão

58 17512368

Inscrição

A questão não permite distinguir qual a resposta certa, conforme o Gabarito Preliminar, visto que as alternativas B e D apresentam a mesma
sequência, a saber: B) V-F-V-F D) V-F-V-F Além disso, a primeira afirmação: É considerada atividade e operação perigosa o armazenamento de
explosivos, deve ser considerada VERDADEIRA, pois como está claro no Quadro 1 da NR-16, que diz ser atividade perigosa: a) no
armazenamento de explosivos; todos trabalhadores nessa atividade ou que permaneçam na área de risco. Tal definição deixa claro que, trabalhar
no armazenamento de explosivos é atividade perigosa. Só não está exposto quem não trabalha com armazenamento de explosivos. Daí, a
resposta deve ser alterada para a alternativa E, a saber: E) F-F-V-F

28/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHOQUESTÃO Nº 58RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

371

Protocolo Questão

58 17510858

Inscrição

A questão 58 da prova para ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, apresenta DUAS ALTERNATIVAS
REPETIDAS, e por se tratarem das alternativas corretas, solicito ampliação do gabarito para "D" ou "B" corretas.

28/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHOQUESTÃO Nº 58RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

448

Protocolo Questão

58 17511528

Inscrição

Repetição da alternativa B e a D

29/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHOQUESTÃO Nº 58RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

496

Protocolo Questão

58 17502593

Inscrição
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A QUESTÃO 58 TEM DUAS ALTERNATIVAS IGUAIS A LETRA B E A LETRA D.

29/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHOQUESTÃO Nº 58RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

515

Protocolo Questão

58 17511004

Inscrição

A questão apresenta uma mesma resposta em duas alternativas, tornando possíveis como respostas as letras b e d. A banca examinadora atribuiu
com correta a alternativa "d", logo, como a questão apresenta alternativas em duplicidade, faz-se também como correta a alternativa "b". O que
invalida a questão conforme o item 10.2 do edital.

29/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHOQUESTÃO Nº 58RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

560

Protocolo Questão

58 17509117

Inscrição

A questão 58 possui duas marcações iguais, e que são as corretas. Tanto a alternativa "b" quanto a alternativa "d" fornecem a sequencia VFVF.
Solicito que as duas alternativas sejam consideradas como corretas, não apenas a afirmativa "d", como anunciado no gabarito preliminar.

29/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHOQUESTÃO Nº 58RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

653

Protocolo Questão

58 17508535

Inscrição

ESPECÍFICAS Questão 61 SOLICITAÇÃO: Anulação da Questão. Duas alternativas D e E corretas. Justificativa: De acordo com o ANEXO 3 da
NR 15 item 1 A exposição ao calor deve ser avaliada através do "Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo" - IBUTG definido pelas equações
que se seguem: Ambientes internos ou externos sem carga solar: IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tg Ambientes externos com carga solar: IBUTG = 0,7 tbn +
0,1 tbs + 0,2 tg onde: tbn = temperatura de bulbo úmido natural tg = temperatura de globo tbs = temperatura de bulbo seco. Como o enunciado da
questão afirma que o trabalhador desenvolve atividade continua moderada, em um ambiente interno SEM CARGA SOLAR, o cálculo do IBUTG
deverá ser realizado com a fórmula para Ambientes internos ou externos sem carga solar: IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tg. IBUTG = 0,7*25 + 0,3*30 =
26,5 Portanto, o valor do IBUTG é 26,5ºC Como o ambiente é interno sem carga solar, então não é necessário a temperatura de bulbo seco para
determinar o IBUTG. (IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tg.) Logo, as alternativas D e E estão corretas. Como há duas respostas corretas, a questão deve ser
anulada.

28/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHOQUESTÃO Nº 61RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas D e E, pois, de acordo com a NR 15, o IBUTG pode ser calculado pela seguinte
equação: Ambientes internos ou externos sem carga solar:IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tgAmbientes externos com carga solar:IBUTG = 0,7 tbn + 0,1 tbs
+ 0,2 tgonde:tbn = temperatura de bulbo úmido naturaltg = temperatura de globotbs = temperatura de bulbo seco.Logo temos que:0,7 x 25 + 0,3 x
30 = 17,5 + 9 = 26,5ºC, conforme apresentado na alternativa D.Devido ao fato de a questão solicitar um ambiente sem carga solar, não é utilizada
a equação inferior. Desta forma, para esse caso, a temperatura de bulbo seco não é

Data do recurso:

Resposta

Recurso

347

Protocolo Questão

61 17501233

Inscrição
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necessária para a determinação do IBUTG, conforme apresentado na alternativa E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018Data da resposta:

ESPECÍFICAS Questão 61 SOLICITAÇÃO: Anulação da Questão. Duas alternativas D e E corretas. Justificativa: De acordo com o ANEXO 3 da
NR 15 A exposição ao calor deve ser avaliada através do "Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo" - IBUTG definido pelas equações que se
seguem: Ambientes internos ou externos sem carga solar: IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tg Ambientes externos com carga solar: IBUTG = 0,7 tbn + 0,1 tbs
+ 0,2 tg onde: tbn = temperatura de bulbo úmido natural tg = temperatura de globo tbs = temperatura de bulbo seco. Como o enunciado da questão
afirma que o trabalhador desenvolve atividade continua moderada, em um ambiente interno SEM CARGA SOLAR, o cálculo do IBUTG deverá ser
realizado com a fórmula para Ambientes internos ou externos sem carga solar: IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tg. IBUTG = 0,7*25 + 0,3*30 = 26,5 Portanto,
o valor do IBUTG é 26,5ºC Como o ambiente é interno sem carga solar, então não é necessário a temperatura de bulbo seco para determinar o
IBUTG. Logo, as alternativas D e E estão corretas. Como há duas respostas corretas, a questão deve ser anulada.

29/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHOQUESTÃO Nº 61RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas D e E, pois, de acordo com a NR 15, o IBUTG pode ser calculado pela seguinte
equação: Ambientes internos ou externos sem carga solar:IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tgAmbientes externos com carga solar:IBUTG = 0,7 tbn + 0,1 tbs
+ 0,2 tgonde:tbn = temperatura de bulbo úmido naturaltg = temperatura de globotbs = temperatura de bulbo seco.Logo temos que:0,7 x 25 + 0,3 x
30 = 17,5 + 9 = 26,5ºC, conforme apresentado na alternativa D.Devido ao fato de a questão solicitar um ambiente sem carga solar, não é utilizada
a equação inferior. Desta forma, para esse caso, a temperatura de bulbo seco não é necessária para a determinação do IBUTG, conforme
apresentado na alternativa E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

655

Protocolo Questão

61 17501007

Inscrição

O anexo 1, item 6, da NR-15 diz o seguinte: 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 exceder a unidade, a exposição estará acima do limite de tolerância. Na equação acima, Cn indica o tempo total
que o trabalhador fica exposto a um nível de ruído específico, e Tn indica a máxima exposição diária permissível a este nível, segundo o Quadro
deste Anexo. Logo, obedecendo ao disposto na norma citada, o correto é analisar os efeitos das duas exposições de forma combinada aplicando a
fórmula acima exposta. Logo, C1/T1 + C2/T2 = 5/8 + 3/4 = 1,375. Logo a resposta correta é a Letra A.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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 = 0,75Portanto a questão apresenta apenas uma alternativa
correta, a indicada em gabarito, e o recurso foi indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

257

Protocolo Questão

62 17503582

Inscrição

Questão 62 SOLICITAÇÃO: Anulação da Questão. Duas alternativas A e B corretas. Justificativa De acordo com a NR 15 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 + C2 + C3 ____________________ + Cn T1 T2 T3 Tn exceder a unidade, a
exposição estará acima do limite de tolerância. Na equação acima, Cn indica o tempo total que o trabalhador fica exposto a um nível de ruído
específico, e Tn indica a máxima exposição diária permissível a este nível, segundo o Quadro deste Anexo. De acordo com a questão C1 = 5
horas T1 = 16 horas (equivale a exposição para 80dB(A) C2 = 3 horas T2 = 4 (equivale a exposição para 90dB(A) Conforme o item 6 da NR 15
anexo 1, o cálculo para os seus efeitos combinados 5/16 + 3 /4 = 1,0625 O que excede a 1 unidade. Portanto, a altenativa A está correta. Como
excede a 1 unidade, está acima do Limite de tolerância, logo o marceneiro trabalha em condições insalubres. As alternativas C, D e E estão
incorretas. Portanto, a questão deverá ser anulada, pois possui duas alternativas corretas (A e B).

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista

Data do recurso:

Resposta

Recurso

350

Protocolo Questão

62 17501233

Inscrição
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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 = 0,75Portanto a questão apresenta apenas uma
alternativa correta, a indicada em gabarito, e o recurso foi indeferido.

01/06/2018Data da resposta:

Questão 65 SOLICITAÇÃO: Anulação da Questão. Duas alternativas A e B corretas. Justificativa De acordo com a NR 15 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 + C2 + C3 ____________________ + Cn T1 T2 T3 Tn exceder a unidade, a
exposição estará acima do limite de tolerância. Na equação acima, Cn indica o tempo total que o trabalhador fica exposto a um nível de ruído
específico, e Tn indica a máxima exposição diária permissível a este nível, segundo o Quadro deste Anexo. De acordo com a questão C1 = 5
horas T1 = 16 horas (equivale a exposição para 80dB(A) C2 = 3 horas T2 = 4 (equivale a exposição para 90dB(A) Conforme o item 6 da NR 15
anexo 1, o cálculo para os seus efeitos combinados 5/16 + 3 /4 = 1,0625 O que excede a 1 unidade. Portanto, a altenativa A está correta. Como
excede a 1 unidade, está acima do Limite de tolerância, logo o marceneiro trabalha em condições insalubres. As alternativas C, D e E estão
incorretas. Portanto, a questão deverá ser anulada, pois possui duas alternativas corretas ( A e B).

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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 = 0,75Portanto a questão apresenta apenas uma alternativa
correta, a indicada em gabarito, e o recurso foi indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

656

Protocolo Questão

62 17501007

Inscrição
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ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA ELÉTRICACargo:

Língua Portuguesa,Raciocínio Lógico,Tópicos de Administração Pública e etc.,Conhecimentos Específicos daCaderno:

Questões por caderno: 16,12,14,20

Solicito correção de gabarito, pois nesta questão, prova de engenharia elétrica, pede-se a soma da potência aparente total de dois motores
monofásicos: o resultado, a soma algébrica da potência do motor 01, valor:8139 VA com a potência aparente do motor 02, valor: 2062 VA que
seria igual a: 10201 VA, letra D e não letra C do Gabarito. Referência: Condicionamento de Energia Elétrica e Dispositivos FACTS S. M. Deckmann
e J. A. Pomilio - Unicamp

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
potência aparente total não é o resultado da soma algébrica das potencias aparentes individuais, uma vez que estas são vetores com ângulos
diferentes. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

175

Protocolo Questão

47 17402272

Inscrição

Solicito anulação da questão devido a inconsistência lógica ou falha na produção da figura 5, pois na figura 5, os valores estão todos indicados em
Hz(Hertz) mas nas 5 opções de respostas para o item B só tem valores na faixa de kHz.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

184

Protocolo Questão

53 17402272

Inscrição

O ângulo da corrente de carga informado na questão letra B está errado, provavelmente por falha na impressão da prova. A prova impressa está
assim: "corrente na carga = 1 [- 3 pu" Sendo que o correto seria: "corrente na carga = 1 [- 30° pu" Faltou o zero (0°) e o grau na impressão, desta
forma, esse quesito não está correto, não podendo ser resposta para essa questão, pois -3° é muito diferente de -30°, o que alterou toda a
resposta e impediu o acerto dos candidatos. Atenciosamente

28/05/2018
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CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA ELÉTRICAQUESTÃO Nº 61RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de um equívoco na formulação da alternativa B, considerada correta pelo gabarito preliminar, pois o ângulo de fase correto da
corrente de carga é -30º, não -3. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

88

Protocolo Questão

61 17412605

Inscrição
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Olá, boa tarde! Na questão de número 61 da prova de Analista Universitário - Engenharia Elétrica, na alternativa "B", que foi dada como gabarito,
acredito que apresente um erro, talvez de digitação, no ângulo da corrente de carga. Na alternativa, o valor da corrente de carga está representado
por 1|-3 p.u (amplitude igual a 1 e o ângulo igual a -3), quando na verdade deveria está constando 1|-30° p.u (amplitude igual a 1 e o ângulo igual a
-30°). Diante do exposto, presumo que muitos candidatos, assim como eu, tenha deixado de marcar tal alternativa, "B", por conta deste equívoco.
Sendo assim, eu peço que a referida questão seja anulada, pois este erro será prejudicial a nós candidatos. Desde já, muito obrigado!
Atenciosamente, Lucas Nunes Peixoto

28/05/2018
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CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA ELÉTRICAQUESTÃO Nº 61RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de um equívoco na formulação da alternativa B, considerada correta pelo gabarito preliminar, pois o ângulo de fase correto da
corrente de carga é -30º, não -3. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

321

Protocolo Questão

61 17411404

Inscrição
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ANALISTA UNIVERSITÁRIO - ENGENHARIA MECÂNICACargo:

Língua Portuguesa,Raciocínio Lógico,Tópicos de Administração Pública e etc.,Conhecimentos Específicos daCaderno:

Questões por caderno: 16,12,14,20

Se a afirmação é falsa, a única premissa verdadeira é a condição V F; onde Rodrigo é presidente e Vinícius não é responsável...

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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 que a segunda parte seja necessariamente falsa.ou seja: V --> F =
FPortanto, a proposição necessariamente verdadeira é que Rodrigo é o presidente da empresa, como proposto na alternativa (C). Portanto recurso
indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

234

Protocolo Questão

22 17611846

Inscrição

A negação da afirmativa falsa: Se Rodrigo é presidente da empresa, então Vinícius é o responsável pelo Departamento financeiro da mesma¨ é
uma afirmativa verdadeira. Para isso nega a primeira premissa: Rodrigo não é presidente da empresa e com a conjunção öu¨ afima a segunda
informação: ¨Vinícius é o responsável pelo Departamento financeiro da mesma¨. Afirmativa correta ítem B Rodrigo não é o presidente da empresa
ou Vinícius é o responsável pelo Departamento financeiro.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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 que a segunda parte seja necessariamente falsa.ou seja: V --> F =
FPortanto, a proposição necessariamente verdadeira é que Rodrigo é o presidente da empresa, como proposto na alternativa (C). Portanto recurso
indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

541

Protocolo Questão

22 17608436

Inscrição

Na Questão 26 alternativa correta da prova de Engenharia mecânica é letra E, pois todas as proposições estão corretas.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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 . 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

213

Protocolo Questão

26 17611527

Inscrição
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Na afirmação III, o número "5" pertence ao conjunto U.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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 . 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

233

Protocolo Questão

26 17611846

Inscrição

Considerando o conjunto U = {5, 6, 7, 9, 10}, tem-se as seguintes afirmações: I - O conjunto vazio está contido em U II - O número de elementos
de U é igual a 5 III - {5} pertence a U; IV - A intersecção entre o conjunto {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} e U é igual a U. De acordo com o gabarito, somente
as afirmações I, II e IV estão corretas. Entretanto, o conjunto formado pelo número 5 pertence ao conjunto U, pois este número é um dos
elementos de U. Portanto, peço a alteração do gabarito para a alternativa E, pois todas as afirmações estão corretas. Referência:
https://www.todamateria.com.br/teoria-dos-conjuntos/

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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 . 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

300

Protocolo Questão

26 17600003

Inscrição

Na Questão 40 alternativa correta da prova de Engenharia mecânica é letra B, pois ao deficiente físico é reservado até 20% das vagas nos
concursos públicos segundo Artigo 5º da Lei nº 8.112/90.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, visto 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

216

Protocolo Questão

40 17611527

Inscrição

A questão 42 da prova de engenharia mecânica deverá ser anulada. Pois pois todas as alternativas desta questão são crimes de discriminação ou
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, visto 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, portanto, essa a única alternativa a ser
assinalada. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

221

Protocolo Questão

42 17611527

Inscrição
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Para a questão 47, foi definida como correta a alternativa E) que diz: "A tenacidade corresponde à capacidade do material deformar-se
plasticamente e a resiliência é a capacidade de um material absorver energia quando deformado elasticamente". Porém a capacidade do material
deformar plasticamente até a fratura é ductilidade, tenacidade seria a medida da capacidade do material absorver energia até a sua fratura. A
questão induz um erro uma vez que estão sendo comparadas resiliência e tenacidade, onde as duas propriedades estão relacionada com
absorção de energia a primeira durante deformação elástica e a segunda considerando-se deformação até a ruptura(considerando tanto a
deformação plástica quanto elástica). As definições podem ser comprovadas em Ciência e Engenharia dos Materiais: uma introdução/ William D.
Callister. Jr, 7º Ed. nas páginas 109 e 111. Nenhuma das alternativas está correta.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão,temos a esclarecer que ela 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 elasticamente...Tenacidade corresponde a capacidade de o material deformar-se
plasticamente...

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

479

Protocolo Questão

47 17610987

Inscrição

A propriedade que representa o grau de deformação que um material suporta até o momento de sua fratura (plasticamente) chama-se ductilidade,
e não tenacidade. Capacidade que o material possui de absorver energia total (elástica e plástica) por unidade de volume até atingir a ruptura
(fratura)

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão,temos a esclarecer que ela 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 elasticamente...Tenacidade corresponde a capacidade de o material deformar-se
plasticamente...

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

535

Protocolo Questão

47 17608436

Inscrição

A espessura da viga é dada por 1,2 de largura; não definindo claramente qual a unidade de medida adotada.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

231

Protocolo Questão

53 17611846

Inscrição
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Para a questão 60 foi definida como correta a alternativa B) que classifica a segunda proposição como correta, o que não é verdade. O motivo é
porque um intervalo construído baseado-se no desvio padrão 2(curva mas ingrime) é menor do que um intervalo baseado em um desvio padrão de
valor 4(curva mais achatada), logo, a probabilidade de se encontrar um valor no primeiro caso é menor do que no segundo, a referida proposição
afirma o contrário, sendo assim a alternativa correta deveria ser: F-F-F-V ao invés de F-V-F-V. A questão pode ser esclarecida em Estatística
Aplicada e Probabilidade para Engenheiros/Douglas C. Montgomery e George C. Runger, 4º Ed capítulos 4 e 8 ou Estatística Básica/Morettin &
Bussab, 6º Ed capítulos 7, 11 e 12.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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 apenas conhecer o seguinte princípio: que a área abaixo da curva entre -1  e +1  é maior em
curvas onde a variabilidade é menor, causando uma probabilidade maior de encontrar valores entre -1  e +1 .  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:  Onde: Z  Fator padronizado; X  Valor almejado (-1  e +1  => +9 e +11)  Media do processo;   Desvio padrão do processo; Temos
assim, para a primeira curva que apresenta desvio padrão valendo 2, o fator padronizado Z, 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  e +1  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  e +1  é a soma de 9,871+ 9,871, sendo assim 19,742 %. Com
isso estabelece-se que a alternativa é verdadeira e não falsa como justifica o candidato. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

487

Protocolo Questão

60 17610987

Inscrição
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ANALISTA UNIVERSITÁRIO - FÍSICACargo:

Língua Portuguesa,Raciocínio Lógico,Tópicos de Administração Pública e etc.,Conhecimentos Específicos daCaderno:

Questões por caderno: 16,12,14,20

A referida questão da prova de Analista universitário - Física trata da lei de Stefan para a radiação do corpo negro. A resposta correta da referida
questão se encontra na alternativa E e não na alternativa A conforme apresentado no gabarito preliminar. A justificativa pode ser encontrada em
diversos livros textos. Posso destacar o livro "Física Quântica: Átomos, Moléculas, Sólidos, Núcleos e partículas - Eisberg e Resnick" na sua
tiragem 23 páginas 21-22, temos que "A energia total emitida por unidade de tempo por unidade de área por um corpo negro a Temperatura T, é
dita radiância...cresce rapidamente com o aumento da temperatura....esse resultado é chamado lei de Stefan, e foi enunciado pela primeira vez em
1879 sob a forma de uma equação empírica (R=kT^4 - leia-se a radiância é proporcional à quarta potência da temperatura, onde a constante de
proporcionalidade é constante de Stefan-Boltzman). Portanto, a potência é diretamente proporcional à temperatura e deve crescer com a mesma,
ao invés de decrescer. Desse modo, a alternativa correta é a letra E.

28/05/2018
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CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - FÍSICA QUESTÃO Nº 54 RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. JUSTIFICATIVA:
Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de A para E, tendo em vista que a
energia cresce à 4ª potência da Temperatura (E =  s . T4) . Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

199

Protocolo Questão

54 17712450

Inscrição
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ANALISTA UNIVERSITÁRIO - PEDAGOGIACargo:

Língua Portuguesa,Raciocínio Lógico,Tópicos de Administração Pública e etc.,Conhecimentos Específicos daCaderno:

Questões por caderno: 16,12,14,20

A questão apresenta duas alternativas como corretas, pois o conectivo ASSIM pode ser substituído por DESSA FORMA como por DESTARTE, já
que as duas formas indica Resumo, recapitulação, conclusão:

29/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 02RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas A e D, pois assim, no contexto dado, funciona como uma conjunção conclusiva que
pode ser adequadamente substituída por dessa forma ou por destarte. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

660

Protocolo Questão

2 17909970

Inscrição

1-Acredito que houve um equívoco na resposta do gabarito da referida questão, porque a resposta correta não será a "A" ?

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

33

Protocolo Questão

19 17903286

Inscrição

A resposta correta da referida questão é a "E" e não a "C" como foi divulgado no gabarito.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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 que a segunda parte seja necessariamente falsa.ou seja: V --> F =
FPortanto, a proposição necessariamente verdadeira é que Rodrigo é o presidente da empresa, como proposto na alternativa (C). Portanto recurso
indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

35

Protocolo Questão

22 17903286

Inscrição

A banca considerou o crime de injúria como não ligado aos crimes de discriminação ou preconceito de raça, cor etc., publicando (através do
gabarito) essa conduta como exceção nesses tipos de crimes (opção E). Porém, há uma discussão acerca da inusitada diferenciação entre o crime
de racismo e injúria, sendo que a conduta de injuriar/ofender alguém por motivos raciais pode ser considerada uma conduta racista, mesmo que
sejam crimes previstos em leis diferentes (Lei 7.716/890 e o artigo 140 do Código penal brasileiro). Nesse caso, todas as alternativas estariam
corretas, sem exceção.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, visto 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, portanto, essa a única alternativa a ser
assinalada. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

709

Protocolo Questão

42 17912478

Inscrição
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Na questão 43 há duas alternativas incorretas, no entanto, a questão solicita a marcação de apenas uma incorreta referente ao processo de
humanizar realizado pela escola: C) Implica 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. D) Refere-se ao
aprender a utilizar essas aquisições só para o seu desenvolvimento pessoal e não coletivo. As duas questões citadas acima estão incorretas.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela 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 deferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

385

Protocolo Questão

43 17902370

Inscrição

Nas assertivas da questão, mais especificamente as assertivas (II e III) gera dúvida, pois várias literaturas trazem opiniões diferentes quanto à
noção de juventude. Na assertiva (III) que fala sobre socialização Juvenil JUAREZ DAYRELL, Doutor em Educação e professor adjunto da
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) traz um artigo apresentado no Simpósio Internacional Ciutat.edu:
nuevos retos, nuevos compromissos, realizado em Barcelona, em outubro de 2006. A ESCOLA FAZ AS JUVENTUDES? REFLEXÕES EM
TORNO DA SOCIALIZAÇÃO JUVENIL* DAYRELL, Juarez. Educ. Soc., Campinas, vol. 28, n. 100 - Especial, p. 1105-1128, out. 2007. Disponível
em: http://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a2228100 O autor faz o seguinte relato: Podemos afirmar que, na sociedade contemporânea, os atores
sociais não são totalmente socializados a partir das orientações das instituições, nem a sua identidade é construída apenas nos marcos das
categorias do sistema. Significa dizer que eles estão expostos a universos sociais diferenciados, a laços fragmentados, a espaços de socialização
múltiplos, heterogêneos e concorrentes, sendo produtos de múltiplos processos de socialização (Dubet, 1994; Lahire, 2002; 2005). Nesse sentido,
podemos constatar que a constituição da condição juvenil parece ser mais complexa, com o jovem vivendo experiências variadas e, às vezes,
contraditórias. Constitui-se como um ator plural, produto de experiências de socialização em contextos sociais múltiplos, dentre os quais ganham
centralidade aqueles que ocorrem nos espaços intersticiais dominados pelas relações de sociabilidade. Os valores e comportamentos apreendidos
no âmbito da família, por exemplo, são confrontados com outros valores e modos de vida percebidos no âmbito do grupo de pares, da escola, das
mídias etc. Pertence, assim, simultaneamente, no curso da sua trajetória de socialização, a universos sociais variados, ampliando os universos
sociais de referência (Lahire, 2002). [...] a escola contribui, em parte, na construção e na vivência da sua condição juvenil. E é em parte, porque a
escola perdeu o monopólio da socialização dos jovens, que vem ocorrendo em múltiplos espaços e tempos, principalmente naqueles intersticiais
dominados pela sociabilidade, como vimos. Essa constatação traz consequências significativas. Implica reconhecer que a dimensão educativa não
se reduz à escola, nem que as propostas educativas para os jovens tenham de acontecer dominadas pela lógica escolar. Assim, com base nas
palavras de Dayrell e tendo ciência que a escola contribui e se constrói em parte o processo de socialização juvenil, haja vista que não é apenas
na escola que esse processo é construído, mas em outros espaços também, deste modo, a assertiva III pode ser considerada um quesito mal
elaborado, sendo a questão passível de anulação. E em relação à assertiva II que diz: 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. Trago opiniões de dois autores
Para Pais (2003), A verdade é que a juventude surge cada vez mais associada a um conjunto diversificado de modos de vida e cada vez menos a
uma categoria de idade. PAIS, JOSÉ MACHADO (Coord.) (1994). Práticas Culturais dos Lisboetas: Resultados do inquérito em 1994 aos
habitantes da Grande Lisboa. Lisboa: Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. (2003). Culturas Juvenis. Lisboa: Imprensa Nacional
Casa da Moeda Para Rossi, [...] podem fazer partes das culturas juvenis sujeitos que antes eram considerados como crianças ou adultos; sujeitos
que possuem empregos fixos; sujeitos de estado civil casado; sujeitos que já assumiram maternidade/paternidade, pois tais aspectos não são mais
constitutivos das identidades juvenis. Inventam-se novos modos de ser jovem, diferentes daqueles definidos na Modernidade. E o conceito de
juventude se torna um conceito líquido. [...] A categoria juventude é uma construção histórica e social que se articula sobre recursos materiais e
simbólicos (MARGULIS e URRESTI, 2000); ou, como sustenta Reguillo (2003), não há uma essência, uma vez que a mutabilidade dos critérios
que fixam os limites e os comportamentos jovens está necessariamente vinculada aos contextos sócio históricos, produto das relações de força em
um determinada sociedade (idem, p. 104). A invenção das juventudes  a construção de juventude na Modernidade e o desmoronamento dessa
categoria na Pós-Modernidade . ROSSANA CASSANTA ROSSI Disponível em: file:///C:/Users/ong/Downloads/21997-100859-1-PB%20(1).pdf
Desde modo, a assertiva II também gera dúvida, já que vários autores trazem opiniões distintas.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela 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

Data do recurso:

Resposta

Recurso

642

Protocolo Questão

46 17909970

Inscrição
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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 deferido.

01/06/2018Data da resposta:

A questão em análise deve ser anulada, pois apresenta mais de uma alternativa INCORRETA: É necessário compreender que os cursos de
graduações estão subdivididos em 3 grandes grupos: Bacharelado, Licenciatura e Tecnólogos, os Cursos Superiores em Tecnologia, os quais tem
duração em média de 2 a 3 anos, estão inseridos dentro do grupo de Tecnólogos, portanto não sendo caracterizados nem como Bacharel e nem
como Licenciatura, dessa forma o profissional formado em cursos de Tecnologias são chamados de Tecnólogos, os quais podem sim prosseguir
carreira acadêmica em nível de pós-graduação. Na página do MEC, a qual pode ser acessada pelo link: http://portal.mec.gov.br/ultimas-
noticias/209-564834057/15698-diploma-dos-tecnologos-vale-para-concurso-e-pos-graduacao, informa que: O diploma de graduação dos
tecnólogos tem validade para participação de candidatos em concursos públicos de nível superior, em cursos de especialização e de pós-
graduação. A garantia é da área de regulação da educação profissional do Ministério da Educação, diante da dúvida, comum entre os graduandos,
quanto à validade do documento. Muitos estudantes optam inicialmente por essa modalidade de ensino em razão da rapidez de ingresso na vida
profissional. Voltados para a formação especializada e, consequentemente, para o mercado de trabalho, os cursos superiores de tecnologia
representam 16% da oferta de graduação no país. Assim como os egressos de cursos de bacharelado e licenciatura, os tecnólogos recebem
diploma de graduação e têm o mesmo direito de fazer cursos de especialização, de mestrado ou de doutorado e participar de concursos públicos.
Podem também ingressar em curso de mestrado profissional. Pode ser encontrado também a definição dos Cursos de Superiores em Tecnologia,
na página da UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, definição essa que desconstrói e torna anulada a questão 50: O que é
um Curso Superior de Tecnologia? É um curso de graduação, que abrange métodos e teorias orientadas a investigações, avaliações e
aperfeiçoamentos tecnológicos com foco nas aplicações dos conhecimentos a processos, produtos e serviços. Desenvolve competências
profissionais, fundamentadas na ciência, na tecnologia, na cultura e na ética, com vistas ao desempenho profissional responsável, consciente,
criativo e crítico. Como todo curso de nível superior, o curso dessa natureza é aberto a candidatos que tenham concluído o ensino médio, ou
equivalente, e que tenham sido classificados em processo seletivo. Os graduados nos CST denominam-se tecnólogos e são profissionais de nível
superior com formação para a produção e a inovação científico-tecnológica e para a gestão de processos de produção de bens e serviços. Os
tecnólogos podem prosseguir os estudos fazendo cursos de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado). O Conselho Nacional de
Educação CNE/CP 3, de 18 de Dezembro de 2002, órgão ligado ao MEC, institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e
o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia em seu Art. 4º diz: Os cursos superiores de tecnologia são cursos de graduação, com
características especiais, e obedecerão às diretrizes contidas no Parecer CNE/CES 436/2001 e conduzirão à obtenção de diploma de tecnólogo.
Assim sendo, diante de tudo o que foi exposto acima solicito a essa renomada empresa a anulação da questão 50.

28/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - PEDAGOGIAQUESTÃO Nº 50RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma
alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão, pois, de acordo com o MEC. Catálogo Nacional de Cursos Superiores de
Tecnologia. Brasília: 2016, os Cursos Superiores de Tecnologia - CST são cursos superiores de graduação, com características especiais, cuja
especificidade reside no fato de se tratar de uma formação especializada em áreas científicas e tecnológicas, que conferem ao diplomado
competências para atuar em áreas profissionais específicas. Trata-se de um curso de graduação, que abrange métodos e teorias orientadas a
investigações, avaliações e aperfeiçoamentos tecnológicos com foco nas aplicações dos conhecimentos a processos, produtos e serviços.
Desenvolve competências profissionais, fundamentadas na ciência, na tecnologia, na cultura e na ética, tendo em vista o desempenho profissional
responsável, consciente, criativo e crítico. É aberto, como todo curso superior, a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e
tenham sido classificados em processo seletivo. Os graduados nos cursos superiores de tecnologia denominam-se tecnólogos e são profissionais
de nível superior com formação para a produção e a inovação científico-tecnológica e para a gestão de processos de produção de bens e serviços
e estão aptos à continuidade de estudos em nível de pós-graduação. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

3

Protocolo Questão

50 17900811

Inscrição
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A questão 50 solicita assinalar a alternativa INCORRETA, segundo o gabarito disponível no site, a alternativa C seria correta. Sendo a alternativa E
incorreta, pois o curso superior de tecnologia viabiliza prosseguir os estudos posteriores, como pós graduação. Habilita o profissional nele formado
a continuidade aos seus estudos em nível de pós graduação. Porem, a alternativa afirma que INVIABILIZA. Sendo assim, venho, respeitosamente,
solicitar revisão do gabarito atual.

28/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - PEDAGOGIAQUESTÃO Nº 50RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma
alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão, pois, de acordo com o MEC. Catálogo Nacional de Cursos Superiores de
Tecnologia. Brasília: 2016, os Cursos Superiores de Tecnologia - CST são cursos superiores de graduação, com características especiais, cuja
especificidade reside no fato de se tratar de uma formação especializada em áreas científicas e tecnológicas, que conferem ao diplomado
competências para atuar em áreas profissionais específicas. Trata-se de um curso de graduação, que abrange métodos e teorias orientadas a
investigações, avaliações e aperfeiçoamentos tecnológicos com foco nas aplicações dos conhecimentos a processos, produtos e serviços.
Desenvolve competências profissionais, fundamentadas na ciência, na tecnologia, na cultura e na ética, tendo em vista o desempenho profissional
responsável, consciente, criativo e crítico. É aberto, como todo curso superior, a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e
tenham sido classificados em processo seletivo. Os graduados nos cursos superiores de tecnologia denominam-se tecnólogos e são profissionais
de nível superior com formação para a produção e a inovação científico-tecnológica e para a gestão de processos de produção de bens e serviços
e estão aptos à continuidade de estudos em nível de pós-graduação. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

9

Protocolo Questão

50 17900669

Inscrição

Pede-se anulação da referida questão pois a mesma apresenta duas assertivas como resposta ao enunciado, sendo a letra letra (D) gabarito oficial
e letra (E) também , senão vejamos: Dado que a questão pede a alternativa incorreta , a letra (E) também atende ao enunciado , pois com
referencia ao Curso superior em tecnologia, na verdade NÃO inviabiliza que o profissional nele formado dê continuidade aos seus estudos em nível
de pós-graduação. Qualquer pessoa portadora de um diploma de graduação (bacharelado, licenciatura ou tecnológico) pode cursar uma pós-
graduação lato sensu (especializações) e/ou stricto sensu (mestrados e doutorados) em qualquer área, quantas vezes quiser. O primeiro fator é o
reconhecimento do MEC. Veja alguns trechos extraídos da página do MEC, sob o título Educação Profissional  Diploma dos tecnólogos vale para
concurso e pós-graduação: O diploma de graduação dos tecnólogos tem validade para participação de candidatos em concursos públicos de nível
superior, em cursos de especialização e de pós-graduação. A garantia é da área de regulação da educação profissional do Ministério da
Educação, diante da dúvida, comum entre os graduandos, quanto à validade do documento. Não há restrição legal quanto ao tecnólogo fazer pós-
graduação, ressalta o coordenador de regulação da educação profissional e tecnológica do MEC, Marcelo Feres. É preciso ter em mente também
que o egresso pode dar continuidade aos estudos, independentemente de títulos acadêmicos. Segundo fator O segundo fator é a
multidisciplinaridade, que Segundo Piaget, ocorre quando a solução de um problema torna necessário obter informação de duas ou mais ciências
ou setores do conhecimento sem que as disciplinas envolvidas no processo sejam elas mesmas modificadas ou enriquecidas. A
multidisciplinaridade sido incentivada pela maioria dos cursos de pós-graduação, tanto lato sensu quanto stricto sensu. Terceiro fator O terceiro
fator é que, turmas com alunos de formações diferentes proporcionam maior troca de experiências, ampliação de network e uma visão mais ampla
sobre os temas estudados. Diante disto, a formação profissional em outra área por si só não será um empecilho para o ingresso em um curso de
pós-graduação. Por tudo exposto, pede-se assim, anulação da questão.

28/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - PEDAGOGIAQUESTÃO Nº 50RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma
alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão, pois, de acordo com o MEC. Catálogo Nacional de Cursos Superiores de
Tecnologia. Brasília: 2016, os Cursos Superiores de Tecnologia - CST são cursos superiores de graduação, com características especiais, cuja
especificidade reside no fato de se tratar de uma formação especializada em áreas científicas e tecnológicas, que conferem ao diplomado
competências para atuar em áreas profissionais específicas. Trata-se de um curso de graduação, que abrange métodos e teorias orientadas a
investigações, avaliações e aperfeiçoamentos tecnológicos com foco nas aplicações dos conhecimentos a processos, produtos e serviços.
Desenvolve competências profissionais, fundamentadas na ciência, na tecnologia, na cultura e na ética, tendo em vista o desempenho profissional
responsável, consciente, criativo e crítico. É aberto, como todo curso superior, a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e
tenham sido classificados em processo seletivo. Os graduados nos cursos superiores de tecnologia denominam-se tecnólogos e são profissionais
de nível superior com formação para a produção e a inovação científico-tecnológica e para a gestão de processos de produção de bens e serviços
e estão aptos à continuidade de estudos em nível de pós-graduação. Portanto recurso deferido.

04/06/2018
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Sr(a) Examinador(a), Solicito revisão da questão nº 50 da prova objetiva, cargo Analista Universitário Pedagogia, regulamentada pelo Edital do
concurso público de provas e títulos para provimento de cargos técnicos específicos da Universidade Estadual de Feira de Santana. O motivo da
solicitação se deve ao fato de incoerênciaquanto à divulgação do gabarito preliminar. A questão que tem como enunciado: Em relação a um Curso
Superior de Tecnologia, assinale a alternativa incorreta, considerou como gabarito a alternativa D. Entretanto, conforme estabelecida em legislação
nacional, verificado no Parecer CNE/CES 436/2001, despacho do Ministro em 5/4/2001, publicado no Diário Oficial da União de 6/4/2001, Seção
1E, p. 67: o Decreto 2208/97 prevê em seu Artigo 3º, educação profissional em nível tecnológico, correspondente a cursos de nível superior na
área tecnológica, destinados a egressos do ensino médio e técnico. Tais cursos de nível superior, correspondentes à educação profissional de
nível tecnológico, prevê ainda o Decreto, deverão ser estruturados para atender aos diversos setores da economia, abrangendo áreas de
especializadas e conferirão diploma de Tecnólogo. (o grifo é nosso) . Tal citação pode ser encontrada na página 03 do Parecer no site do Portal do
Ministério da Educação: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0436.pdf. Ademais, a nomenclatura dada ao Curso Superior em Tecnologia,
ainda conforme a referência citada, é a de tecnólogo e não de licenciatura como afirma a resposta dada pelo gabarito da prova. Assim, requer a
avaliação das ponderações apresentadas, de modo a promover aALTERAÇÃO de gabarito da questão para a alternativa A. Atenciosamente,
Jocineia Souza da Conceição Santos Inscrição: 17907783

28/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - PEDAGOGIAQUESTÃO Nº 50RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma
alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão, pois, de acordo com o MEC. Catálogo Nacional de Cursos Superiores de
Tecnologia. Brasília: 2016, os Cursos Superiores de Tecnologia - CST são cursos superiores de graduação, com características especiais, cuja
especificidade reside no fato de se tratar de uma formação especializada em áreas científicas e tecnológicas, que conferem ao diplomado
competências para atuar em áreas profissionais específicas. Trata-se de um curso de graduação, que abrange métodos e teorias orientadas a
investigações, avaliações e aperfeiçoamentos tecnológicos com foco nas aplicações dos conhecimentos a processos, produtos e serviços.
Desenvolve competências profissionais, fundamentadas na ciência, na tecnologia, na cultura e na ética, tendo em vista o desempenho profissional
responsável, consciente, criativo e crítico. É aberto, como todo curso superior, a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e
tenham sido classificados em processo seletivo. Os graduados nos cursos superiores de tecnologia denominam-se tecnólogos e são profissionais
de nível superior com formação para a produção e a inovação científico-tecnológica e para a gestão de processos de produção de bens e serviços
e estão aptos à continuidade de estudos em nível de pós-graduação. Portanto recurso deferido.

04/06/2018
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50 17907783

Inscrição

A questão 50 solicita que seja assinalada a alternativa incorreta, e de acordo com o gabarito a alternativa D é a incorreta, quando na realidade é
correto o que se afirma na mesma sobre o Curso Superior de Tecnologia. O curso superior de Tecnologia: "Desenvolve competências
p r o f i s s i o n a i s ,  f u n d a m e n t a d a s  n a  c i ê n c i a ,  n a  t e c n o l o g i a ,  n a  c u l t u r a  e  n a  é t i c a " .  D i s p o n í v e l  e m :
http://www.utfpr.edu.br/apucarana/cursos/tecnologias/Ofertados-neste-Campus/curso-superior-de-tecnologia-o-que-e-isso. Acessado em:
28/05/2018. Tal afirmativa acima consta na alternativa D que o gabarito traz como incorreta.

28/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - PEDAGOGIAQUESTÃO Nº 50RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma
alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão, pois, de acordo com o MEC. Catálogo Nacional de Cursos Superiores de
Tecnologia. Brasília: 2016, os Cursos Superiores de Tecnologia - CST são cursos superiores de graduação, com características especiais, cuja
especificidade reside no fato de se tratar de uma formação especializada em áreas científicas e tecnológicas, que conferem ao diplomado
competências para atuar em áreas profissionais específicas. Trata-se de um curso de graduação, que abrange métodos e teorias orientadas a
investigações, avaliações e aperfeiçoamentos tecnológicos com foco nas aplicações dos conhecimentos a processos, produtos e serviços.
Desenvolve competências profissionais, fundamentadas na ciência, na tecnologia, na cultura e na ética, tendo em vista o desempenho profissional
responsável, consciente, criativo e crítico. É aberto, como todo curso superior, a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e
tenham sido classificados em processo seletivo. Os graduados nos cursos superiores de tecnologia denominam-se tecnólogos e são profissionais
de nível superior com formação para a produção e a inovação científico-tecnológica e para a gestão de processos de produção de bens e serviços
e estão aptos à continuidade de estudos em nível de pós-graduação. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

400

Protocolo Questão

50 17902370

Inscrição
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Na verdade a questão deveria assinalar a alternativa CORRETA e não INCORRETA, pois em relação ao Curso Superior de Tecnologia a questão
tem mais de uma alternativa incorreta.

29/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - PEDAGOGIAQUESTÃO Nº 50RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma
alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão, pois, de acordo com o MEC. Catálogo Nacional de Cursos Superiores de
Tecnologia. Brasília: 2016, os Cursos Superiores de Tecnologia - CST são cursos superiores de graduação, com características especiais, cuja
especificidade reside no fato de se tratar de uma formação especializada em áreas científicas e tecnológicas, que conferem ao diplomado
competências para atuar em áreas profissionais específicas. Trata-se de um curso de graduação, que abrange métodos e teorias orientadas a
investigações, avaliações e aperfeiçoamentos tecnológicos com foco nas aplicações dos conhecimentos a processos, produtos e serviços.
Desenvolve competências profissionais, fundamentadas na ciência, na tecnologia, na cultura e na ética, tendo em vista o desempenho profissional
responsável, consciente, criativo e crítico. É aberto, como todo curso superior, a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e
tenham sido classificados em processo seletivo. Os graduados nos cursos superiores de tecnologia denominam-se tecnólogos e são profissionais
de nível superior com formação para a produção e a inovação científico-tecnológica e para a gestão de processos de produção de bens e serviços
e estão aptos à continuidade de estudos em nível de pós-graduação. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

644

Protocolo Questão

50 17909970

Inscrição

A questão 50 pediu que fosse encontrada a opção incorreta em relação a um curso Superior em Tecnologia, mas apresentou várias opções que
não se enquadram nas características desses cursos, como ser um curso de licenciatura (opção A), ou dizendo que esse tipo de curso inviabiliza
prosseguimento dos estudos em pós-graduação (opção E). Dessa forma, teríamos mais de uma opção incorreta para responder à questão.
Observar o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, disponível no site do Ministério da Educação.

29/05/2018

CARGO: ANALISTA UNIVERSITÁRIO - PEDAGOGIAQUESTÃO Nº 50RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma
alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão, pois, de acordo com o MEC. Catálogo Nacional de Cursos Superiores de
Tecnologia. Brasília: 2016, os Cursos Superiores de Tecnologia - CST são cursos superiores de graduação, com características especiais, cuja
especificidade reside no fato de se tratar de uma formação especializada em áreas científicas e tecnológicas, que conferem ao diplomado
competências para atuar em áreas profissionais específicas. Trata-se de um curso de graduação, que abrange métodos e teorias orientadas a
investigações, avaliações e aperfeiçoamentos tecnológicos com foco nas aplicações dos conhecimentos a processos, produtos e serviços.
Desenvolve competências profissionais, fundamentadas na ciência, na tecnologia, na cultura e na ética, tendo em vista o desempenho profissional
responsável, consciente, criativo e crítico. É aberto, como todo curso superior, a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e
tenham sido classificados em processo seletivo. Os graduados nos cursos superiores de tecnologia denominam-se tecnólogos e são profissionais
de nível superior com formação para a produção e a inovação científico-tecnológica e para a gestão de processos de produção de bens e serviços
e estão aptos à continuidade de estudos em nível de pós-graduação. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

716

Protocolo Questão

50 17912478

Inscrição

A questão deve ser ANULADA, pois apresenta duas alternativas incorretas. a alternativa (D) tambem apresenta-se incorreta pois não há como (
afirmar) que do ponto de vista trabalhista , a terceirização ocasionou a desestruturação da ordem sindical . não há bibliografia o dados de pesquisa
a afirmando tal fato . A desestruturação do mercado de trabalho nacional, iniciou-se nas últimas décadas do século XX e os primeiros anos do
século XXI. No caso do Brasil, uma série de mudanças ocasionou essa desestruturação do mercado de trabalho, que foi sucedido por um processo
de fragilização e da redução de importância relativa do seu núcleo estruturado, formado pelos contingentes ocupados com vínculo empregatício
formalizado e com alguma proteção social e, simultaneamente, a sua reconfiguração em conformidade com as necessidades do atual estágio do
processo de acumulação de capital (BORGES, 2012) O primeiro momento dessa desestruturação, corresponde aos anos 1980, quando ocorreu a
etapa final da crise do modelo industrial centrado na substituição de importações e voltado para o mercado interno. Nesse período, a crise
ocasionou a diminuição do crescimento do PIB, dívida e inflação descontrolada, o que acarretou, na esfera trabalhista, um aumento de
trabalhadores fora de uma relação de emprego com cobertura social, a perda salarial, e a elevação da concentração de renda nas mãos das
empresas e também de uns poucos trabalhadores. Em que pese todas as consequências que a crise veio a trazer para o mercado de trabalho
brasileiro, ainda nesta época não houve grande perda das recentes conquistas do trabalhadores, estas foram preservadas, como os sindicatos, as
bases sindicais e partidos. A segundo e mais importante momento no processo da desestruturação trabalhista, deu-se em 1990, estendendo-se
por toda a década, quando a nova

Recurso

192

Protocolo Questão

51 17914198

Inscrição
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configuração desse mercado de trabalho vai se tornando clara, apesar dos níveis de incerteza que marcam o atual estágio do capitalismo. Esse
momento da economia brasileira, resume-se a uma economia que passou de fechada e protegida por um arcabouço legal e institucional, a uma
economia aberta e totalmente desprotegida, exposta à instabilidade de uma economia mundializada, sob a hegemonia do capital financeiro, à
mercê dos humores dos agentes do mercado, sobretudo os do mercado financeiro. (BORGES, 2012) Sob esse cenário, depois de apresentar uma
das maiores taxas de crescimento do mundo, a economia brasileira praticamente estagnou-se, com crescimento baixo e recessão recorrente.
Nesse período, passou-se de uma economia próspera, com geração contínua de postos de trabalho, para uma economia que destrói os melhores
empregos, gerando postos de trabalho mal remunerados, sem proteção e pouco numerosos. Com isso, o mercado de trabalho brasileiro,
estruturalmente marcado pela expressiva informalidade e subemprego, aprofunda essas características e agrega elevadas taxas de desemprego
Além disso, o congelamento dos salários desses trabalhadores por vários anos, as taxas de desemprego disparadas e a sua estabilização num
patamar elevado, tiveram impactos devastadores sobre as condições de funcionamento do mercado de trabalho brasileiro. Nesse sentido, os
sindicatos foram ( ENFRAQUECIDOS), abrindo espaço para a precarização dos vínculos formais de emprego, para o arrocho salarial em imensas
proporções, o qual reatualizou e aprofundou um dos traços mais perversos do padrão de desenvolvimento do capitalismo no Brasil: nos anos 1990,
a participação do trabalho no valor agregado, historicamente baixa, caiu de 42,3% em 1990 para 30,5% em 1999 e para 28,7% em 2003.
(BORGES 2012) Nesta senda, facilitada pela transformação ocorrida entre as forças do capital e do trabalho, a precarização dos postos de
trabalho resultou em um processo de flexibilização dos vínculos de emprego. Essa flexibilização já sentida na década de 1980, serviu como
mecanismo principal de ajuste mediante a crise. Nesse contexto, a terceirização trabalhista foi um dos processos utilizados para flexibilizar as
relações de trabalho e emprego, assumindo proporções enormes nas novas contratações de postos de trabalho na época. Tendo em vista todo o
explanado até o presente momento, insta afirmar que o fenômeno da terceirização é de fato um instrumento ensejador de precarização das
condições de trabalho MAS NÃO HÁ COMO AFIRMAR QUE "OCASIONOU" a desestruturação da ordem sindical, dado série de fatores.
ocasionar:/ verbo transitivo direto e bitransitivo ser causa de; motivar, originar, provocar. "a preocupação com o filho ocasionou sua insônia" Diante
do exposto , pede-se a anulação da questão.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista 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 e conforme autor mencionado, a alternativa C está correta. Portanto recurso deferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

De acordo com o edital no conteúdo programático de Conhecimentos Específicos não tinha especificando qual seria o Plano de Desenvolvimento
Institucional, que no caso a questão do processo seletivo trouxe especificando Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI-UEFS 2017-2021.
Assim, a questão gerou agravo no sentido de não ter dado possibilidade do candidato ter se preparado para esse tipo de questionamento. Desta
forma, entendo que a questão deve ser anulada.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela 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 deferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

650

Protocolo Questão

53 17909970

Inscrição
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A questão 56 solicita marcar a alternativa correta, sendo assim a alternativa C está incorreta. Conforme os autores que abordam o processo de
avaliação na escola. Conforme o gabarito disponível a alternativa D não está condizente, pois a avaliação não tem como critério o julgamento.
Autores como Perrenoud, descondam totalmente dessa perspectiva de avaliação. Mas sim.o foco está a dimensão cognitiva das aprendizagens.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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 julgá-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.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

11

Protocolo Questão

56 17900669

Inscrição

A questão 57 deve ser anulada pois apresenta duas alternativas ao enunciado. a letra E- rechaça as propostas modernizadoras e liberais da
vocacionalização ou profissionalização da educação, também esta errada. RECHAÇAR verbo transitivo direto forçar a retirada, o recuo de; rebater,
repelir. "r. o exército inimigo" colocar-se contra; resistir, opor-se. Existindo na verdade uma "oposição" . Assim, pede-se a a anulação da referida
questão.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela 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 deferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

197

Protocolo Questão

57 17914198

Inscrição

Segundo os estudos abordados acerca as dimensões técnica, estética, política e ética, o gabarito disponível no site precisa ser revisado, pois a
dimensão técnica não diz respeito a capacidade de lidar com o comportamento e atitudes, confirme o gabarito oficial. Venho, respeitosamente,
solicitar revisão da alternativa que afirma está correta.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será MANTIDA, tendo em vista que
apresenta o que está posto por Rios (2001) a respeito de  DIMENSÕES DE COMPETÊNCIA - Uma definição 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.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

12

Protocolo Questão

60 17900669

Inscrição
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A androgogia apresenta 6 princípios e as necessidades fundamentais, porém o feedback não se refere a oportunidade de praticar novos
conhecimentos e de realizar reflexão. Neste caso, seria uma autoavaliação. A alternativa B está mais condizente com.o princípio de feedback: ao
compartilhamento das experiências e conhecimentos acumulados. Venho, respeitosamente, solicitar revisão da alternativa disponível no gabarito.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela 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
principíos da Andragogia. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

13

Protocolo Questão

61 17900669

Inscrição
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ANALISTA UNIVERSITÁRIO - SERVIÇO SOCIALCargo:

Língua Portuguesa,Raciocínio Lógico,Tópicos de Administração Pública e etc.,Conhecimentos Específicos daCaderno:

Questões por caderno: 16,12,14,20

Solicitação - Mudança d Gabarito da Questão E para a Questão B ou anular. A Justificativa de que o texto "seria adequado à esfera administrativa,
pois, além de não ser conciso, não é objetivo" não é adequada pois o texto apresenta-se sim conciso, ja que cumpre com o objetivo apresentando
de sua característica dissertativa, tendo suas ideias de forma articulada e de fácil compreensão. A JUSTIFICATIVA DEVERIA SER QUE O TEXTO
NÃO É ADEQUADO PELO MOTIVO DE SEU MODELO SER UM TEXTO DISSERTATIVO, ENQUANTO OS TEXTOS ADMINISTRATIVOS
APRESENTAM-SE UM FORMATO DIFERENTE, . Entretanto, em parte nenhuma do texto há metáforas, contradições e expressões pessoais,
sendo sim é um texto conciso e objetivo dentro das normas dissertativas. Já, por outro lado o mesmo apresenta todas as características da opção
B da questão. Sendo que "O autor se vale de uma gradação de ideias, que se presta a fins estilísticos, visando atenuar o impacto social da
música"

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
explanações para cada uma das alternativas que compõem a questão:Alternativa A: Incorreta, pois, como se trata se 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 influenciar a sociedade sim. 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

24

Protocolo Questão

1 18000114

Inscrição

Solicitação da Questão 6 - Anulação da questão. A questão ao tratar da ATA, apresenta como resposta correta que esse documento oficial tem
como característica que o seu relator redige este documento "em terceira pessoa, priorizando um ponto de vista externo". De acordo com o manual
da presidência que trata de documentos oficiais em parte alguma o relator pode apresentar o seu ponto de vista, já que o papel dele é apenas
relatar com fidelidade os fatos ocorridos dentro de determinada reunião, assembléia etc. A ATA É UM REGISTRO FORMAL E REALISTA DE
TUDO QUE OCORREU EM DETERMINADO ESPAÇO ADMINISTRATIVO E NÃO CABE INTERPRETAÇÕES, OU SEJA, PONTOS DE VISTA DE
SEU RELATOR. NÃO SE TRATA DE UM TEXTO INFORMATIVO OU DISSERTATIVO PARA CABER "PONTOS" DE VISTA EXTERNO, MAS DE
UM DOCUMENTO JURÍDICO, ONDE OS FATOS DEVEM SER RELATADOS DE FORMA FIEL AO OCORRIDO SEM MARGENS PARA PONTOS
DE VISTAS Assim, essa questão deve ser anulada.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
ata em questão 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

25

Protocolo Questão

6 18000114

Inscrição

Solicitação de Mudança de Gabarito da Questão 8 - da E para D. A questão pede uma alternativa que apresente um desvio gramatical no que diz
respeito às normas de concordância e nos apresenta no gabarito como questão correta a letra ( E)[] foi acordado a aprovação do Regimento
Interno pelo Plenário [...]. Entretanto, a resposta que apresenta desvio gramatical é a letra (D) [] o Secretário colocou em debate os destaques
indicados, em que a grande maioria foi acatada pela Mesa [...]. Pois, maioria retoma e referes-e ao termo "debate os destaques indicados, então o
termo " a grande maioria foi acatada está em discordância com o termo a que se refere, nesse caso seria "acatado" para concordar com gênero
masculino "os destaques", ou seja, destaques são acatados e não acatadas. Assim, questão que cumpre com a exigência do enunciado é a letra
(D).

28/05/2018Data do recurso:

Resposta

Recurso

27

Protocolo Questão

8 18000114

Inscrição
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Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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.

04/06/2018Data da resposta:

A resposta correta é a D. O desvio ocorre porque há falta de concordância na relação das duas orações.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

761

Protocolo Questão

8 18012763

Inscrição

A LETRA DA QUESTÃO NO GABARITO É A C, EM CASO DE SER PREDICATIVO DO OBJETO; A QUESTÃO CORRETA É A E.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

470

Protocolo Questão

13 18012763

Inscrição

LETRA E ~P~Q

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma 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 que a segunda parte seja necessariamente falsa.ou seja: V --> F =
FPortanto, a proposição necessariamente verdadeira é que Rodrigo é o presidente da empresa, como proposto na alternativa (C). Portanto recurso
indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

488

Protocolo Questão

22 18012763

Inscrição
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a questão 34, coloca o seguinte encunciado: "Assinale a alternativa correta sobre a administração direta e indireta". Na leitura do enunciado, fica
evidente que ele quer identificar a administração direta e indireta nas alternativas. Não há nenhuma alternativa que responda a essa questão, pois
em nenhuma delas há especificidades sobre os dois tipos de administração, direta e indireta, você encontra apenas elementos soltos e que se
refere a um modelo de administração. Não há nenhuma questão que possa, nela mesma, responder algo a respeito dos dois modelos de
administração, direta e indireta.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida. 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.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

176

Protocolo Questão

34 18000076

Inscrição

A questão 42 pede que se assinale o enunciado QUE NÃO CONSTITUE crime resultante de discriminação ou preconceito de raça, cor, etinia,
religião ou procedência nacional, todavia, o gabarito preliminar indica como resposta um enunciado que DIZ respeito a este tipo de crime. Qual
seja: "injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, utilizando-se de elementos referentes às raça, cor, etinia, religião e origem",
constante na letra E.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, visto 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, portanto, essa a única alternativa a ser
assinalada. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

205

Protocolo Questão

42 18011213

Inscrição

A QUESTÃO "E" CONSIDERADA CORRETA, pelo gabarito oficial é a única que não poderia ser marcada como exceção ao que o enunciado da
questão propões: "Constituem CRIMES resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional,
EXCETO": A LETRA "E", PORTANTO, NÃO PODERIA SER UMA EXCEÇÃO pois CONSTITUI CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 140 do Código
Penal - Decreto Lei 2848/40. Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: § 3º Se a injúria consiste na utilização de
elementos referentes a raça, cor, etnia, religião ou origem: (Incluído pela Lei nº 9.459, de 1997), Pena - reclusão de um a três anos e multa.
(Incluído pela Lei nº 9.459, de 1997). Portanto ESTA QUESTÃO DEVE SER ANULADA. Referência Bibliográfica: BRASIL. Código Penal. Decreto
Lei nº2848 de 07 de dezembro de 1940.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, visto 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, portanto, essa a única alternativa a ser
assinalada. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

467

Protocolo Questão

42 18013718

Inscrição

Página 100 de 263



DUAS RESPOSTAS PARA A MESMA QUESTÃO 55 LETRA A e B Letra a - Art 37 da LEI No 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003. Letra b Art
38 da LEI No 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003. só foi especificado o percentual idêntico ao que consta na Lei . FONTE
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a ela 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.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

498

Protocolo Questão

55 18012763

Inscrição

Questão 58:A respeito da Previdência Social, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). Assim de acordo com o
gabarito Preliminar a resposta certa é a letra B: alternativas I e III, porem esta incorreta pois na alternativa III informa que A previdência Social é
caracterizada como um DIREITO SOCIAL,sendo que a Previdência Social é Caracterizada como SEGURO SOCIAL. Sendo assim a unica
alternativa correta dada de acordo com a pergunta é a letra A:alternativa I, onde informa que A previdência social é organizada soba forma de
regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, sendo as demais incorretas.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista que a
previdência social é um  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 deferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

578

Protocolo Questão

58 18011521

Inscrição
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TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - ADMINISTRATIVACargo:

Língua Portuguesa,Matemática e Raciocínio Lógico,Noções de Administração Pública e etc.,ConhecimentosCaderno:

Questões por caderno: 13,8,12,20

Questão com duas alternativas iguais

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

30

Protocolo Questão

1 15301822

Inscrição

A questão possui 2 alternativas iguais (B e E)

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

38

Protocolo Questão

1 15309664

Inscrição

Requeiro anulação da questão por constar duas alternativas iguais nas opções de resposta.

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

42

Protocolo Questão

1 15310144

Inscrição

Questão apresentava duas alternativas iguais, letra B e letra E.

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

45

Protocolo Questão

1 15310203

Inscrição
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A Questão 1 referente à disciplina de Língua Portuguesa possui 2 alternativas iguais, sendo, portanto, passível de anulação: (B)Ela lembra de tudo
e sofre com isso, mostra A Mulher que Não Consegue se Esquecer (E)Ela lembra de tudo e sofre com isso, mostra A Mulher que Não Consegue
se Esquecer.

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

46

Protocolo Questão

1 15301928

Inscrição

A Questão número 1 da prova de Técnico Administrativo da UEFS, apresentou uma possibilidade para a anulação, haja vista que a presente
questão apresenta uma mesma resposta em duas alternativas, tornando possíveis como respostas as letras B e E, o que invalida a questão, por se
tratar de repetição do mesmo texto, dificultando, assim, a as escolhas em suas alternativas. Nestes termos, pede e aguarda deferimento. Gleydson
Barbosa Soares.

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

49

Protocolo Questão

1 15313380

Inscrição

SOLICITO A ANULAÇÃO DA QUESTÃO 01, pois há um erro gravíssimo: existem duas alternativas idênticas ( B e E) " Ema lembra de tudo e sofre
com isso, mostra 'A Mulher que Não Consegue se Esquecer'. Por se um concurso, isso não acontecer, é preciso revistar todas as questões. Peço
a anulação. Portanto, um erro invencível ou grosseiro trata-se de um engano, uma incorreção ou falha que não se pode vencer ou corrigir, porém
não uma falha qualquer, mas uma falha rude, que foge aos limites da decência, que ultrapassa aquilo que é tido como comum ao ser humano.

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

53

Protocolo Questão

1 15307495

Inscrição

ESSA QUESTÃO TEVE DUAS RESPOSTAS IGUAIS

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

73

Protocolo Questão

1 15301501

Inscrição
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A QUESTÃO CONTÉM DUAS ALTERNATIVAS IGUAIS A LETRA (B) E A LETRA (E), REQUER ANULAÇÃO.

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

111

Protocolo Questão

1 15301946

Inscrição

As alternativas B e E estão iguais.

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

119

Protocolo Questão

1 15309116

Inscrição

Há duas alternativas iguais nesta questão.

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

125

Protocolo Questão

1 15309770

Inscrição

A 1º Questão da prova de Português esta com a Alternativa B e E iguais

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

131

Protocolo Questão

1 15306951

Inscrição

Página 104 de 263



A questão continha duas alternativas idênticas, portanto, causando possíveis interpretações incoerentes por parte de nós, candidatos. Ressalta-se
que há a potencialidade de prejuízo, caso o candidato considerasse uma delas como correta, por isso, a intervenção deve ser feita nesta questão.

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

142

Protocolo Questão

1 15309344

Inscrição

Questão com opções repetidas.

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

149

Protocolo Questão

1 15313110

Inscrição

Alternativa b e E iguais

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

156

Protocolo Questão

1 15313973

Inscrição

A QUESTÃO POSSUI DUAS ALTERNATIVAS IGUAIS, A "B" E A "D". O QUE INDUZ A MARCAR UMA DAS ALTERNATIVAS E EVITA UMA
MELHOR ANALISE.

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

170

Protocolo Questão

1 15308806

Inscrição
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A questão possui duas alternativas iguais. As letras B e E apresentam a mesma redação: "Ela lembra de tudo e sofre com isso, mostra 'A Mulher
que Não Consegue se Esquecer'"

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

181

Protocolo Questão

1 15313715

Inscrição

GOSTARIA DE SOLICITAR ANULAÇÃO DA PRIMEIRA QUESTÃO DE PORTUGUÊS, POIS EXISTEM DUAS ALTERNATIVAS IGUAIS A LETRA
B e a LETRA E.

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

193

Protocolo Questão

1 15310136

Inscrição

As opções B e E são iguais

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

198

Protocolo Questão

1 15300538

Inscrição

As alternativas "b" e "e" estão iguais.

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

218

Protocolo Questão

1 15314132

Inscrição

Página 106 de 263



Possui duas alternativas idênticas.

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

222

Protocolo Questão

1 15306052

Inscrição

Na questão existe duas respostas iguais . B e C

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

227

Protocolo Questão

1 15301844

Inscrição

A questão apresentou duas alternativas iguais, o que consequentemente atrapalhou no momento de resolução da questão.

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

242

Protocolo Questão

1 15303825

Inscrição

A questão apresentava duas respostas iguais.

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

243

Protocolo Questão

1 15313546

Inscrição
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As respostas letras B e E são iguais.

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

307

Protocolo Questão

1 15307993

Inscrição

Questão com alternativas idênticas.

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

337

Protocolo Questão

1 15314220

Inscrição

Gostaria de entrar em recurso para cancelamento do concurso, uma vez que eu, creio que outras pessoas também ficaram impossibilitados de
comparecer. Moro em outra cidade e a minha ausência não foi por minha culpa e sim dos meios de transportes que ficaram inviáveis de ir para
Feira de Santana. Desde já agradeço.

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

351

Protocolo Questão

1 15305170

Inscrição

O texto das opções de resposta B e E eram iguais

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

353

Protocolo Questão

1 15306684

Inscrição
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A primeira questão da prova de técnico administrativo possui duas alternativas iguais: letras B e E

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

358

Protocolo Questão

1 15305262

Inscrição

A questão de número 1 está com duas alternativas iguais, a letra B e letra E tem a mesma resolução.

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

363

Protocolo Questão

1 15311772

Inscrição

A questão 01 traz como gabarito a letra A. No entanto, possui duas alternativas iguais as letras B e E, conforme abaixo: (B) Ela lembra de tudo e
sofre com isso, mostra A Mulher que Não Consegue se Esquecer. (E) Ela lembra de tudo e sofre com isso, mostra A Mulher que Não Consegue se
Esquecer.

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

364

Protocolo Questão

1 15310185

Inscrição

As alternativas de respostas "b" e "e" estão idênticas o que pode acarretar erro na correção da prova pois ambas estão corretas e no gabarito
preliminar a opção correta seria a letra "b" e houveram candidatos que certamente responderam "e".

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

367

Protocolo Questão

1 15310173

Inscrição
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Solicito a anulação da questão, pois a mesma se encontra com duas alternativas idênticas causando confusão à interpretação do candidato, neste
caso, induzindo ao erro.

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

368

Protocolo Questão

1 15303581

Inscrição

Na questão 1 a alternativa B e E estão com respostas iguais

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

374

Protocolo Questão

1 15302869

Inscrição

A alternativa B está igual a alternativa E

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

382

Protocolo Questão

1 15313028

Inscrição

Na prova marquei á alternativa "A" na hora de transferir para a folha de respostas me confundi é acabei marcando a alternativa "E"

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

390

Protocolo Questão

1 15312688

Inscrição
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A questão 1 apresenta duas respostas idênticas nas alternativas B e E impossibilitando a resolução da mesma, uma vez que a questão possui
apenas uma alternativa correta para resposta!,

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

395

Protocolo Questão

1 15300914

Inscrição

A questão 1 - possui duas alternativas idênticas(b) e (e) Desrespeitando portanto o que está escrito em Edital que rege o processo de seleção.
Conforme edital 10.2. As provas constantes no Quadro IV constarão de questões objetivas de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas, tendo
como correta uma única alternativa, e versarão sobre os conteúdos programáticos constantes no Anexo I deste Edital (b) Ela lembra de tudo e
sofre com isso, mostra A Mulher que Não Consegue se Esquecer. (e) Ela lembra de tudo e sofre com isso, mostraA Mulher que Não Consegue se
Esquecer

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

397

Protocolo Questão

1 15309890

Inscrição

A introdução do "se", pronome reflexivo passa a impressão do ato de lembrar parecer uma atividade consciente e voluntária, coisa que o autor
discorda.

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

404

Protocolo Questão

1 15304764

Inscrição

As alternativas 'b' e 'e' estão repetidas, trazem a mesma informação.

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

417

Protocolo Questão

1 15304434

Inscrição
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questoes B e E sao iguais. logo peço anulação.

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

429

Protocolo Questão

1 15303850

Inscrição

Prova de Técnico Universitário - Administrativa A questão deve ser anulada e seus pontos distribuídos a todos os candidatos pois a mesma possui
duas alternativas exatamente iguais: Alternativas "B" e "E".

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

446

Protocolo Questão

1 15313848

Inscrição

A QUESTÃO 01 TEM DUAS RESPOSTAS DA MESMA; A LETRA B E C DIZEM A MESMA COISA;

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

459

Protocolo Questão

1 15309630

Inscrição

As opções dexrespostas B e D são identicas.

29/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

475

Protocolo Questão

1 15304032

Inscrição
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Questão apresenta opções repetidas letra "B" e letra "E".

29/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

486

Protocolo Questão

1 15306507

Inscrição

As alternativas B e C estão com as respostas idênticas.

29/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

520

Protocolo Questão

1 15303425

Inscrição

As alternativas B e E são exatamente iguais, isso leva o candidato a dúvidas e portanto ao erro.

29/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

529

Protocolo Questão

1 15310473

Inscrição

Na questão 1, há duas alternativas com as mesmas proposições: a letra "b"e a letra "e". Por isso, deve ser anulada.

29/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

539

Protocolo Questão

1 15313148

Inscrição

Página 113 de 263



Solicito à banca Aocp, que anule esta questão pois há duas assertivas iguais a alternativa "b" e a alternativa "e".E acaba levando o candidato à
erro.

29/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

540

Protocolo Questão

1 15313257

Inscrição

Questões apresentam preposições iguais

29/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

555

Protocolo Questão

1 15311160

Inscrição

A questão 1 tem duas alternativas idênticas, as quais sejam b e e, ambas tem mesmo texto. b) Ela lembra de tudo e sofre com isso, mostra 'A
mulher que Não consegue se Esquecer' e) Ela lembra de tudo e sofre com isso, mostra 'A mulher que Não consegue se Esquecer'

29/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

571

Protocolo Questão

1 15314271

Inscrição

Senhor examinador, A questão 1 da prova apresenta 2 alternativas iguais a letra B e E, na qual a resposta correta foi a lera A, porém peço
anulação da questão por erro de digitação.

29/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

599

Protocolo Questão

1 15300641

Inscrição
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A primeira questão possui duas alternativas com a mesma resposta. a alternativa b) Ela lembra de tudo e sofre com isso, mostra A mulher que não
consegue se esquecer. e a alternativa E) Ela lembra de tudo e sofre com isso, mostra A Mulher que não consegue se esquecer.

29/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

609

Protocolo Questão

1 15301125

Inscrição

Venho por meio deste solicitar a anulação da questão 1 do caderno de questão , pois apresenta-se erro na forma, por apresentar duas alternativas
exatamente iguais na redação sendo elas as alternativas (B ) e (E), ainda que não corresponda a uma delas a alternativa correta, mas com
fundamentação no item 10.2. do EDITAL que segue transcrito logo abaixo . (As provas constantes no Quadro IV constarão de questões objetivas
de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas, tendo como correta uma única alternativa, e versarão sobre os conteúdos programáticos constantes
no Anexo I deste Edital. fundamentação ). Mas em tese mereceria o acolhimento da anulação pela Banca por apresentar equívocos na forma na
redação da questão de duplicação de alternativa, pois as chances de erros dos candidatos subiriam de 20 % para 25 % comprometendo o
equilíbrio da análise das questões.

29/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

618

Protocolo Questão

1 15311613

Inscrição

O enunciado solicita que seja assinalada a alternativa que reescreve corretamente a regência dos verbos em relação ao título matéria, sendo
considerada pela banca a alternativa A como correta. Porém, a questão apresenta duas alternativas iguais, a letra B e E, ao qual traz confusão ao
candidato induzindo ao erro. Dessa forma, a questão é passível de anulação.

29/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

625

Protocolo Questão

1 15305456

Inscrição

A questão está com 2 alternativas iguais. Letra B e E, com isso solicito Anulação da questão.

29/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

629

Protocolo Questão

1 15313213

Inscrição
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Boa noite! Sou Sandra Costa Machado portadora do CPF: 00387539522 e a Inscrição:15311598 Cargo: Técnico Administrativo - Feira de
Santana/Ba Gostaria de obter o espelho da minha prova,pois sair antes do horário previsto da entrega do caderno de provas. No aguardo.
Obrigada!

29/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

645

Protocolo Questão

1 15311598

Inscrição

Nessa questão as alternativas B e E possuem a mesma resposta.

29/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

672

Protocolo Questão

1 15311764

Inscrição

Questão apresenta duas alternativas iguais na opção de resposta. Alternativas B e E.

29/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

676

Protocolo Questão

1 15306934

Inscrição

A referida questão tem duas opções de resposta iguais, a alternativa b e a alternativa e estavam iguais.

29/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

693

Protocolo Questão

1 15311771

Inscrição
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Em analise da questão informada foi constatado a duplicidade de alternativa sendo elas: B e E. Sendo assim solicito a anulação da questão
mencionada em respeito aos princípios que rege o certame.

29/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

736

Protocolo Questão

1 15303280

Inscrição

Solicito que seja revisto gabarito no cargo de Técnico universitário, referente a questão 2, pois no gabarito consta que a alternativa correta seria a
letra "E", porém o texto injuntivo  está pautado na explicação e no método para a concretização de uma ação, ou seja, indicam o procedimento
para realizar algo, por exemplo, uma receita de bolo, bula de remédio, manual de instruções, etc. Não "estratégia persuasiva do produtor do texto
ao buscar que seu interlocutor coloque-se em seu lugar" como afirma a alternativa, pois essa característica é referente aos textos argumentativos.
Portanto a resposta correta seria a alternativa "A".

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
primeira assertiva é correta, visto que o texto de apoio é dividido em duas partes distintas: na primeira, predomina a exposição do caso de Jill Price
e do que consistem os conceitos de memória e de hipermemória, conforme se verifica, por exemplo, em O que é hipermemória? É um distúrbio
que faz [], A memória é personagem de episódios familiares [...] trechos em que predominam os verbos no presente, tempo verbal que se presta à
exposição de informação, à conceituação de algo. Por sua vez, na segunda parte, predomina o relato pessoal de Jill Price, como é possível
perceber em  Minha memória começou a se tornar horrivelmente completa em 1974, quando eu tinha oito anos., trecho no qual se verifica, por sua
vez, a utilização de verbos no pretérito, que se articulam a tipologia textual em questão.A segunda assertiva é falsa, pois o texto de apoio não é um
texto argumentativo, com tese e com argumentos que visem à persuasão do leitor. A terceira assertiva, por sua vez, é considerada Verdadeira,
visto que, no trecho Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança, seguindo você o dia inteiro [] e que você se sentasse
numa sala e assistisse à compilação (8o parágrafo), pode-se perceber a presença da tipologia injuntiva, por meio do verbo no imperativo (Imagine),
pronomes possessivo (seus) e de tratamento (você), que, ao estabelecer um diálogo direto com o interlocutor, vale-se de uma estratégia
persuasiva ao buscar que seu interlocutor coloque-se em seu lugar. E assim perceber o quão negativo pode ser ter uma super memória. Portanto
recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

115

Protocolo Questão

2 15300827

Inscrição

Na questão 2 da prova (português), cuja as alternativas são de "verdadeiro ou falso", a terceira afirmação foi considerada como verdadeira: No
trecho Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança, seguindo você o dia inteiro [] e que você se sentasse numa sala e
assistisse à compilação (8o parágrafo), pode-se perceber a presença da tipologia injuntiva, que, no caso, representa uma estratégia persuasiva do
produtor do texto ao buscar que seu interlocutor coloque-se em seu lugar. Entretanto, observe que, no finalzinho, a afirmação diz o seguinte:
"representa uma estratégia persuasiva do PRODUTOR DO TEXTO ao buscar que SEU interlocutor coloque-se em SEU lugar". O produtor do
texto, ou seja, quem o escreveu, quem o produziu, quer que o interlocutor se coloque no lugar dele?? Não deveria ser "no lugar de Jill Price"??.
Este final de texto deu a entender que o autor quer que o interlocutor coloque-se no lugar dele, e não dela. O que não fz o menor sentido Não faz
sentido esta afirmação está correta. a SEGUNDA AFIRMAÇÃO está correta. o texto é predominantemente argumentativo. Primeiro se apresenta
Price e seu diagnóstico, logo depois vem o desenvolvimento com Price falando os pontos positivos e negativos de seu caso de hipermemória,
argumentando sobre o mesmo...e no final, uma conclusão, expectativa de solução. Não existe erro nesta alternativa.. Portanto, a resposta deveria
ser letra B! Não faz o menor sentido ser qualquer outra.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
primeira assertiva é correta, visto que o texto de apoio é dividido em duas partes distintas: na primeira, predomina a exposição do caso de Jill Price
e do que consistem os conceitos de memória e de hipermemória, conforme se verifica, por exemplo, em O que é hipermemória? É um distúrbio
que faz [], A memória é personagem de episódios familiares [...] trechos em que predominam os verbos no presente, tempo verbal que se presta à
exposição de informação, à conceituação de algo. Por sua vez, na segunda parte, predomina o relato pessoal de Jill Price, como é possível
perceber em  Minha memória começou a se tornar horrivelmente completa em 1974, quando eu tinha oito anos., trecho no qual se verifica, por sua
vez, a utilização de verbos no pretérito, que se articulam a tipologia textual em questão.A segunda assertiva é falsa, pois o texto de apoio não é um
texto argumentativo, com tese e com argumentos que visem à persuasão do leitor. A terceira assertiva, por sua vez, é considerada Verdadeira,
visto que, no trecho Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança, seguindo você o dia inteiro [] e que você se sentasse
numa sala e assistisse à compilação (8o

Data do recurso:

Resposta

Recurso

174

Protocolo Questão

2 15301412

Inscrição
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parágrafo), pode-se perceber a presença da tipologia injuntiva, por meio do verbo no imperativo (Imagine), pronomes possessivo (seus) e de
tratamento (você), que, ao estabelecer um diálogo direto com o interlocutor, vale-se de uma estratégia persuasiva ao buscar que seu interlocutor
coloque-se em seu lugar. E assim perceber o quão negativo pode ser ter uma super memória. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018Data da resposta:

A afirmação III (de cima para baixo) está errada, pois ao falar que "representa uma estratégia persuasiva do produtor do texto" entende-se que foi
o escritor do texto que está no site. Mas quem escreveu esse trecho foi Jill Price, a mulher que recebeu o diagnóstico. A afirmação causou uma
certa ambiguidade.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
primeira assertiva é correta, visto que o texto de apoio é dividido em duas partes distintas: na primeira, predomina a exposição do caso de Jill Price
e do que consistem os conceitos de memória e de hipermemória, conforme se verifica, por exemplo, em O que é hipermemória? É um distúrbio
que faz [], A memória é personagem de episódios familiares [...] trechos em que predominam os verbos no presente, tempo verbal que se presta à
exposição de informação, à conceituação de algo. Por sua vez, na segunda parte, predomina o relato pessoal de Jill Price, como é possível
perceber em  Minha memória começou a se tornar horrivelmente completa em 1974, quando eu tinha oito anos., trecho no qual se verifica, por sua
vez, a utilização de verbos no pretérito, que se articulam a tipologia textual em questão.A segunda assertiva é falsa, pois o texto de apoio não é um
texto argumentativo, com tese e com argumentos que visem à persuasão do leitor. A terceira assertiva, por sua vez, é considerada Verdadeira,
visto que, no trecho Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança, seguindo você o dia inteiro [] e que você se sentasse
numa sala e assistisse à compilação (8o parágrafo), pode-se perceber a presença da tipologia injuntiva, por meio do verbo no imperativo (Imagine),
pronomes possessivo (seus) e de tratamento (você), que, ao estabelecer um diálogo direto com o interlocutor, vale-se de uma estratégia
persuasiva ao buscar que seu interlocutor coloque-se em seu lugar. E assim perceber o quão negativo pode ser ter uma super memória. Portanto
recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

223

Protocolo Questão

2 15311510

Inscrição

Erro na alternativa 3: (No trecho Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança, seguindo você o dia inteiro [] e que você
se sentasse numa sala e assistisse à compilação (8º parágrafo), pode-se perceber a presença da tipologia injuntiva, que, no caso, representa uma
estratégia persuasiva do produtor do texto ao buscar que seu interlocutor coloque-se em seu lugar.). Quando a alternativa afirma que o trecho
representa uma estratégia persuasiva do produtor do texto, acaba por configurar um erro, pois o intuito do autor no referido trecho é induzir,
aconselhar o leitor a fazer algo, ou seja, opcional, e jamais persuadi-lo, ou obrigar o leitor a fazer algo, portanto a alternativa correta para a questão
seria a letra A.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
primeira assertiva é correta, visto que o texto de apoio é dividido em duas partes distintas: na primeira, predomina a exposição do caso de Jill Price
e do que consistem os conceitos de memória e de hipermemória, conforme se verifica, por exemplo, em O que é hipermemória? É um distúrbio
que faz [], A memória é personagem de episódios familiares [...] trechos em que predominam os verbos no presente, tempo verbal que se presta à
exposição de informação, à conceituação de algo. Por sua vez, na segunda parte, predomina o relato pessoal de Jill Price, como é possível
perceber em  Minha memória começou a se tornar horrivelmente completa em 1974, quando eu tinha oito anos., trecho no qual se verifica, por sua
vez, a utilização de verbos no pretérito, que se articulam a tipologia textual em questão.A segunda assertiva é falsa, pois o texto de apoio não é um
texto argumentativo, com tese e com argumentos que visem à persuasão do leitor. A terceira assertiva, por sua vez, é considerada Verdadeira,
visto que, no trecho Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança, seguindo você o dia inteiro [] e que você se sentasse
numa sala e assistisse à compilação (8o parágrafo), pode-se perceber a presença da tipologia injuntiva, por meio do verbo no imperativo (Imagine),
pronomes possessivo (seus) e de tratamento (você), que, ao estabelecer um diálogo direto com o interlocutor, vale-se de uma estratégia
persuasiva ao buscar que seu interlocutor coloque-se em seu lugar. E assim perceber o quão negativo pode ser ter uma super memória. Portanto
recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

258

Protocolo Questão

2 15309319

Inscrição
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A sequência deveria ser, ao meu ver, V-F-F, pois o último trecho não se trata de Tipologia injuntiva.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
primeira assertiva é correta, visto que o texto de apoio é dividido em duas partes distintas: na primeira, predomina a exposição do caso de Jill Price
e do que consistem os conceitos de memória e de hipermemória, conforme se verifica, por exemplo, em O que é hipermemória? É um distúrbio
que faz [], A memória é personagem de episódios familiares [...] trechos em que predominam os verbos no presente, tempo verbal que se presta à
exposição de informação, à conceituação de algo. Por sua vez, na segunda parte, predomina o relato pessoal de Jill Price, como é possível
perceber em  Minha memória começou a se tornar horrivelmente completa em 1974, quando eu tinha oito anos., trecho no qual se verifica, por sua
vez, a utilização de verbos no pretérito, que se articulam a tipologia textual em questão.A segunda assertiva é falsa, pois o texto de apoio não é um
texto argumentativo, com tese e com argumentos que visem à persuasão do leitor. A terceira assertiva, por sua vez, é considerada Verdadeira,
visto que, no trecho Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança, seguindo você o dia inteiro [] e que você se sentasse
numa sala e assistisse à compilação (8o parágrafo), pode-se perceber a presença da tipologia injuntiva, por meio do verbo no imperativo (Imagine),
pronomes possessivo (seus) e de tratamento (você), que, ao estabelecer um diálogo direto com o interlocutor, vale-se de uma estratégia
persuasiva ao buscar que seu interlocutor coloque-se em seu lugar. E assim perceber o quão negativo pode ser ter uma super memória. Portanto
recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

280

Protocolo Questão

2 15312369

Inscrição

Boa tarde! Peço a mudança de Gabarito da segunda questão de Português, da assertiva E para a letra A, pois, a mesma usa um extrato da fala de
Jill Prince como se a mesma fosse do produtor do texto, sendo que elas estão entre aspas o que reforça ainda mais ser uma fala da portadora da
tal síndrome. Além disso, o trecho em questão, induz ao erro quando faz referência equivocada ao parágrafo oitavo, quando na verdade o mesmo
é o sétimo parágrafo do texto.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
primeira assertiva é correta, visto que o texto de apoio é dividido em duas partes distintas: na primeira, predomina a exposição do caso de Jill Price
e do que consistem os conceitos de memória e de hipermemória, conforme se verifica, por exemplo, em O que é hipermemória? É um distúrbio
que faz [], A memória é personagem de episódios familiares [...] trechos em que predominam os verbos no presente, tempo verbal que se presta à
exposição de informação, à conceituação de algo. Por sua vez, na segunda parte, predomina o relato pessoal de Jill Price, como é possível
perceber em  Minha memória começou a se tornar horrivelmente completa em 1974, quando eu tinha oito anos., trecho no qual se verifica, por sua
vez, a utilização de verbos no pretérito, que se articulam a tipologia textual em questão.A segunda assertiva é falsa, pois o texto de apoio não é um
texto argumentativo, com tese e com argumentos que visem à persuasão do leitor. A terceira assertiva, por sua vez, é considerada Verdadeira,
visto que, no trecho Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança, seguindo você o dia inteiro [] e que você se sentasse
numa sala e assistisse à compilação (8o parágrafo), pode-se perceber a presença da tipologia injuntiva, por meio do verbo no imperativo (Imagine),
pronomes possessivo (seus) e de tratamento (você), que, ao estabelecer um diálogo direto com o interlocutor, vale-se de uma estratégia
persuasiva ao buscar que seu interlocutor coloque-se em seu lugar. E assim perceber o quão negativo pode ser ter uma super memória. Portanto
recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

304

Protocolo Questão

2 15312839

Inscrição

Resposta certa seria letra A (V-F-F) e NÃO a letra E (V-F-V). A terceira alternativa é FALSA pois o trecho mencionado se encontra no 7º parágrafo
e NÃO no 8º parágrafo como afirma a terceira alternativa: O trecho "Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança,
seguindo você o dia inteiro [...] e que você se sentasse numa sala e assistisse à compilação" (8º parágrafo), pode-se perceber a presença da
tipologia injuntiva, que, no caso, representa uma estratégia persuasiva do produtor do texto ao buscar que seu interlocutor coloque-se em seu
lugar.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
primeira assertiva é correta, visto que o texto de apoio é dividido em duas partes distintas: na primeira, predomina a exposição do caso de Jill Price
e do que consistem os conceitos de memória e de hipermemória, conforme se verifica, por exemplo, em O que é hipermemória? É um distúrbio
que faz [], A memória é personagem de episódios familiares [...] trechos em que predominam os verbos no presente, tempo verbal que se presta à
exposição de informação, à conceituação de algo. Por sua vez, na segunda parte, predomina o relato pessoal de Jill Price, como é possível
perceber em  Minha memória começou a se tornar horrivelmente completa em 1974, quando eu tinha oito anos., trecho no qual se verifica, por sua
vez, a utilização de verbos no pretérito, que se articulam a tipologia

Data do recurso:

Resposta

Recurso

309

Protocolo Questão

2 15307943

Inscrição
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textual em questão.A segunda assertiva é falsa, pois o texto de apoio não é um texto argumentativo, com tese e com argumentos que visem à
persuasão do leitor. A terceira assertiva, por sua vez, é considerada Verdadeira, visto que, no trecho Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus
desde a época de criança, seguindo você o dia inteiro [] e que você se sentasse numa sala e assistisse à compilação (8o parágrafo), pode-se
perceber a presença da tipologia injuntiva, por meio do verbo no imperativo (Imagine), pronomes possessivo (seus) e de tratamento (você), que, ao
estabelecer um diálogo direto com o interlocutor, vale-se de uma estratégia persuasiva ao buscar que seu interlocutor coloque-se em seu lugar. E
assim perceber o quão negativo pode ser ter uma super memória. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018Data da resposta:

Venho atraves desse informar que essa questão deve ser trocada a alternativa para a letra A, pois o terceiro trecho não corresponde à fala do
autor e a mesma pode induzir ao erro ao afirmar que o tal trecho é do oitavo parágrafo quando o mesmo é o sétimo.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
primeira assertiva é correta, visto que o texto de apoio é dividido em duas partes distintas: na primeira, predomina a exposição do caso de Jill Price
e do que consistem os conceitos de memória e de hipermemória, conforme se verifica, por exemplo, em O que é hipermemória? É um distúrbio
que faz [], A memória é personagem de episódios familiares [...] trechos em que predominam os verbos no presente, tempo verbal que se presta à
exposição de informação, à conceituação de algo. Por sua vez, na segunda parte, predomina o relato pessoal de Jill Price, como é possível
perceber em  Minha memória começou a se tornar horrivelmente completa em 1974, quando eu tinha oito anos., trecho no qual se verifica, por sua
vez, a utilização de verbos no pretérito, que se articulam a tipologia textual em questão.A segunda assertiva é falsa, pois o texto de apoio não é um
texto argumentativo, com tese e com argumentos que visem à persuasão do leitor. A terceira assertiva, por sua vez, é considerada Verdadeira,
visto que, no trecho Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança, seguindo você o dia inteiro [] e que você se sentasse
numa sala e assistisse à compilação (8o parágrafo), pode-se perceber a presença da tipologia injuntiva, por meio do verbo no imperativo (Imagine),
pronomes possessivo (seus) e de tratamento (você), que, ao estabelecer um diálogo direto com o interlocutor, vale-se de uma estratégia
persuasiva ao buscar que seu interlocutor coloque-se em seu lugar. E assim perceber o quão negativo pode ser ter uma super memória. Portanto
recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

323

Protocolo Questão

2 15313427

Inscrição

Equívoco no corpo da última alternativa, onde este menciona que o trecho citado se encontra no 8º parágrafo e na verdade o trecho está no 7º
parágrafo do texto.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
primeira assertiva é correta, visto que o texto de apoio é dividido em duas partes distintas: na primeira, predomina a exposição do caso de Jill Price
e do que consistem os conceitos de memória e de hipermemória, conforme se verifica, por exemplo, em O que é hipermemória? É um distúrbio
que faz [], A memória é personagem de episódios familiares [...] trechos em que predominam os verbos no presente, tempo verbal que se presta à
exposição de informação, à conceituação de algo. Por sua vez, na segunda parte, predomina o relato pessoal de Jill Price, como é possível
perceber em  Minha memória começou a se tornar horrivelmente completa em 1974, quando eu tinha oito anos., trecho no qual se verifica, por sua
vez, a utilização de verbos no pretérito, que se articulam a tipologia textual em questão.A segunda assertiva é falsa, pois o texto de apoio não é um
texto argumentativo, com tese e com argumentos que visem à persuasão do leitor. A terceira assertiva, por sua vez, é considerada Verdadeira,
visto que, no trecho Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança, seguindo você o dia inteiro [] e que você se sentasse
numa sala e assistisse à compilação (8o parágrafo), pode-se perceber a presença da tipologia injuntiva, por meio do verbo no imperativo (Imagine),
pronomes possessivo (seus) e de tratamento (você), que, ao estabelecer um diálogo direto com o interlocutor, vale-se de uma estratégia
persuasiva ao buscar que seu interlocutor coloque-se em seu lugar. E assim perceber o quão negativo pode ser ter uma super memória. Portanto
recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

334

Protocolo Questão

2 15307869

Inscrição
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Requer a reconsideração no que concerne à assertiva O texto de apoio é dividido em duas partes distintas: na primeira, predomina a exposição do
caso de Jill Price e do que consistem os conceitos de memória e de hipermemória; na segunda, predomina o relato pessoal de Jill price., para que
seja reconhecida como falsa, visto que não há no texto conceito de memória, mas tão somente uma personificação do termo memória. Desse
modo, conceito, segundo o dicionário Dicio (disponível em www.dicio.com.br, acesso em 28/05/2018), significa [Linguística] Ideia abstrata
compreendida nos vocábulos de uma língua, construída para caracterizar as qualidades de uma classe, de seres ou de entidades imateriais
(abstratas). O que está explicitado no trecho A memória é personagem de episódios familiares, desgraças históricas, da formação e confirmação
de sua própria existência não é um conceito, mas uma mera personificação do substantivo memória. Segundo o mesmo dicionário, personificação
consiste na designação atribuída aos seres inanimados, abstratos, de ações, qualidades e sentimentos próprios do homem; animismo,
prosopopeia. Assim sendo, a assertiva deveria ser considerada falsa, e o gabarito correto da questão é a letra D.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
primeira assertiva é correta, visto que o texto de apoio é dividido em duas partes distintas: na primeira, predomina a exposição do caso de Jill Price
e do que consistem os conceitos de memória e de hipermemória, conforme se verifica, por exemplo, em O que é hipermemória? É um distúrbio
que faz [], A memória é personagem de episódios familiares [...] trechos em que predominam os verbos no presente, tempo verbal que se presta à
exposição de informação, à conceituação de algo. Por sua vez, na segunda parte, predomina o relato pessoal de Jill Price, como é possível
perceber em  Minha memória começou a se tornar horrivelmente completa em 1974, quando eu tinha oito anos., trecho no qual se verifica, por sua
vez, a utilização de verbos no pretérito, que se articulam a tipologia textual em questão.A segunda assertiva é falsa, pois o texto de apoio não é um
texto argumentativo, com tese e com argumentos que visem à persuasão do leitor. A terceira assertiva, por sua vez, é considerada Verdadeira,
visto que, no trecho Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança, seguindo você o dia inteiro [] e que você se sentasse
numa sala e assistisse à compilação (8o parágrafo), pode-se perceber a presença da tipologia injuntiva, por meio do verbo no imperativo (Imagine),
pronomes possessivo (seus) e de tratamento (você), que, ao estabelecer um diálogo direto com o interlocutor, vale-se de uma estratégia
persuasiva ao buscar que seu interlocutor coloque-se em seu lugar. E assim perceber o quão negativo pode ser ter uma super memória. Portanto
recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

360

Protocolo Questão

2 15304452

Inscrição

Na alternativa terceira onde faz menção ao 8º paragrafo. Na verdade é correto afirmar que o trecho do texto está no 7° paragrafo "Imagine que
álguem...."

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
primeira assertiva é correta, visto que o texto de apoio é dividido em duas partes distintas: na primeira, predomina a exposição do caso de Jill Price
e do que consistem os conceitos de memória e de hipermemória, conforme se verifica, por exemplo, em O que é hipermemória? É um distúrbio
que faz [], A memória é personagem de episódios familiares [...] trechos em que predominam os verbos no presente, tempo verbal que se presta à
exposição de informação, à conceituação de algo. Por sua vez, na segunda parte, predomina o relato pessoal de Jill Price, como é possível
perceber em  Minha memória começou a se tornar horrivelmente completa em 1974, quando eu tinha oito anos., trecho no qual se verifica, por sua
vez, a utilização de verbos no pretérito, que se articulam a tipologia textual em questão.A segunda assertiva é falsa, pois o texto de apoio não é um
texto argumentativo, com tese e com argumentos que visem à persuasão do leitor. A terceira assertiva, por sua vez, é considerada Verdadeira,
visto que, no trecho Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança, seguindo você o dia inteiro [] e que você se sentasse
numa sala e assistisse à compilação (8o parágrafo), pode-se perceber a presença da tipologia injuntiva, por meio do verbo no imperativo (Imagine),
pronomes possessivo (seus) e de tratamento (você), que, ao estabelecer um diálogo direto com o interlocutor, vale-se de uma estratégia
persuasiva ao buscar que seu interlocutor coloque-se em seu lugar. E assim perceber o quão negativo pode ser ter uma super memória. Portanto
recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

380

Protocolo Questão

2 15313028

Inscrição
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Pede-se alteração de gabarito para letra A. A questão pede para que seja marcado V ou F e posteriormente assinalar a alternativa com a
sequência correta. O gabarito considerou a última afirmativa como sendo verdadeira, porém é falsa. Segue o trecho em questão: No trecho
Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança, seguindo você o dia inteiro [] e que você se sentasse numa sala e
assistisse à compilação (8o parágrafo), pode-se perceber a presença da tipologia injuntiva, que, no caso, representa uma estratégia persuasiva do
produtor do texto ao buscar que seu interlocutor coloque-se em seu lugar. Esse trecho é apenas reprodução da fala de Jill, mulher que sofre com o
problema de hipermemória, e que tem o caso descrito no livro do autor Bert Daves (informação contida no 1º parágrafo, linha 4). Outra questão é
sobre o significado da palavra persuasão é o substantivo feminino com origem no termo em latim persuadere, e consiste no ato de persuadir ou
convencer. Em momento algum há tentativa de qualquer pessoa citada no texto, ou no trecho em questão, em convencer alguém de alguma coisa,
apenas é pedido que o leitor se coloque no lugar dela e imagine a situação descrita. Sendo assim, ratifico o pedido para deferimento da alteração
do gabarito para letra: (A) V  F  F

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
primeira assertiva é correta, visto que o texto de apoio é dividido em duas partes distintas: na primeira, predomina a exposição do caso de Jill Price
e do que consistem os conceitos de memória e de hipermemória, conforme se verifica, por exemplo, em O que é hipermemória? É um distúrbio
que faz [], A memória é personagem de episódios familiares [...] trechos em que predominam os verbos no presente, tempo verbal que se presta à
exposição de informação, à conceituação de algo. Por sua vez, na segunda parte, predomina o relato pessoal de Jill Price, como é possível
perceber em  Minha memória começou a se tornar horrivelmente completa em 1974, quando eu tinha oito anos., trecho no qual se verifica, por sua
vez, a utilização de verbos no pretérito, que se articulam a tipologia textual em questão.A segunda assertiva é falsa, pois o texto de apoio não é um
texto argumentativo, com tese e com argumentos que visem à persuasão do leitor. A terceira assertiva, por sua vez, é considerada Verdadeira,
visto que, no trecho Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança, seguindo você o dia inteiro [] e que você se sentasse
numa sala e assistisse à compilação (8o parágrafo), pode-se perceber a presença da tipologia injuntiva, por meio do verbo no imperativo (Imagine),
pronomes possessivo (seus) e de tratamento (você), que, ao estabelecer um diálogo direto com o interlocutor, vale-se de uma estratégia
persuasiva ao buscar que seu interlocutor coloque-se em seu lugar. E assim perceber o quão negativo pode ser ter uma super memória. Portanto
recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

410

Protocolo Questão

2 15305282

Inscrição

Uma das alternativas dita como verdadeira, diz que o trecho descrito está no 8° paragrafo, sendo que este está no 7° parágrafo.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
primeira assertiva é correta, visto que o texto de apoio é dividido em duas partes distintas: na primeira, predomina a exposição do caso de Jill Price
e do que consistem os conceitos de memória e de hipermemória, conforme se verifica, por exemplo, em O que é hipermemória? É um distúrbio
que faz [], A memória é personagem de episódios familiares [...] trechos em que predominam os verbos no presente, tempo verbal que se presta à
exposição de informação, à conceituação de algo. Por sua vez, na segunda parte, predomina o relato pessoal de Jill Price, como é possível
perceber em  Minha memória começou a se tornar horrivelmente completa em 1974, quando eu tinha oito anos., trecho no qual se verifica, por sua
vez, a utilização de verbos no pretérito, que se articulam a tipologia textual em questão.A segunda assertiva é falsa, pois o texto de apoio não é um
texto argumentativo, com tese e com argumentos que visem à persuasão do leitor. A terceira assertiva, por sua vez, é considerada Verdadeira,
visto que, no trecho Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança, seguindo você o dia inteiro [] e que você se sentasse
numa sala e assistisse à compilação (8o parágrafo), pode-se perceber a presença da tipologia injuntiva, por meio do verbo no imperativo (Imagine),
pronomes possessivo (seus) e de tratamento (você), que, ao estabelecer um diálogo direto com o interlocutor, vale-se de uma estratégia
persuasiva ao buscar que seu interlocutor coloque-se em seu lugar. E assim perceber o quão negativo pode ser ter uma super memória. Portanto
recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

431

Protocolo Questão

2 15304536

Inscrição
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QUANDO A BANCA AFIRMA "pode-se perceber a presença da tipologia injuntiva " NÃO. PODE-SE PERCEBER A PRESENÇA DE UMA FUNÇÃO
DA LINGUAGEM QUE SERIA A FUNÇÃO " FÁTICA" ( A Função Fática privilegia a interação entre emissor e receptor das mensagens ou
seja,locutor e interlocutor. Ela é utilizada na abertura ou estabelecimento da comunicação e também na sua interrupção.Quando o o autor ou
personagem chama a atenção para si mesmo, que, no caso, representa uma estratégia persuasiva do produtor do texto ao buscar que seu
interlocutor coloque-se em seu lugar.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
primeira assertiva é correta, visto que o texto de apoio é dividido em duas partes distintas: na primeira, predomina a exposição do caso de Jill Price
e do que consistem os conceitos de memória e de hipermemória, conforme se verifica, por exemplo, em O que é hipermemória? É um distúrbio
que faz [], A memória é personagem de episódios familiares [...] trechos em que predominam os verbos no presente, tempo verbal que se presta à
exposição de informação, à conceituação de algo. Por sua vez, na segunda parte, predomina o relato pessoal de Jill Price, como é possível
perceber em  Minha memória começou a se tornar horrivelmente completa em 1974, quando eu tinha oito anos., trecho no qual se verifica, por sua
vez, a utilização de verbos no pretérito, que se articulam a tipologia textual em questão.A segunda assertiva é falsa, pois o texto de apoio não é um
texto argumentativo, com tese e com argumentos que visem à persuasão do leitor. A terceira assertiva, por sua vez, é considerada Verdadeira,
visto que, no trecho Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança, seguindo você o dia inteiro [] e que você se sentasse
numa sala e assistisse à compilação (8o parágrafo), pode-se perceber a presença da tipologia injuntiva, por meio do verbo no imperativo (Imagine),
pronomes possessivo (seus) e de tratamento (você), que, ao estabelecer um diálogo direto com o interlocutor, vale-se de uma estratégia
persuasiva ao buscar que seu interlocutor coloque-se em seu lugar. E assim perceber o quão negativo pode ser ter uma super memória. Portanto
recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

445

Protocolo Questão

2 15304436

Inscrição

A terceira alternativa cita um trecho que se refere ao 8° parágrafo, porém o trecho citado está no 7° parágrafo, logo a alternativa também está
incorreta no gabarito. Por se tratar de um erro de digitação, sugiro a anulação da questão.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
primeira assertiva é correta, visto que o texto de apoio é dividido em duas partes distintas: na primeira, predomina a exposição do caso de Jill Price
e do que consistem os conceitos de memória e de hipermemória, conforme se verifica, por exemplo, em O que é hipermemória? É um distúrbio
que faz [], A memória é personagem de episódios familiares [...] trechos em que predominam os verbos no presente, tempo verbal que se presta à
exposição de informação, à conceituação de algo. Por sua vez, na segunda parte, predomina o relato pessoal de Jill Price, como é possível
perceber em  Minha memória começou a se tornar horrivelmente completa em 1974, quando eu tinha oito anos., trecho no qual se verifica, por sua
vez, a utilização de verbos no pretérito, que se articulam a tipologia textual em questão.A segunda assertiva é falsa, pois o texto de apoio não é um
texto argumentativo, com tese e com argumentos que visem à persuasão do leitor. A terceira assertiva, por sua vez, é considerada Verdadeira,
visto que, no trecho Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança, seguindo você o dia inteiro [] e que você se sentasse
numa sala e assistisse à compilação (8o parágrafo), pode-se perceber a presença da tipologia injuntiva, por meio do verbo no imperativo (Imagine),
pronomes possessivo (seus) e de tratamento (você), que, ao estabelecer um diálogo direto com o interlocutor, vale-se de uma estratégia
persuasiva ao buscar que seu interlocutor coloque-se em seu lugar. E assim perceber o quão negativo pode ser ter uma super memória. Portanto
recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

547

Protocolo Questão

2 15301375

Inscrição

Prezados, A sequência correta que responde a questão nº 02 está disposta na alternativa "a", pois a terceira afirmação apresenta uma informação
falsa e não verdadeira conforme sequência apontada pela banca no gabarito preliminar. Assim, "QUANDO A BANCA AFIRMA "pode-se perceber a
presença da tipologia injuntiva", isso é FALSO. PODE-SE PERCEBER A PRESENÇA DE UMA FUNÇÃO DA LINGUAGEM QUE SERIA A
FUNÇÃO FÁTICA. A Função Fática privilegia a interação entre emissor e receptor das mensagens ou seja, locutor e interlocutor. Ela é utilizada na
abertura ou estabelecimento da comunicação e também na sua interrupção. Quando o autor ou personagem chama a atenção para si mesmo,
que, no caso, representa uma estratégia persuasiva do produtor do texto ao buscar que seu interlocutor coloque-se em seu lugar, está pautado na
explicação e no método para a concretização de uma ação, ou seja, indicam o procedimento para realizar algo, por exemplo, uma receita de bolo,
bula de remédio, manual de instruções, editais e propagandas. Esses sim seriam gêneros textuais injuntivos ou instrucionais." Fonte:
PROFESSOR JOAQUIM BISPO  LÍNGUA PORTUGUESA Atenciosamente, Catharina Dias

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista

Data do recurso:

Resposta

Recurso

572

Protocolo Questão

2 15309054

Inscrição
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que a primeira assertiva é correta, visto que o texto de apoio é dividido em duas partes distintas: na primeira, predomina a exposição do caso de
Jill Price e do que consistem os conceitos de memória e de hipermemória, conforme se verifica, por exemplo, em O que é hipermemória? É um
distúrbio que faz [], A memória é personagem de episódios familiares [...] trechos em que predominam os verbos no presente, tempo verbal que se
presta à exposição de informação, à conceituação de algo. Por sua vez, na segunda parte, predomina o relato pessoal de Jill Price, como é
possível perceber em  Minha memória começou a se tornar horrivelmente completa em 1974, quando eu tinha oito anos., trecho no qual se
verifica, por sua vez, a utilização de verbos no pretérito, que se articulam a tipologia textual em questão.A segunda assertiva é falsa, pois o texto
de apoio não é um texto argumentativo, com tese e com argumentos que visem à persuasão do leitor. A terceira assertiva, por sua vez, é
considerada Verdadeira, visto que, no trecho Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança, seguindo você o dia inteiro []
e que você se sentasse numa sala e assistisse à compilação (8o parágrafo), pode-se perceber a presença da tipologia injuntiva, por meio do verbo
no imperativo (Imagine), pronomes possessivo (seus) e de tratamento (você), que, ao estabelecer um diálogo direto com o interlocutor, vale-se de
uma estratégia persuasiva ao buscar que seu interlocutor coloque-se em seu lugar. E assim perceber o quão negativo pode ser ter uma super
memória. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018Data da resposta:

Respeito a autonomia e o saber desta banca, reconhecendo a sua capacidade para a elaboração das questões deste certame e para o julgamento
dos recursos. Porém, sinto-me no direito de requerer a anulação desta questão ou da mudança no seu gabarito. Com base em conceitos de
teóricos da nossa Língua Portuguesa, não podemos afirmar que o trecho destacado do texto, no terceiro tópico da questão, é injuntivo, tendo em
vista que todo o texto é predominante expositivo e que o recorte que a assertiva traz é apenas uma das ferramentas dessa tipologia textual. O
objetivo da expressão que foi destacada na terceira assertiva é levantar mais um entre diversos fatos ocorridos com Jill Price com o objetivo de
reforçar a exposição que o autor faz. Nesse sentido, Marcuschi (2002) conceitua tipo textual como uma espécie de sequência teoricamente
definida pela natureza linguística de sua composição. Segundo o autor a distinção entre as tipologias textuais tem como base as diferenças
linguísticas e entre as suas diferenças para os gêneros estão os aspectos funcionais - nesse caso, a função do trecho destacado na assertiva,
trazer mais um reforço para a exposição dos fatos (MARCUSCHI, L. A.. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: BEZERRA, M. A.;
DIONISIO, A. P. e MACHADO, A. R. Gêneros textuais & ensino. 2ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002. p.19-36). Portanto, a terceira assertiva deve
ser considerada falsa, o que tornaria como correta no gabarito a alternativa A e não a E.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
primeira assertiva é correta, visto que o texto de apoio é dividido em duas partes distintas: na primeira, predomina a exposição do caso de Jill Price
e do que consistem os conceitos de memória e de hipermemória, conforme se verifica, por exemplo, em O que é hipermemória? É um distúrbio
que faz [], A memória é personagem de episódios familiares [...] trechos em que predominam os verbos no presente, tempo verbal que se presta à
exposição de informação, à conceituação de algo. Por sua vez, na segunda parte, predomina o relato pessoal de Jill Price, como é possível
perceber em  Minha memória começou a se tornar horrivelmente completa em 1974, quando eu tinha oito anos., trecho no qual se verifica, por sua
vez, a utilização de verbos no pretérito, que se articulam a tipologia textual em questão.A segunda assertiva é falsa, pois o texto de apoio não é um
texto argumentativo, com tese e com argumentos que visem à persuasão do leitor. A terceira assertiva, por sua vez, é considerada Verdadeira,
visto que, no trecho Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança, seguindo você o dia inteiro [] e que você se sentasse
numa sala e assistisse à compilação (8o parágrafo), pode-se perceber a presença da tipologia injuntiva, por meio do verbo no imperativo (Imagine),
pronomes possessivo (seus) e de tratamento (você), que, ao estabelecer um diálogo direto com o interlocutor, vale-se de uma estratégia
persuasiva ao buscar que seu interlocutor coloque-se em seu lugar. E assim perceber o quão negativo pode ser ter uma super memória. Portanto
recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

603

Protocolo Questão

2 15310693

Inscrição

No gabarito a resposta correta seria a letra "A" , no entanto a resposta correta é a letra "A" , tendo em vista que a última alternativa está incorreta
pois o trecho mencionado encontra-se no sétimo parágrafo e não no oitavo.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
primeira assertiva é correta, visto que o texto de apoio é dividido em duas partes distintas: na primeira, predomina a exposição do caso de Jill Price
e do que consistem os conceitos de memória e de hipermemória, conforme se verifica, por exemplo, em O que é hipermemória? É um distúrbio
que faz [], A memória é personagem de episódios familiares [...] trechos em que predominam os verbos no presente, tempo verbal que se presta à
exposição de informação, à conceituação de algo. Por sua vez, na segunda parte, predomina o relato pessoal de Jill Price, como é possível
perceber em  Minha memória começou a se tornar horrivelmente completa em 1974, quando eu tinha oito anos., trecho no qual se verifica, por sua
vez, a utilização de verbos no pretérito, que se articulam a tipologia textual em questão.A segunda assertiva é falsa, pois o texto de apoio não é um
texto argumentativo, com tese e com argumentos que visem à persuasão do leitor. A terceira assertiva, por sua vez, é considerada Verdadeira,
visto que, no trecho Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança, seguindo você o dia inteiro [] e que você se sentasse
numa sala e assistisse à compilação (8o parágrafo), pode-se perceber a presença da tipologia injuntiva, por meio do verbo no imperativo (Imagine),
pronomes possessivo (seus) e de tratamento (você), que, ao estabelecer um diálogo direto com o interlocutor, vale-se de uma estratégia
persuasiva ao buscar que seu interlocutor coloque-se em seu lugar. E assim perceber o quão negativo pode ser ter uma super memória. Portanto
recurso indeferido.

Data do recurso:

Resposta

Recurso

619

Protocolo Questão

2 15311839

Inscrição

Página 124 de 263



04/06/2018Data da resposta:

Gostaria de solicitar a mudança de gabarito da letra e para a letra a.Pois o último item fala sobre o produtor do texto, o que produz o texto, mas
neste caso no parágrafo, não foi ele que produziu e sim a Sra.Jill Price.Segue o texto abaixo. Portanto o último item esta erado. Imagine que
alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança, seguindo você o dia inteiro, dia após dia, e depois reunisse tudo em um DVD, e que
você se sentasse numa sala e assistisse à compilação num aparelho programado para embaralhar aleatoriamente as cenas.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
primeira assertiva é correta, visto que o texto de apoio é dividido em duas partes distintas: na primeira, predomina a exposição do caso de Jill Price
e do que consistem os conceitos de memória e de hipermemória, conforme se verifica, por exemplo, em O que é hipermemória? É um distúrbio
que faz [], A memória é personagem de episódios familiares [...] trechos em que predominam os verbos no presente, tempo verbal que se presta à
exposição de informação, à conceituação de algo. Por sua vez, na segunda parte, predomina o relato pessoal de Jill Price, como é possível
perceber em  Minha memória começou a se tornar horrivelmente completa em 1974, quando eu tinha oito anos., trecho no qual se verifica, por sua
vez, a utilização de verbos no pretérito, que se articulam a tipologia textual em questão.A segunda assertiva é falsa, pois o texto de apoio não é um
texto argumentativo, com tese e com argumentos que visem à persuasão do leitor. A terceira assertiva, por sua vez, é considerada Verdadeira,
visto que, no trecho Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança, seguindo você o dia inteiro [] e que você se sentasse
numa sala e assistisse à compilação (8o parágrafo), pode-se perceber a presença da tipologia injuntiva, por meio do verbo no imperativo (Imagine),
pronomes possessivo (seus) e de tratamento (você), que, ao estabelecer um diálogo direto com o interlocutor, vale-se de uma estratégia
persuasiva ao buscar que seu interlocutor coloque-se em seu lugar. E assim perceber o quão negativo pode ser ter uma super memória. Portanto
recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

641

Protocolo Questão

2 15313257

Inscrição

Venho por meio deste solicitar a anulação da questão 2 por considerar a letra (E) como correto , ao afirmar que o( parágrafo 8 °) do texto é da
Tipologia textual injutiva. O texto injuntivo ou instrucional está pautado na explicação e no método para a concretização de uma ação, ou seja,
indicam o procedimento para realizar algo, por exemplo, uma receita de bolo, bula de remédio, manual de instruções, editais e propagandas. Artigo
revisado em 29/06/15 © 2011 - 2018 7Graus - Toda Matéria: conteúdos escolares.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
primeira assertiva é correta, visto que o texto de apoio é dividido em duas partes distintas: na primeira, predomina a exposição do caso de Jill Price
e do que consistem os conceitos de memória e de hipermemória, conforme se verifica, por exemplo, em O que é hipermemória? É um distúrbio
que faz [], A memória é personagem de episódios familiares [...] trechos em que predominam os verbos no presente, tempo verbal que se presta à
exposição de informação, à conceituação de algo. Por sua vez, na segunda parte, predomina o relato pessoal de Jill Price, como é possível
perceber em  Minha memória começou a se tornar horrivelmente completa em 1974, quando eu tinha oito anos., trecho no qual se verifica, por sua
vez, a utilização de verbos no pretérito, que se articulam a tipologia textual em questão.A segunda assertiva é falsa, pois o texto de apoio não é um
texto argumentativo, com tese e com argumentos que visem à persuasão do leitor. A terceira assertiva, por sua vez, é considerada Verdadeira,
visto que, no trecho Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança, seguindo você o dia inteiro [] e que você se sentasse
numa sala e assistisse à compilação (8o parágrafo), pode-se perceber a presença da tipologia injuntiva, por meio do verbo no imperativo (Imagine),
pronomes possessivo (seus) e de tratamento (você), que, ao estabelecer um diálogo direto com o interlocutor, vale-se de uma estratégia
persuasiva ao buscar que seu interlocutor coloque-se em seu lugar. E assim perceber o quão negativo pode ser ter uma super memória. Portanto
recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

675

Protocolo Questão

2 15311613

Inscrição
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A questão 3 da prova, traz no enunciado para identificar quais foram os processos de formação de palavras que HIPERMEMÓRIA E
ESCLARECEDORA sofreram. A alternativa considerada como correta no gabarito, foi a letra "B", que as palavrasformam-se a partir de derivação
prefixal e derivação sufixal, respectivamente. Uma das palavras no enunciado, HIPERMEMÓRIA, confere uma derivação prefixal. Hiper+memória.
Porém, A palavra ESCLARECEDORA, possui como raiz: -CLAR-. ES-CLAR-ECER - Trata-se de formação parassintética, pois a palavra só é
formada com sufixos e prefixos colocados simunltaneamente. Na palavra ESCLARECEDORA, continua a formação parassintética, pois a raiz da
palavra continua o -CLAR-. ES(prefixo)-CLAR(raiz)-EREDORA(sufixo). Portanto, creio que a resposta da questão seria a letra A)DERIVAÇÃO
PREFIXAL - DERIVAÇÃO PARASSINTÉTICA.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
em hipermemória, ocorre derivação prefixal e, em esclarecedora, ocorre derivação sufixal (atenção ao fato de que o nível de dificuldade da questão
estava atrelado ao fato de que, primeiramente, ocorre derivação parassintética em esclarecer e apenas posteriormente ocorre a sufixal em
esclarecedora). Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

66

Protocolo Questão

3 15308602

Inscrição

Bom dia! Gostaria de entra com recurso desta questão porque a palavra "hipermemória" apresenta derivação prefixal porém, "esclarecedora" tem
sua origem na palavra "claro", logo ela apresenta um prefixo (es) e um sufixo (ecedora). E não apenas derivação sufixal como informa o gabarito.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
em hipermemória, ocorre derivação prefixal e, em esclarecedora, ocorre derivação sufixal (atenção ao fato de que o nível de dificuldade da questão
estava atrelado ao fato de que, primeiramente, ocorre derivação parassintética em esclarecer e apenas posteriormente ocorre a sufixal em
esclarecedora). Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

145

Protocolo Questão

3 15301559

Inscrição

De acordo com a legislação vigente e passível de consulta no site do Planalto, o crime é passível de pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa, como
está. Opção não está disponível, a opção que mais se aproxima da penalidade proposta é a alternativa Correta. Link para consulta
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7716.htm Em vigor: Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia,
religião ou procedência nacional. Pena: reclusão de um a três anos e multa O antigo artigo 20 foi substituído pela atual redação

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
em hipermemória, ocorre derivação prefixal e, em esclarecedora, ocorre derivação sufixal (atenção ao fato de que o nível de dificuldade da questão
estava atrelado ao fato de que, primeiramente, ocorre derivação parassintética em esclarecer e apenas posteriormente ocorre a sufixal em
esclarecedora). Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

163

Protocolo Questão

3 15309535

Inscrição

A palavra esclarecedora é uma parassíntese. Segundo a gramática, a palavra esclarecer é formada por um processo de derivação com adição de
um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo (prefixo-es/radical-clar/sufixo-ecer). Essa palavra em questão deriva da palavra primitiva "claro". Em
palavras como "abençoar"(derivada da palavra primitiva benção) e "anoitecer"(derivada da palavra primitiva noite), também ocorre a parassíntese,
pois a retirada de um sufixo ou prefixo pode gerar uma palavra inexistente. Portanto, a palavra "esclarecedora" presente na questão, também é
formada por uma derivação por parassíntese, pois deriva de claro e tem a adição do prefixo "es" e do sufixo "ecedora" ao radical "clar" (ES-CLAR-
ECEDORA).

28/05/2018Data do recurso:

Resposta

Recurso

186

Protocolo Questão

3 15313715

Inscrição
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Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
em hipermemória, ocorre derivação prefixal e, em esclarecedora, ocorre derivação sufixal (atenção ao fato de que o nível de dificuldade da questão
estava atrelado ao fato de que, primeiramente, ocorre derivação parassintética em esclarecer e apenas posteriormente ocorre a sufixal em
esclarecedora). Portanto recurso indeferido.

04/06/2018Data da resposta:

Segundo a norma culta vigente em nosso país, na composição por justaposição ocorre a junção de duas ou mais palavras ou radicais, sem que
haja alteração desses elementos formadores, ou seja, mantêm a mesma ortografia e acentuação que tinham antes da composição, havendo
apenas alteração do significado. Logo, a palavra hipermemória e formada por composição por justaposição e não derivação prefixal como informa
o gabarito.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
em hipermemória, ocorre derivação prefixal e, em esclarecedora, ocorre derivação sufixal (atenção ao fato de que o nível de dificuldade da questão
estava atrelado ao fato de que, primeiramente, ocorre derivação parassintética em esclarecer e apenas posteriormente ocorre a sufixal em
esclarecedora). Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

248

Protocolo Questão

3 15303825

Inscrição

Assinale a alternativa que apresenta,respectivamente, os processos de formação das seguintes palavras utilizadas no texto de apoio hipermemória
e esclarecedora. Resposta do gabarito: (B) Derivação prefixal  derivação sufixal. Resposta correta : (C) Composição por justaposição  derivação
prefixal e sufixal. Argumento: Na composição por justaposição ocorre a junção de duas ou mais palavras ou radicais, sem que haja alteração
desses elementos formadores, ou seja, mantêm a mesma ortografia e acentuação que tinham antes da composição, havendo apenas alteração do
significado. Esse é o caso de hipermemória. Já em esclarecedora temos o radical claro que tem a derivação acontecendo tanto no prefixo quanto
no sufixo.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
em hipermemória, ocorre derivação prefixal e, em esclarecedora, ocorre derivação sufixal (atenção ao fato de que o nível de dificuldade da questão
estava atrelado ao fato de que, primeiramente, ocorre derivação parassintética em esclarecer e apenas posteriormente ocorre a sufixal em
esclarecedora). Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

253

Protocolo Questão

3 15300125

Inscrição

Na análise morfológica da palavra "esclarecedora" verifica-se que : É constituída do prefixo "es" + radical "clar (o)" + sufixo "ecedora". O sufixo e o
prefixo se aglutinaram a um só tempo no radical clar (o), sendo que a palavra não existiria considerando apenas um deles ou seja, "esclar" ou
"clarecedora" , desta forma, trata-se de uma derivação parassintética e não sufixal. O gabarito correto é: LETRA B Referência: Nova gramática do
português contemporâneo Autores: Cunha; Celso e Cintra; Lindley ; 6ª edição.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
em hipermemória, ocorre derivação prefixal e, em esclarecedora, ocorre derivação sufixal (atenção ao fato de que o nível de dificuldade da questão
estava atrelado ao fato de que, primeiramente, ocorre derivação parassintética em esclarecer e apenas posteriormente ocorre a sufixal em
esclarecedora). Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

278

Protocolo Questão

3 15310726

Inscrição
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A palavra "esclarecedora" é formada pela aglutinação de um sufixo e um prefixo a um só tempo no radical clar (o). A palavra não existe se
considerar apenas um deles. Logo, trata-se de uma derivação parassintética e não sufixal como afirma o gabarito preliminar. Resposta correta:
LETRA A. Referência: Nova gramática do português contemporâneo; Cunha; Celso e Cintra; Lindley ; 6ª edição.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
em hipermemória, ocorre derivação prefixal e, em esclarecedora, ocorre derivação sufixal (atenção ao fato de que o nível de dificuldade da questão
estava atrelado ao fato de que, primeiramente, ocorre derivação parassintética em esclarecer e apenas posteriormente ocorre a sufixal em
esclarecedora). Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

325

Protocolo Questão

3 15311208

Inscrição

Em es-clar-ecedor temos: prefixo, radical e sufixo, portanto temos uma derivação prefixal e sufixal.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
em hipermemória, ocorre derivação prefixal e, em esclarecedora, ocorre derivação sufixal (atenção ao fato de que o nível de dificuldade da questão
estava atrelado ao fato de que, primeiramente, ocorre derivação parassintética em esclarecer e apenas posteriormente ocorre a sufixal em
esclarecedora). Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

406

Protocolo Questão

3 15304764

Inscrição

Pede-se alteração do gabarito para Letra A. A palavra "hipermemória" é formada pelo processo de derivação prefixal, porém a palavra
"esclarecedora" não é formada por derivação sufixal e prefixal, e sim derivação parassintética. ESCLARECEDORA: PREFIXO es + RADICAL clar
(o) + SUFIXO ecedor (a) Na derivação parassintética ocorre a junção simultânea de um prefixo e de um sufixo a um adjetivo ou substantivo para a
formação de um verbo. No caso da palavra citada, o prefixo e sufixo foram adicionados a um adjetivo (claro). "Os vocábulos formados pela
agregação simultânea de prefixo e sufixo a determinado radical chama-se PARASSINTÉTICOS, palavra derivada do grego pará (= justaposição,
posição ao lado de) e synthetikós (= que compõe, que junta, que combina)" - (CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley - Nova Gramática do Português
Contemporâneo. Página 116) A alternativa que contém respectivamente "derivação prefixal e "derivação parassintética" é alternativa A.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
em hipermemória, ocorre derivação prefixal e, em esclarecedora, ocorre derivação sufixal (atenção ao fato de que o nível de dificuldade da questão
estava atrelado ao fato de que, primeiramente, ocorre derivação parassintética em esclarecer e apenas posteriormente ocorre a sufixal em
esclarecedora). Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

416

Protocolo Questão

3 15305282

Inscrição

Na palavra "esclarecedora" é derivação parassintética, visto a derivação parassintética , consiste na derivação através do uso de um prefixo e um
sufixo, em uma mesma raiz.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
em hipermemória, ocorre derivação prefixal e, em esclarecedora, ocorre derivação sufixal (atenção ao fato de que o nível de dificuldade da questão
estava atrelado ao fato de que, primeiramente, ocorre derivação parassintética em esclarecer e apenas posteriormente ocorre a sufixal em
esclarecedora). Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

473

Protocolo Questão

3 15300248

Inscrição
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Solicito a alteração do gabarito para a alternativa A ( Derivação prefixal - derivação parassintética), uma vez que a palavra "esclarecedora" é um
exemplo de derivação parassintética e não sufixal. Conforme Celso Cunha (Gramática da Língua Portuguesa,1986) "os vocábulos formados pela
agregação simultânea de prefixo e sufixo a determinado radical chamam-se parassintéticos" (p.119) e ainda, segundo Celso Luft ( Gramática
Resumida, 2001), na derivação parassintética há "ampliação de uma palavra já existente pelo acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo. É uma
derivação perfixal e sufixal ao mesmo tempo", de modo que "o vocábulo não exista quando despojado do prefixo ou do sufixo. Empobrecer, por
exemplo. Não há um adjetivo empobre nem um verbo pobrecer" (pg.70). Da mesma forma acontece com o vocábulo "esclarecedora": não há
apenas uma derivação sufixal, em virtude da presença do prefixo es- , de origem latina, e a presença do do sufixo -cedora, formador de adjetivo, os
quais se agregam simultaneamente ao radical CLAR (do primitivo claro), de modo que a palavra só adquire significado mediante a presença de
ambos afixos, não existindo na língua portuguesa a palavra "clarecedora" ou "esclaro". Assim, peço que reconsiderem o gabarito da questão 3,
dando como correto a alternativa A. Agradeço!

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
em hipermemória, ocorre derivação prefixal e, em esclarecedora, ocorre derivação sufixal (atenção ao fato de que o nível de dificuldade da questão
estava atrelado ao fato de que, primeiramente, ocorre derivação parassintética em esclarecer e apenas posteriormente ocorre a sufixal em
esclarecedora). Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

476

Protocolo Questão

3 15312019

Inscrição

Letra E correta ESCLARECEDORA Raiz: CLARO Prefixo: ES Sufixo 1: EC Sufixo 2: DOR HIPERMEMÓRIA Raiz: MEMÓRIA Prefixo: HIPER

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
em hipermemória, ocorre derivação prefixal e, em esclarecedora, ocorre derivação sufixal (atenção ao fato de que o nível de dificuldade da questão
estava atrelado ao fato de que, primeiramente, ocorre derivação parassintética em esclarecer e apenas posteriormente ocorre a sufixal em
esclarecedora). Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

521

Protocolo Questão

3 15303425

Inscrição

O verbo esclarecer não se trata de uma derivação sufixal e sim, uma derivação parassintética, ou prefixal e sufixal.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
em hipermemória, ocorre derivação prefixal e, em esclarecedora, ocorre derivação sufixal (atenção ao fato de que o nível de dificuldade da questão
estava atrelado ao fato de que, primeiramente, ocorre derivação parassintética em esclarecer e apenas posteriormente ocorre a sufixal em
esclarecedora). Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

545

Protocolo Questão

3 15301375

Inscrição

De acordo com a questão 3 a banca solicita que seja marcada a alternativa que apresenta RESPECTIVAMENTE os processos de formação das
seguintes palavras utilizadas no texto: "Hipermemória" e "Esclarecedora". A banca considerou como verdadeira a letra B que tem como afirmação
que o processo de formação de palavras é derivação prefixal - derivação sufixal. De acordo com a norma culta, na composição por justaposição
ocorre a junção de duas ou mais palavras ou radicais, sem que haja alteração desses elementos formadores, ou seja, mantêm a mesma ortografia
e acentuação que tinham antes da composição, havendo apenas alteração do significado. Dessa for forma, a palavra HIPERMEMÓRIA não seria
derivação prefixal e sim uma composição por justaposição e a palavra ESCLARECEDORA seria uma DERIVAÇÃO PREFIXAL e SUFIXAL. Diante
disso, peço que a banca reavalie e reconsidere como sendo correta a alternativa C.

29/05/2018Data do recurso:

Resposta

Recurso

646

Protocolo Questão

3 15305456

Inscrição
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Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
em hipermemória, ocorre derivação prefixal e, em esclarecedora, ocorre derivação sufixal (atenção ao fato de que o nível de dificuldade da questão
estava atrelado ao fato de que, primeiramente, ocorre derivação parassintética em esclarecer e apenas posteriormente ocorre a sufixal em
esclarecedora). Portanto recurso indeferido.

04/06/2018Data da resposta:

A questão que tem por tema a formação de palavras solicita que sejam analisados os vocábulos hipermemória e esclarecedora. O gabarito
considerou como correta a alternativa B. No entanto, ao fazer uma analise morfológica da palavra esclarecedora nota-se a existência de mais de
uma alternativa possível. Visto que a mesma pode ser compreendida de duas maneiras: 1) Se for considerada um adjetivo derivado do verbo
esclarecer é classificada por derivação sufixal (esclarecer + dor + a). 2) Se for analisada a partir da raiz claro temos: prefixo ES + raiz CLAR +
sufixo EC + vogal temática E + sufixo DOR + desinência A, tornando-a majoritariamente parassintética. Sendo assim, poderiam ser consideradas
duas alternativas corretas: A e B. Diante de evidente dupla possibilidade de resposta, requer-se a anulação da questão.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
em hipermemória, ocorre derivação prefixal e, em esclarecedora, ocorre derivação sufixal (atenção ao fato de que o nível de dificuldade da questão
estava atrelado ao fato de que, primeiramente, ocorre derivação parassintética em esclarecer e apenas posteriormente ocorre a sufixal em
esclarecedora). Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

724

Protocolo Questão

3 15302773

Inscrição

Peço que revejam o gabarito desta questão, pois na palavra "esclarecedora" ocorre derivação parassintética, uma vez que acontece o acrrescimo
dos afixos "es-" e "-ecedora". A palavra vem a sofrer sufixação em relação ao vocábulo "esclarecer", porém este refere-se a tornar "claro" cujo
radical é "clar". A derivação parassintética ocorre quando um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra primitiva de forma que os dois afixos
não podem se separar, pois a retirada de um deles torna a palavra sem significado, exatamente o que acontece com a palavra "esclarecedora". De
acordo com Celso Cunha (2013, p.116), na Nova gramática do português contemporâneo, (...)"os vocábulos formados pela agregação simultânea
de prefixo e sufixo a determinado radical chama-se PARASINTÉTICOS (...)"

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
em hipermemória, ocorre derivação prefixal e, em esclarecedora, ocorre derivação sufixal (atenção ao fato de que o nível de dificuldade da questão
estava atrelado ao fato de que, primeiramente, ocorre derivação parassintética em esclarecer e apenas posteriormente ocorre a sufixal em
esclarecedora). Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

731

Protocolo Questão

3 15311249

Inscrição

A questão apresenta mais de uma alternativa incorreta.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
questão solicitava que fosse assinalada a alternativa INCORRETA, e, em Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança
[...], o  imperativo afirmativo não dá ao  discurso um tom de intimidação, de ameaça, mas é utilizado como estratégia persuasiva do produtor do
texto ao buscar, por meio do diálogo com seu interlocutor, que ele se coloque em seu lugar e siga sua linha de raciocínio. Portanto recurso
indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

249

Protocolo Questão

4 15303825

Inscrição
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A respeito das formas verbais em destaque, assinale a alternativa INCORRETA. Resposto do gabarito: (B) Imagine que alguém tivesse feito vídeos
seus desde a época de criança [...]  imperativo afirmativo: dá ao discurso um tom de intimidação. Argumento: A alternativa B está incorreta pois o
tempo do verbo é o presente subjuntivo com o conectivo que e por conseguinte exprime um desejo, ele não está sendo usando para intimidar e
sim para expressar uma solicitação/desejo do autor em relação ao leitor. Questão deverá ser cancelada! Caso queiram ver a conjugação e o modo
operante, segue link: http://www.conjuga-me.net/verbo-imaginar

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
questão solicitava que fosse assinalada a alternativa INCORRETA, e, em Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança
[...], o  imperativo afirmativo não dá ao  discurso um tom de intimidação, de ameaça, mas é utilizado como estratégia persuasiva do produtor do
texto ao buscar, por meio do diálogo com seu interlocutor, que ele se coloque em seu lugar e siga sua linha de raciocínio. Portanto recurso
indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

260

Protocolo Questão

4 15300125

Inscrição

Na alternativa B: Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança [...]  imperativo afirmativo: dá ao discurso um tom de
intimidação. A forma verbal "imagine" está no modo imperativo afirmativo, porém não dá ao discurso um tom de intimidação, e sim sugestivo, sem
que haja imposição alguma.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
questão solicitava que fosse assinalada a alternativa INCORRETA, e, em Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança
[...], o  imperativo afirmativo não dá ao  discurso um tom de intimidação, de ameaça, mas é utilizado como estratégia persuasiva do produtor do
texto ao buscar, por meio do diálogo com seu interlocutor, que ele se coloque em seu lugar e siga sua linha de raciocínio. Portanto recurso
indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

264

Protocolo Questão

4 15309319

Inscrição

A alternativa INCORRETA como pede a questão seria a letra "E" pois o verbo "levará" indica certeza, que a memória de Jill Price levará a
pesquisas futuras.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
questão solicitava que fosse assinalada a alternativa INCORRETA, e, em Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança
[...], o  imperativo afirmativo não dá ao  discurso um tom de intimidação, de ameaça, mas é utilizado como estratégia persuasiva do produtor do
texto ao buscar, por meio do diálogo com seu interlocutor, que ele se coloque em seu lugar e siga sua linha de raciocínio. Portanto recurso
indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

375

Protocolo Questão

4 15301891

Inscrição

A alternativa E apresenta-se como possibilidade, visto que, não existe a explicitação de um desejo ou possibilidade, mas sim, um certeza.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
questão solicitava que fosse assinalada a alternativa INCORRETA, e, em Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança
[...], o  imperativo afirmativo não dá ao  discurso um tom de intimidação, de ameaça, mas é utilizado como estratégia persuasiva do produtor do
texto ao buscar, por meio do diálogo com seu interlocutor, que ele se coloque em seu lugar e siga sua linha de raciocínio. Portanto recurso
indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

409

Protocolo Questão

4 15304764

Inscrição
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O futuro do presente do indicativo se refere a um fato que acontecerá num momento posterior ao discurso. Pode também expressar incerteza, bem
como uma ordem. Referência: wikipedia, a enciclopédia livre. No caso dessa questão, quando a autora afirma que ...o que aprenderam sobre meu
cérebro e memória levará a pesquisas frutíferas, ela está afirmando que tal fato irá acontecer, ou seja, as pesquisas frutíferas irão acontecer
posteriormente. Portanto, não temos ai uma probabilidade (um chance de ocorrer) ou um desejo, e sim a expressão de uma certeza! Logo, existem
duas respostas para esta questão: letra b (de acordo com o gabarito preliminar), mas também a letra E.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
questão solicitava que fosse assinalada a alternativa INCORRETA, e, em Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança
[...], o  imperativo afirmativo não dá ao  discurso um tom de intimidação, de ameaça, mas é utilizado como estratégia persuasiva do produtor do
texto ao buscar, por meio do diálogo com seu interlocutor, que ele se coloque em seu lugar e siga sua linha de raciocínio. Portanto recurso
indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

708

Protocolo Questão

4 15310726

Inscrição

Questão 5 - No trecho O caso, descrito pelo autor Bert Davis, está no livro A Mulher que Não Consegue Esquecer'., as vírgulas foram utilizadas
para Conforme a enciclopédia livre Wikipédia A vírgula é um sinal de pontuação que exerce três funções básicas:  marcar as pausas e as inflexões
da voz na leitura;  enfatizar e/ou separar expressões e orações;  impedir qualquer ambiguidade. Na questão da prova, a virgula pode, também ter
tido a função de informar que o caso A Mulher que Não Consegue Esquecer'. Teve a intenção de informar o autor da descrição. Se a intenção
fosse a de destacar uma oração com função de restringir informações sobre o caso, bastaria o autor citar o termo caso ai sim as informações
estariam restritas, ficando dessa maneira o trecho: O caso está no livro A Mulher que Não Consegue Esquecer'. Portanto entende-se que a função
da vírgula, no trecho foi de destacar o autor da mesma, pois o trecho sem a informação destacada não valorizaria o autor Diante do exposto,
solicito a revisão do gabarito considerando certa a resposta da letra E ou a anulção da questão

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
em O caso, descrito pelo autor Bert Davis, está no livro A Mulher que Não Consegue Esquecer., as vírgulas foram utilizadas para separar uma
oração subordinada  substantiva apositiva reduzida de particípio, cuja função é  fazer um adendo, trazer uma informação a mais sobre o termo a
qual se referes, ou seja como um aposto de O caso. No entanto, mais do que a nomenclatura, nesta questão, foi cobrada a funcionalidade do
termo, cuja função é conceituada a seguir:Aposto é o termo que explica, esclarece, discrimina ou identifica um outro termo da oração. Geralmente
aparece entre vírgulas, mas pode também aparecer após dois-pontos, entre travessões ou até sem essas pausas, porém sempre estará
explicando um outro termo qualquer: Pelé, rei do futebol, é meu amigo (Martino, p.230). Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

129

Protocolo Questão

5 15308678

Inscrição

A questão está com gabarito incorreto,uma vez que apresenta a alternativa correta como sendo a A, mas nesse caso, o "que" a que ela faz
referência não está retomando um termo anterior; vale ressaltar que no caso, seria um pronome, no gabarito em questão o que funciona como
substantivo.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
em O caso, descrito pelo autor Bert Davis, está no livro A Mulher que Não Consegue Esquecer., as vírgulas foram utilizadas para separar uma
oração subordinada  substantiva apositiva reduzida de particípio, cuja função é  fazer um adendo, trazer uma informação a mais sobre o termo a
qual se referes, ou seja como um aposto de O caso. No entanto, mais do que a nomenclatura, nesta questão, foi cobrada a funcionalidade do
termo, cuja função é conceituada a seguir:Aposto é o termo que explica, esclarece, discrimina ou identifica um outro termo da oração. Geralmente
aparece entre vírgulas, mas pode também aparecer após dois-pontos, entre travessões ou até sem essas pausas, porém sempre estará
explicando um outro termo qualquer: Pelé, rei do futebol, é meu amigo (Martino, p.230). Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

154

Protocolo Questão

5 15309344

Inscrição
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Eu, Sara Menezes Porto de Almeida, solicito a anulação da questão 5 pois apresenta duas alternativas corretas: B e C.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
em O caso, descrito pelo autor Bert Davis, está no livro A Mulher que Não Consegue Esquecer., as vírgulas foram utilizadas para separar uma
oração subordinada  substantiva apositiva reduzida de particípio, cuja função é  fazer um adendo, trazer uma informação a mais sobre o termo a
qual se referes, ou seja como um aposto de O caso. No entanto, mais do que a nomenclatura, nesta questão, foi cobrada a funcionalidade do
termo, cuja função é conceituada a seguir:Aposto é o termo que explica, esclarece, discrimina ou identifica um outro termo da oração. Geralmente
aparece entre vírgulas, mas pode também aparecer após dois-pontos, entre travessões ou até sem essas pausas, porém sempre estará
explicando um outro termo qualquer: Pelé, rei do futebol, é meu amigo (Martino, p.230). Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

224

Protocolo Questão

5 15311419

Inscrição

O gabarito informa que a alternativa C (separar uma informação que funciona como um adendo de O caso) é a correta, porém a B também está
correta, caso as vírgulas sejam retirada, haverá ambiguidade, veja: O caso descrito pelo autor Bert Davis está no livro A Mulher que Não Consegue
Esquecer'.. Ou seja, sem as vírgulas dá a entender que Bert Davis está no livro, uma clara ambiguidade.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
em O caso, descrito pelo autor Bert Davis, está no livro A Mulher que Não Consegue Esquecer., as vírgulas foram utilizadas para separar uma
oração subordinada  substantiva apositiva reduzida de particípio, cuja função é  fazer um adendo, trazer uma informação a mais sobre o termo a
qual se referes, ou seja como um aposto de O caso. No entanto, mais do que a nomenclatura, nesta questão, foi cobrada a funcionalidade do
termo, cuja função é conceituada a seguir:Aposto é o termo que explica, esclarece, discrimina ou identifica um outro termo da oração. Geralmente
aparece entre vírgulas, mas pode também aparecer após dois-pontos, entre travessões ou até sem essas pausas, porém sempre estará
explicando um outro termo qualquer: Pelé, rei do futebol, é meu amigo (Martino, p.230). Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

250

Protocolo Questão

5 15303825

Inscrição

A alternativa C e a alternativa E estão corretas uma vez que as vírgulas foram utilizadas, de fato, para destacar um esclarecimento a respeito do
autor já que o texto se inicia com a introdução de diversos nomes referentes ao paciente (Jill Price), ao médico (James McGaugh) e ao autor (Bert
Davis). Desta forma as vírgulas destacam que o autor do livro se trata de uma terceira pessoa que relata o caso. Assim a questão deve ser
anulada.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
em O caso, descrito pelo autor Bert Davis, está no livro A Mulher que Não Consegue Esquecer., as vírgulas foram utilizadas para separar uma
oração subordinada  substantiva apositiva reduzida de particípio, cuja função é  fazer um adendo, trazer uma informação a mais sobre o termo a
qual se referes, ou seja como um aposto de O caso. No entanto, mais do que a nomenclatura, nesta questão, foi cobrada a funcionalidade do
termo, cuja função é conceituada a seguir:Aposto é o termo que explica, esclarece, discrimina ou identifica um outro termo da oração. Geralmente
aparece entre vírgulas, mas pode também aparecer após dois-pontos, entre travessões ou até sem essas pausas, porém sempre estará
explicando um outro termo qualquer: Pelé, rei do futebol, é meu amigo (Martino, p.230). Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

310

Protocolo Questão

5 15308533

Inscrição
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O gabarito preliminar aponta para a alternativa C, como correta. Entretanto o uso da vírgula no trecho indicado, evita uma ambiguidade de
interpretação do leitor. Impedindo se pensar que o autor do livro " A Mulher que Não Consegue Esquecer",seja o médico James McGaugh. O
mesmo citado anteriormente como o primeiro a diagnosticar o caso de síndrome de "Hipermemória". Como consta na alternativa B. É possível
verificar no 1° paragrafo do texto utilizado na avaliação : " No curioso caso de Jill Price, o médico James McGaugh diagnosticou o primeiro caso de
síndrome de "hipermemória". O caso, descrito pelo autor Bert Davis, está no livro "A Mulher que Não Consegue Esquecer". " Diante do exposto
solicito cancelamento da questão, pois dar vasão para mais de uma opção de resposta.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
em O caso, descrito pelo autor Bert Davis, está no livro A Mulher que Não Consegue Esquecer., as vírgulas foram utilizadas para separar uma
oração subordinada  substantiva apositiva reduzida de particípio, cuja função é  fazer um adendo, trazer uma informação a mais sobre o termo a
qual se referes, ou seja como um aposto de O caso. No entanto, mais do que a nomenclatura, nesta questão, foi cobrada a funcionalidade do
termo, cuja função é conceituada a seguir:Aposto é o termo que explica, esclarece, discrimina ou identifica um outro termo da oração. Geralmente
aparece entre vírgulas, mas pode também aparecer após dois-pontos, entre travessões ou até sem essas pausas, porém sempre estará
explicando um outro termo qualquer: Pelé, rei do futebol, é meu amigo (Martino, p.230). Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

444

Protocolo Questão

5 15302522

Inscrição

Na oração existe a presença de um aposto e não de um adendo! Aposto - é o termo de caráter nominal que se junta a um substantivo, a um
pronome, ou a um equivalente destes, a título de explicação ou apreciação. Entre um aposto e o termo a que ele se refere ocorre (ou não) uma
pausa marcada por uma vírgula como pode-se observar na questão. Adendo - é aquilo que se acrescenta com a finalidade de correção. É um
termo utilizado sempre em contextos escritos como contratos, manuais, dossiês, documentos técnicos, jurídicos, médicos. É sempre acrescentado
a um texto já pronto para complementar ou adicionar alguma informação que por algum motivo não consta no texto principal. Logo, o adendo
funciona como erratas para notificar, explicar, atualizar ou corrigir algum problema que por ventura possa vir a prejudicar o texto original. Portanto,
não há resposta correta para essa questão, já que temos aí um APOSTO! Referência: Nova Gramática do Português Contemporâneo
(Cunha;Celso e Cintra; Lindley - 6ª edição)

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
em O caso, descrito pelo autor Bert Davis, está no livro A Mulher que Não Consegue Esquecer., as vírgulas foram utilizadas para separar uma
oração subordinada  substantiva apositiva reduzida de particípio, cuja função é  fazer um adendo, trazer uma informação a mais sobre o termo a
qual se referes, ou seja como um aposto de O caso. No entanto, mais do que a nomenclatura, nesta questão, foi cobrada a funcionalidade do
termo, cuja função é conceituada a seguir:Aposto é o termo que explica, esclarece, discrimina ou identifica um outro termo da oração. Geralmente
aparece entre vírgulas, mas pode também aparecer após dois-pontos, entre travessões ou até sem essas pausas, porém sempre estará
explicando um outro termo qualquer: Pelé, rei do futebol, é meu amigo (Martino, p.230). Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

704

Protocolo Questão

5 15310726

Inscrição

A questão está com gabarito incorreto,uma vez que apresenta a alternativa correta como sendo a A, mas nesse caso, o "que" a que ela faz
referência não está retomando um termo anterior; vale ressaltar que no caso, seria um pronome, no gabarito em questão o que funciona como
substantivo.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que
em "A Mulher que Não Consegue Esquecer", o que retoma a mulher, sendo classificado, portanto, como pronome relativo. Portanto recurso
indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

157

Protocolo Questão

6 15309344

Inscrição
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Na folha de resposta marquei a alternativa "E" porém no caderno de questões eu marquei a alternativa "A"

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que
em "A Mulher que Não Consegue Esquecer", o que retoma a mulher, sendo classificado, portanto, como pronome relativo. Portanto recurso
indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

405

Protocolo Questão

6 15312688

Inscrição

A questão correta é a C

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que
em "A Mulher que Não Consegue Esquecer", o que retoma a mulher, sendo classificado, portanto, como pronome relativo. Portanto recurso
indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

480

Protocolo Questão

6 15311644

Inscrição

Solicito a mudança de gabarito para letra B. Segundo o site: https://www.dicio.com.br/cumular/ o termo CONTÍNUA é adjetivo e CONTINUA é
verbo, logo o acento muda a classe gramatical.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que o
substantivo Médico, sem acento vira o verbo de 3a pessoa do singular medico  o verbo  de 3a pessoa do singular especifica, com acento, vira o
adjetivo específica. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

72

Protocolo Questão

8 15300630

Inscrição

Questão 8 - Quando um texto é manuscrito, é comum ocorrerem faltas de acentos gráficos em algumas palavras, seja por descuido ou
desconhecimento. Nesse sentido, considerando as palavras utilizadas no texto de apoio, assinale a alternativa em que, havendo mudança na
acentuação gráfica, ocorra também alteração em sua classe gramatical, o que pode acarretar mudanças significativas no que se pretende
comunicar. Solicito a anulação da questão visto que as opções de respostas foram retiradas do texto e deveriam, como em outras questões, a
exemplo das questões 7 e 9, serem destacadas, garantido a isonomia do certame.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que o
substantivo Médico, sem acento vira o verbo de 3a pessoa do singular medico  o verbo  de 3a pessoa do singular especifica, com acento, vira o
adjetivo específica. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

130

Protocolo Questão

8 15308678

Inscrição
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A questão está mal elaborada.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que o
substantivo Médico, sem acento vira o verbo de 3a pessoa do singular medico  o verbo  de 3a pessoa do singular especifica, com acento, vira o
adjetivo específica. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

136

Protocolo Questão

8 15313179

Inscrição

A questão apresenta problemas na estrutura do que realmente é solicitado, causando problemas no direcionamento a que o candidato deverá
tomar, ressalta-se que uma questão mal elaborada interfere diretamente no resultado esperado e se o candidato não souber contornar a situação
de interpretação, terá prejuízo no resultado da questão.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que o
substantivo Médico, sem acento vira o verbo de 3a pessoa do singular medico  o verbo  de 3a pessoa do singular especifica, com acento, vira o
adjetivo específica. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

162

Protocolo Questão

8 15309344

Inscrição

Enuciado da questão escrita de forma confusa sem sentido. Prejudicando a escolha da alternativa correta.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que o
substantivo Médico, sem acento vira o verbo de 3a pessoa do singular medico  o verbo  de 3a pessoa do singular especifica, com acento, vira o
adjetivo específica. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

435

Protocolo Questão

8 15304536

Inscrição

Está questão na letra C e E estão certas por que se ocorre alteração em sua classe gramatical, pode sim acarretar mudanças significativas no que
se pretende comunicar tanto na letra C e E.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que o
substantivo Médico, sem acento vira o verbo de 3a pessoa do singular medico  o verbo  de 3a pessoa do singular especifica, com acento, vira o
adjetivo específica. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

493

Protocolo Questão

8 15303410

Inscrição
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Essa questão foi elaborada de uma forma que impediu a compreensão da mesma(principalmente em relação ao entendimento das alternativas)
deixando-a muito confusa e levando o candidato ao erro. Não é possível correlacionar as duas palavras contidas em cada alternativa, gerando a
impossibilidade de solucionar a questão. Pelos motivos expostos, solicito a anulação dessa questão. Termos em que pede e aguarda deferimento.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que o
substantivo Médico, sem acento vira o verbo de 3a pessoa do singular medico  o verbo  de 3a pessoa do singular especifica, com acento, vira o
adjetivo específica. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

719

Protocolo Questão

8 15308841

Inscrição

Questão 9 - Em Sei muito bem quão tirânica a memória consegue ser., o sentido do elemento destacado pode ser adequadamente reproduzido por
Na questão não fica claro que Jill Price, referiu-se a tirania como algo opressor, já que no final do texto ela diz que a situação de sua memória
poderia ajudar a curar pessoas. Por se tratar de subjetividade, ou seja Aquilo que deriva de pontos de vista, opiniões e sentimentos próprios de um
indivíduo. Varias reproduções podem ser dada a ao termo. Desta forma solicito anulação da questão por se tratar de algo hipotético.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
no contexto em questão, a palavra tirânica está sendo utilizada no sentido de opressora. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

134

Protocolo Questão

9 15308678

Inscrição

SOLICITO A ANULAÇÃO DA QUESTÃO- letra E pois de acordo com o texto " os enigmas dos trágicos distúrbios da perda de memória", isso
implica que essas lembranças não são saudáveis, importante, sim, saudável, não.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista a
explanação dada a cada uma das alternativas a seguir:Alternativa A é incorreta, ao afirmar que memória ainda é um mistério, pois as muitas
pessoas que têm o distúrbio da hipermemória sofrem com isso, visto que, de acordo com o texto, Jill Price é o primeiro caso de síndrome de
"hipermemória".Alternativa B é incorreta, pois ao afirmar que Jill Price lembra Todos os erros e acertos, o autor não sugere apenas que as
experiências por ela vividas podem ser classificadas como positivas ou negativas, mas, por meio desta antítese ele pretende sugerir que todas as
memórias (há memorias que podem ser mais neutras, cotidianas, não necessariamente positivas ou negativas, e mesmo assim fazem parte do
conjunto de lembranças dela). Alternativa C é incorreta, pois Jill Price não se mostra indecisa, contraditória e incoerente, pois ao mesmo tempo
que afirma que sua memória é horrivelmente completa e ao afirma que ela é quase perfeita, ela se vale de um paradoxo para construir o sentido
pleno do que realmente significa ter um memória quase perfeita (pois em um primeiro momento, o que pode parecer ser extremamente positivo, é,
na verdade, horrível).Alternativa D é incorreta, pois Jill Price não tem o dom da onisciência, visto que não chega a saber de tudo que acontece no
mundo inteiro, somente se tiver ouvido falar deles naquele dia. Alternativa E é correta, pois, assim como a lembrança, o texto sugere que a
capacidade de esquecer também é importante e saudável para as pessoas, conforme se pode verificar em Contudo, quando os acontecimentos
não são dos melhores, o que todos querem é esquecer; Por ora, espero que minha história [] ajude a explicar o papel da memória  bem como o do
esquecimento  na vida de todos nós; Minhas lembranças são como cenas de filmes caseiros de cada dia de minha vida, constantemente
projetados em minha cabeça, avançando e retrocedendo pelos anos de forma implacável, transportando-me a qualquer momento, independente
da minha vontade.Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

57

Protocolo Questão

10 15307495

Inscrição
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Questão 10 -De acordo com o texto, é correto afirmar que (A) a memória ainda é um mistério, pois as muitas pessoas que têm o distúrbio da
hipermemória sofrem com isso. (B) ao afirmar que Jill Price lembra Todos os erros e acertos, o autor sugere que as experiências por ela vividas
podem ser classificadas como positivas ou negativas. (C) Jill Price mostra-se indecisa, contraditória e incoerente, pois ao mesmo tempo que afirma
que sua memória é horrivelmente completa, também afirma ser quase perfeita. (D) Jill Price tem o dom da onisciência, visto que sabe tudo que
acontece no mundo inteiro. (E) assim como a lembrança, o texto sugere que a capacidade de esquecer também é importante e saudável para as
pessoas. Trata-se de questão subjetiva, cabendo a cada um a interpretação. Diante dos fatos solicito a anulação da questão, garantindo a
isonomia do concurso

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista a
explanação dada a cada uma das alternativas a seguir:Alternativa A é incorreta, ao afirmar que memória ainda é um mistério, pois as muitas
pessoas que têm o distúrbio da hipermemória sofrem com isso, visto que, de acordo com o texto, Jill Price é o primeiro caso de síndrome de
"hipermemória".Alternativa B é incorreta, pois ao afirmar que Jill Price lembra Todos os erros e acertos, o autor não sugere apenas que as
experiências por ela vividas podem ser classificadas como positivas ou negativas, mas, por meio desta antítese ele pretende sugerir que todas as
memórias (há memorias que podem ser mais neutras, cotidianas, não necessariamente positivas ou negativas, e mesmo assim fazem parte do
conjunto de lembranças dela). Alternativa C é incorreta, pois Jill Price não se mostra indecisa, contraditória e incoerente, pois ao mesmo tempo
que afirma que sua memória é horrivelmente completa e ao afirma que ela é quase perfeita, ela se vale de um paradoxo para construir o sentido
pleno do que realmente significa ter um memória quase perfeita (pois em um primeiro momento, o que pode parecer ser extremamente positivo, é,
na verdade, horrível).Alternativa D é incorreta, pois Jill Price não tem o dom da onisciência, visto que não chega a saber de tudo que acontece no
mundo inteiro, somente se tiver ouvido falar deles naquele dia. Alternativa E é correta, pois, assim como a lembrança, o texto sugere que a
capacidade de esquecer também é importante e saudável para as pessoas, conforme se pode verificar em Contudo, quando os acontecimentos
não são dos melhores, o que todos querem é esquecer; Por ora, espero que minha história [] ajude a explicar o papel da memória  bem como o do
esquecimento  na vida de todos nós; Minhas lembranças são como cenas de filmes caseiros de cada dia de minha vida, constantemente
projetados em minha cabeça, avançando e retrocedendo pelos anos de forma implacável, transportando-me a qualquer momento, independente
da minha vontade.Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

137

Protocolo Questão

10 15308678

Inscrição

Eu, Sara Menezes Porto de Almeida, solicito a anulação da questão 10 pois apresenta duas alternativas corretas: B e E.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista a
explanação dada a cada uma das alternativas a seguir:Alternativa A é incorreta, ao afirmar que memória ainda é um mistério, pois as muitas
pessoas que têm o distúrbio da hipermemória sofrem com isso, visto que, de acordo com o texto, Jill Price é o primeiro caso de síndrome de
"hipermemória".Alternativa B é incorreta, pois ao afirmar que Jill Price lembra Todos os erros e acertos, o autor não sugere apenas que as
experiências por ela vividas podem ser classificadas como positivas ou negativas, mas, por meio desta antítese ele pretende sugerir que todas as
memórias (há memorias que podem ser mais neutras, cotidianas, não necessariamente positivas ou negativas, e mesmo assim fazem parte do
conjunto de lembranças dela). Alternativa C é incorreta, pois Jill Price não se mostra indecisa, contraditória e incoerente, pois ao mesmo tempo
que afirma que sua memória é horrivelmente completa e ao afirma que ela é quase perfeita, ela se vale de um paradoxo para construir o sentido
pleno do que realmente significa ter um memória quase perfeita (pois em um primeiro momento, o que pode parecer ser extremamente positivo, é,
na verdade, horrível).Alternativa D é incorreta, pois Jill Price não tem o dom da onisciência, visto que não chega a saber de tudo que acontece no
mundo inteiro, somente se tiver ouvido falar deles naquele dia. Alternativa E é correta, pois, assim como a lembrança, o texto sugere que a
capacidade de esquecer também é importante e saudável para as pessoas, conforme se pode verificar em Contudo, quando os acontecimentos
não são dos melhores, o que todos querem é esquecer; Por ora, espero que minha história [] ajude a explicar o papel da memória  bem como o do
esquecimento  na vida de todos nós; Minhas lembranças são como cenas de filmes caseiros de cada dia de minha vida, constantemente
projetados em minha cabeça, avançando e retrocedendo pelos anos de forma implacável, transportando-me a qualquer momento, independente
da minha vontade.Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

225

Protocolo Questão

10 15311419

Inscrição
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A alternativa E: "cassim como a lembrança, o texto sugere que a capacidade de esquecer também é importante e saudável para as pessoas", está
incorreta, pois em nenhum momento o texto sugere da importância e saúde para as pessoas da capacidade de esquecer, apenas relata que
"...quando os acontecimentos não são dos melhores, o que todos querem é esquecer", sem sugerir nada sobre saúde no ato de esquecer, até
porque relembrar acontecimentos ruins nem sempre é prejudicial a saúde, portanto ao seguir o gabarito essa questão deve ser anulada.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista a
explanação dada a cada uma das alternativas a seguir:Alternativa A é incorreta, ao afirmar que memória ainda é um mistério, pois as muitas
pessoas que têm o distúrbio da hipermemória sofrem com isso, visto que, de acordo com o texto, Jill Price é o primeiro caso de síndrome de
"hipermemória".Alternativa B é incorreta, pois ao afirmar que Jill Price lembra Todos os erros e acertos, o autor não sugere apenas que as
experiências por ela vividas podem ser classificadas como positivas ou negativas, mas, por meio desta antítese ele pretende sugerir que todas as
memórias (há memorias que podem ser mais neutras, cotidianas, não necessariamente positivas ou negativas, e mesmo assim fazem parte do
conjunto de lembranças dela). Alternativa C é incorreta, pois Jill Price não se mostra indecisa, contraditória e incoerente, pois ao mesmo tempo
que afirma que sua memória é horrivelmente completa e ao afirma que ela é quase perfeita, ela se vale de um paradoxo para construir o sentido
pleno do que realmente significa ter um memória quase perfeita (pois em um primeiro momento, o que pode parecer ser extremamente positivo, é,
na verdade, horrível).Alternativa D é incorreta, pois Jill Price não tem o dom da onisciência, visto que não chega a saber de tudo que acontece no
mundo inteiro, somente se tiver ouvido falar deles naquele dia. Alternativa E é correta, pois, assim como a lembrança, o texto sugere que a
capacidade de esquecer também é importante e saudável para as pessoas, conforme se pode verificar em Contudo, quando os acontecimentos
não são dos melhores, o que todos querem é esquecer; Por ora, espero que minha história [] ajude a explicar o papel da memória  bem como o do
esquecimento  na vida de todos nós; Minhas lembranças são como cenas de filmes caseiros de cada dia de minha vida, constantemente
projetados em minha cabeça, avançando e retrocedendo pelos anos de forma implacável, transportando-me a qualquer momento, independente
da minha vontade.Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

268

Protocolo Questão

10 15309319

Inscrição

O texto não sugere que a capacidade de esquecer é saudável, o que ele sugere é que existem dois extremos: a hipermemória e os distúrbios da
perda de memória, e que no caso da hipermemória não importa se as lembranças são boas ou ruins, não se consegue esquecer, e o seu estudo é
visto como uma possibilidade de entender o funcionamento da memória.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista a
explanação dada a cada uma das alternativas a seguir:Alternativa A é incorreta, ao afirmar que memória ainda é um mistério, pois as muitas
pessoas que têm o distúrbio da hipermemória sofrem com isso, visto que, de acordo com o texto, Jill Price é o primeiro caso de síndrome de
"hipermemória".Alternativa B é incorreta, pois ao afirmar que Jill Price lembra Todos os erros e acertos, o autor não sugere apenas que as
experiências por ela vividas podem ser classificadas como positivas ou negativas, mas, por meio desta antítese ele pretende sugerir que todas as
memórias (há memorias que podem ser mais neutras, cotidianas, não necessariamente positivas ou negativas, e mesmo assim fazem parte do
conjunto de lembranças dela). Alternativa C é incorreta, pois Jill Price não se mostra indecisa, contraditória e incoerente, pois ao mesmo tempo
que afirma que sua memória é horrivelmente completa e ao afirma que ela é quase perfeita, ela se vale de um paradoxo para construir o sentido
pleno do que realmente significa ter um memória quase perfeita (pois em um primeiro momento, o que pode parecer ser extremamente positivo, é,
na verdade, horrível).Alternativa D é incorreta, pois Jill Price não tem o dom da onisciência, visto que não chega a saber de tudo que acontece no
mundo inteiro, somente se tiver ouvido falar deles naquele dia. Alternativa E é correta, pois, assim como a lembrança, o texto sugere que a
capacidade de esquecer também é importante e saudável para as pessoas, conforme se pode verificar em Contudo, quando os acontecimentos
não são dos melhores, o que todos querem é esquecer; Por ora, espero que minha história [] ajude a explicar o papel da memória  bem como o do
esquecimento  na vida de todos nós; Minhas lembranças são como cenas de filmes caseiros de cada dia de minha vida, constantemente
projetados em minha cabeça, avançando e retrocedendo pelos anos de forma implacável, transportando-me a qualquer momento, independente
da minha vontade.Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

313

Protocolo Questão

10 15308533

Inscrição
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Boa tarde! Prezado(a)s, Peço a alteração do gabarito da referida questão, da assertiva E para a assertiva A. Já que o comando da questão: "De
acordo com o texto..." é um comando de compreensão textual e não de interpretação e, no texto, não existe nenhuma passagem que sugere "(...)
que capacidade de esquecer também é importante e saudável para as pessoas".

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista a
explanação dada a cada uma das alternativas a seguir:Alternativa A é incorreta, ao afirmar que memória ainda é um mistério, pois as muitas
pessoas que têm o distúrbio da hipermemória sofrem com isso, visto que, de acordo com o texto, Jill Price é o primeiro caso de síndrome de
"hipermemória".Alternativa B é incorreta, pois ao afirmar que Jill Price lembra Todos os erros e acertos, o autor não sugere apenas que as
experiências por ela vividas podem ser classificadas como positivas ou negativas, mas, por meio desta antítese ele pretende sugerir que todas as
memórias (há memorias que podem ser mais neutras, cotidianas, não necessariamente positivas ou negativas, e mesmo assim fazem parte do
conjunto de lembranças dela). Alternativa C é incorreta, pois Jill Price não se mostra indecisa, contraditória e incoerente, pois ao mesmo tempo
que afirma que sua memória é horrivelmente completa e ao afirma que ela é quase perfeita, ela se vale de um paradoxo para construir o sentido
pleno do que realmente significa ter um memória quase perfeita (pois em um primeiro momento, o que pode parecer ser extremamente positivo, é,
na verdade, horrível).Alternativa D é incorreta, pois Jill Price não tem o dom da onisciência, visto que não chega a saber de tudo que acontece no
mundo inteiro, somente se tiver ouvido falar deles naquele dia. Alternativa E é correta, pois, assim como a lembrança, o texto sugere que a
capacidade de esquecer também é importante e saudável para as pessoas, conforme se pode verificar em Contudo, quando os acontecimentos
não são dos melhores, o que todos querem é esquecer; Por ora, espero que minha história [] ajude a explicar o papel da memória  bem como o do
esquecimento  na vida de todos nós; Minhas lembranças são como cenas de filmes caseiros de cada dia de minha vida, constantemente
projetados em minha cabeça, avançando e retrocedendo pelos anos de forma implacável, transportando-me a qualquer momento, independente
da minha vontade.Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

326

Protocolo Questão

10 15312839

Inscrição

Venho pedi alteração de gabarito dessa questão da letra E para letra B. Pois a letra E não consta no texto e trata-se de uma extrapolação.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista a
explanação dada a cada uma das alternativas a seguir:Alternativa A é incorreta, ao afirmar que memória ainda é um mistério, pois as muitas
pessoas que têm o distúrbio da hipermemória sofrem com isso, visto que, de acordo com o texto, Jill Price é o primeiro caso de síndrome de
"hipermemória".Alternativa B é incorreta, pois ao afirmar que Jill Price lembra Todos os erros e acertos, o autor não sugere apenas que as
experiências por ela vividas podem ser classificadas como positivas ou negativas, mas, por meio desta antítese ele pretende sugerir que todas as
memórias (há memorias que podem ser mais neutras, cotidianas, não necessariamente positivas ou negativas, e mesmo assim fazem parte do
conjunto de lembranças dela). Alternativa C é incorreta, pois Jill Price não se mostra indecisa, contraditória e incoerente, pois ao mesmo tempo
que afirma que sua memória é horrivelmente completa e ao afirma que ela é quase perfeita, ela se vale de um paradoxo para construir o sentido
pleno do que realmente significa ter um memória quase perfeita (pois em um primeiro momento, o que pode parecer ser extremamente positivo, é,
na verdade, horrível).Alternativa D é incorreta, pois Jill Price não tem o dom da onisciência, visto que não chega a saber de tudo que acontece no
mundo inteiro, somente se tiver ouvido falar deles naquele dia. Alternativa E é correta, pois, assim como a lembrança, o texto sugere que a
capacidade de esquecer também é importante e saudável para as pessoas, conforme se pode verificar em Contudo, quando os acontecimentos
não são dos melhores, o que todos querem é esquecer; Por ora, espero que minha história [] ajude a explicar o papel da memória  bem como o do
esquecimento  na vida de todos nós; Minhas lembranças são como cenas de filmes caseiros de cada dia de minha vida, constantemente
projetados em minha cabeça, avançando e retrocedendo pelos anos de forma implacável, transportando-me a qualquer momento, independente
da minha vontade.Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

330

Protocolo Questão

10 15313427

Inscrição
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O enunciado da questão indica "De acordo com o texto", ou seja, a resposta deve ser encontrada no texto, o que não acontece com a afirmação da
alternativa "E", a qual pode ser uma interpretação do leitor, mas não consta no texto. A alternativa que pode se encaixar no texto como inferência
do autor é a letra "B".

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista a
explanação dada a cada uma das alternativas a seguir:Alternativa A é incorreta, ao afirmar que memória ainda é um mistério, pois as muitas
pessoas que têm o distúrbio da hipermemória sofrem com isso, visto que, de acordo com o texto, Jill Price é o primeiro caso de síndrome de
"hipermemória".Alternativa B é incorreta, pois ao afirmar que Jill Price lembra Todos os erros e acertos, o autor não sugere apenas que as
experiências por ela vividas podem ser classificadas como positivas ou negativas, mas, por meio desta antítese ele pretende sugerir que todas as
memórias (há memorias que podem ser mais neutras, cotidianas, não necessariamente positivas ou negativas, e mesmo assim fazem parte do
conjunto de lembranças dela). Alternativa C é incorreta, pois Jill Price não se mostra indecisa, contraditória e incoerente, pois ao mesmo tempo
que afirma que sua memória é horrivelmente completa e ao afirma que ela é quase perfeita, ela se vale de um paradoxo para construir o sentido
pleno do que realmente significa ter um memória quase perfeita (pois em um primeiro momento, o que pode parecer ser extremamente positivo, é,
na verdade, horrível).Alternativa D é incorreta, pois Jill Price não tem o dom da onisciência, visto que não chega a saber de tudo que acontece no
mundo inteiro, somente se tiver ouvido falar deles naquele dia. Alternativa E é correta, pois, assim como a lembrança, o texto sugere que a
capacidade de esquecer também é importante e saudável para as pessoas, conforme se pode verificar em Contudo, quando os acontecimentos
não são dos melhores, o que todos querem é esquecer; Por ora, espero que minha história [] ajude a explicar o papel da memória  bem como o do
esquecimento  na vida de todos nós; Minhas lembranças são como cenas de filmes caseiros de cada dia de minha vida, constantemente
projetados em minha cabeça, avançando e retrocedendo pelos anos de forma implacável, transportando-me a qualquer momento, independente
da minha vontade.Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

376

Protocolo Questão

10 15301891

Inscrição

A alternativa E não está correta, tendo em vista que a sugestão que é feita no texto em relação ao esquecimento diz respeito apenas que "há
algumas situações que as pessoas preferiam esquecer", e perto do fim do texto "espero que minha história ajude a explicar o papel da memória -
bem como o do esquecimento".. A alternativa E diz que o texto sugere que esquecer é importante e saudável, mas os trechos citados acima, e ao
longo do texto, não há menção alguma do esquecimento a essas características. Apenas cita que algumas pessoas preferiam esquecer certas
experiências e que o caso de Jill seja importante para entender mais sobre a memória e sobre o esquecimento.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista a
explanação dada a cada uma das alternativas a seguir:Alternativa A é incorreta, ao afirmar que memória ainda é um mistério, pois as muitas
pessoas que têm o distúrbio da hipermemória sofrem com isso, visto que, de acordo com o texto, Jill Price é o primeiro caso de síndrome de
"hipermemória".Alternativa B é incorreta, pois ao afirmar que Jill Price lembra Todos os erros e acertos, o autor não sugere apenas que as
experiências por ela vividas podem ser classificadas como positivas ou negativas, mas, por meio desta antítese ele pretende sugerir que todas as
memórias (há memorias que podem ser mais neutras, cotidianas, não necessariamente positivas ou negativas, e mesmo assim fazem parte do
conjunto de lembranças dela). Alternativa C é incorreta, pois Jill Price não se mostra indecisa, contraditória e incoerente, pois ao mesmo tempo
que afirma que sua memória é horrivelmente completa e ao afirma que ela é quase perfeita, ela se vale de um paradoxo para construir o sentido
pleno do que realmente significa ter um memória quase perfeita (pois em um primeiro momento, o que pode parecer ser extremamente positivo, é,
na verdade, horrível).Alternativa D é incorreta, pois Jill Price não tem o dom da onisciência, visto que não chega a saber de tudo que acontece no
mundo inteiro, somente se tiver ouvido falar deles naquele dia. Alternativa E é correta, pois, assim como a lembrança, o texto sugere que a
capacidade de esquecer também é importante e saudável para as pessoas, conforme se pode verificar em Contudo, quando os acontecimentos
não são dos melhores, o que todos querem é esquecer; Por ora, espero que minha história [] ajude a explicar o papel da memória  bem como o do
esquecimento  na vida de todos nós; Minhas lembranças são como cenas de filmes caseiros de cada dia de minha vida, constantemente
projetados em minha cabeça, avançando e retrocedendo pelos anos de forma implacável, transportando-me a qualquer momento, independente
da minha vontade.Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

537

Protocolo Questão

10 15301375

Inscrição
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Discordo do gabarito pelo fato de o autor apenas informar que, quando conveniente, é melhor esquecer e não considerar importante como afirma a
alternativa E. No entanto considero a alternativa B correto pelo fato de que quando se fala em erro é um fato negativo e acerto positivo e por isso
correta.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista a
explanação dada a cada uma das alternativas a seguir:Alternativa A é incorreta, ao afirmar que memória ainda é um mistério, pois as muitas
pessoas que têm o distúrbio da hipermemória sofrem com isso, visto que, de acordo com o texto, Jill Price é o primeiro caso de síndrome de
"hipermemória".Alternativa B é incorreta, pois ao afirmar que Jill Price lembra Todos os erros e acertos, o autor não sugere apenas que as
experiências por ela vividas podem ser classificadas como positivas ou negativas, mas, por meio desta antítese ele pretende sugerir que todas as
memórias (há memorias que podem ser mais neutras, cotidianas, não necessariamente positivas ou negativas, e mesmo assim fazem parte do
conjunto de lembranças dela). Alternativa C é incorreta, pois Jill Price não se mostra indecisa, contraditória e incoerente, pois ao mesmo tempo
que afirma que sua memória é horrivelmente completa e ao afirma que ela é quase perfeita, ela se vale de um paradoxo para construir o sentido
pleno do que realmente significa ter um memória quase perfeita (pois em um primeiro momento, o que pode parecer ser extremamente positivo, é,
na verdade, horrível).Alternativa D é incorreta, pois Jill Price não tem o dom da onisciência, visto que não chega a saber de tudo que acontece no
mundo inteiro, somente se tiver ouvido falar deles naquele dia. Alternativa E é correta, pois, assim como a lembrança, o texto sugere que a
capacidade de esquecer também é importante e saudável para as pessoas, conforme se pode verificar em Contudo, quando os acontecimentos
não são dos melhores, o que todos querem é esquecer; Por ora, espero que minha história [] ajude a explicar o papel da memória  bem como o do
esquecimento  na vida de todos nós; Minhas lembranças são como cenas de filmes caseiros de cada dia de minha vida, constantemente
projetados em minha cabeça, avançando e retrocedendo pelos anos de forma implacável, transportando-me a qualquer momento, independente
da minha vontade.Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

570

Protocolo Questão

10 15311017

Inscrição

A resposta correta, segundo o gabarito é letra E. Porém, em nenhum momento o texto faz relação que o esquecimento é saudável. Apenas afirma
que quando as lembranças não são boas nós queremos esquecer. Ele não faz relação que isso pode ser prejudicial a saúde.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista a
explanação dada a cada uma das alternativas a seguir:Alternativa A é incorreta, ao afirmar que memória ainda é um mistério, pois as muitas
pessoas que têm o distúrbio da hipermemória sofrem com isso, visto que, de acordo com o texto, Jill Price é o primeiro caso de síndrome de
"hipermemória".Alternativa B é incorreta, pois ao afirmar que Jill Price lembra Todos os erros e acertos, o autor não sugere apenas que as
experiências por ela vividas podem ser classificadas como positivas ou negativas, mas, por meio desta antítese ele pretende sugerir que todas as
memórias (há memorias que podem ser mais neutras, cotidianas, não necessariamente positivas ou negativas, e mesmo assim fazem parte do
conjunto de lembranças dela). Alternativa C é incorreta, pois Jill Price não se mostra indecisa, contraditória e incoerente, pois ao mesmo tempo
que afirma que sua memória é horrivelmente completa e ao afirma que ela é quase perfeita, ela se vale de um paradoxo para construir o sentido
pleno do que realmente significa ter um memória quase perfeita (pois em um primeiro momento, o que pode parecer ser extremamente positivo, é,
na verdade, horrível).Alternativa D é incorreta, pois Jill Price não tem o dom da onisciência, visto que não chega a saber de tudo que acontece no
mundo inteiro, somente se tiver ouvido falar deles naquele dia. Alternativa E é correta, pois, assim como a lembrança, o texto sugere que a
capacidade de esquecer também é importante e saudável para as pessoas, conforme se pode verificar em Contudo, quando os acontecimentos
não são dos melhores, o que todos querem é esquecer; Por ora, espero que minha história [] ajude a explicar o papel da memória  bem como o do
esquecimento  na vida de todos nós; Minhas lembranças são como cenas de filmes caseiros de cada dia de minha vida, constantemente
projetados em minha cabeça, avançando e retrocedendo pelos anos de forma implacável, transportando-me a qualquer momento, independente
da minha vontade.Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

610

Protocolo Questão

10 15312024

Inscrição
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Sr(a) Examinador(a) Solicito revisão da questão nº 10 da prova objetiva, cargo Técnico Universitário - Administrativa - Feira de Santana,
regulamentado pelo Edital do Concurso Público de provas e títulos para provimento de cargos técnicos específicos da Universidade Estadual de
Feira de Santana. O motivo da solicitação se deve ao fato de incoerência quanto a divulgação do gabarito preliminar que tem como correta a
alternativa "e". A questão que tem como enunciado: De acordo com o texto, é correto afirmar que. Breve analise das alternativas: (A) a memória
ainda é um mistério, pois as muitas pessoas que têm o distúrbio da hipermemória sofrem com isso. INCORRETA. Já que no primeiro paragrafo do
texto diz "o primeiro caso de síndrome de "hipermemória"." . Negando assim a proposição dada pela alternativa de muitas pessoas. (B) ao afirmar
que Jill Price lembra Todos os erros e acertos, o autor sugere que as experiências por ela vividas podem ser classificadas como positivas ou
negativas. INCORRETA. Pois essa afirmação não se refere a Jill Price, mas é genérica se referindo ao distúrbio (C) Jill Price mostra-se indecisa,
contraditória e incoerente, pois ao mesmo tempo que afirma que sua memória é horrivelmente completa, também afirma ser quase perfeita..
CORRETA. Segundo o dicionário os termos tem assim seus significados; indecisa: Pessoa que ainda não tomou uma decisão, ou esta em dúvida
exemplo entre duas pessoas, dois trabalhos, ou entre situações da vida que ainda não decidiu o rumo certo para algo; contraditória: Divergente,
em que há contradição, falta de coerência; incoerente: que ou quem se mostra ilógico, disparatado em seu raciocínio e/ou em seu comportamento
e atitudes. Dessa forma podemos verificar que ela apresenta esses três adjetivos quando faz duas afirmações contraditórias sobre sua memória,
num primeiro momento utiliza o horrivelmente que também segundo o dicionário traz em seu conceito "De maneira horrível; que é aborrecido ou
desagradável; desagradavelmente.'', já num segundo momento aplica o "quase perfeita" também se referindo a sua memória, o perfeita é um
adjetivo que designa conforme o dicionário "Sem defeitos; desprovida de imperfeições, falhas; impecável.". Tornando assim a alternativa correta.
(D) Jill Price tem o dom da onisciência, visto que sabe tudo que acontece no mundo inteiro. INCORRETA. A onisciência é uma característica de
onisciente, alguém que tudo sabe e conhece, o que não se aplica ao texto, já que a referida Jill Price tem " a lembrança...de cada dia da MINHA
VIDA" (Grifo nosso) (E) assim como a lembrança, o texto sugere que a capacidade de esquecer também é importante e saudável para as pessoas.
INCORRETA. O texto em nenhum momento traz a informação referenciada na questão. Assim requer avaliação de modo a promover alteração do
gabarito da questão para a alternativa C

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista a
explanação dada a cada uma das alternativas a seguir:Alternativa A é incorreta, ao afirmar que memória ainda é um mistério, pois as muitas
pessoas que têm o distúrbio da hipermemória sofrem com isso, visto que, de acordo com o texto, Jill Price é o primeiro caso de síndrome de
"hipermemória".Alternativa B é incorreta, pois ao afirmar que Jill Price lembra Todos os erros e acertos, o autor não sugere apenas que as
experiências por ela vividas podem ser classificadas como positivas ou negativas, mas, por meio desta antítese ele pretende sugerir que todas as
memórias (há memorias que podem ser mais neutras, cotidianas, não necessariamente positivas ou negativas, e mesmo assim fazem parte do
conjunto de lembranças dela). Alternativa C é incorreta, pois Jill Price não se mostra indecisa, contraditória e incoerente, pois ao mesmo tempo
que afirma que sua memória é horrivelmente completa e ao afirma que ela é quase perfeita, ela se vale de um paradoxo para construir o sentido
pleno do que realmente significa ter um memória quase perfeita (pois em um primeiro momento, o que pode parecer ser extremamente positivo, é,
na verdade, horrível).Alternativa D é incorreta, pois Jill Price não tem o dom da onisciência, visto que não chega a saber de tudo que acontece no
mundo inteiro, somente se tiver ouvido falar deles naquele dia. Alternativa E é correta, pois, assim como a lembrança, o texto sugere que a
capacidade de esquecer também é importante e saudável para as pessoas, conforme se pode verificar em Contudo, quando os acontecimentos
não são dos melhores, o que todos querem é esquecer; Por ora, espero que minha história [] ajude a explicar o papel da memória  bem como o do
esquecimento  na vida de todos nós; Minhas lembranças são como cenas de filmes caseiros de cada dia de minha vida, constantemente
projetados em minha cabeça, avançando e retrocedendo pelos anos de forma implacável, transportando-me a qualquer momento, independente
da minha vontade.Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

674

Protocolo Questão

10 15308325

Inscrição

Venho através deste indicar que além da afirmativa (E) a banca considerou correta , a letra (B) pelo mesmo motivo deverá ser considerado correto
conforme parágrafo 2° do texto ( O que é hipermemória ? È distúrbio que faz com que a pessoa não esqueça nada do que viveu , nem tampouco
dos sentimentos que experimentou. Todos os ERROS e ACERTOS , todas ALEGRIAS e TRISTEZAS ..... Tudo continua vivo , colorido, presente.)
segue abaixo a transcrição da afirmativa da letra (B) da questão 10. (ao afirmar que Jil Price lembra " Todos dos ERROS e ACERTOS " o autor
sugere que as experiencias por ela vividas podem ser classificadas como POSITIVAS ou NEGATIVAS). Então induz que a sugestão do autor foi
classificar ACERTOS E ALEGRIAS como sinonimos de experiencias POSITIVAS , e ERROS e TRISTEZAS como sugestão do autor como
sinonimos de experiencias vividas NEGATIVAS. Então diante de possuir duas questões corretas e isso ferir as normas do edital , venho requerer
anulação da questão 10

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista a
explanação dada a cada uma das alternativas a seguir:Alternativa A é incorreta, ao afirmar que memória ainda é um mistério, pois as muitas
pessoas que têm o distúrbio da hipermemória sofrem com isso, visto que, de acordo com o texto, Jill Price é o primeiro caso de síndrome de
"hipermemória".Alternativa B é incorreta, pois ao afirmar que Jill Price lembra Todos os erros e acertos, o autor não sugere apenas que as
experiências por ela vividas podem ser classificadas como positivas ou negativas, mas, por meio desta antítese ele pretende sugerir que todas as
memórias (há memorias que podem ser mais neutras, cotidianas, não necessariamente positivas ou negativas, e mesmo assim fazem parte do
conjunto de lembranças dela). Alternativa C é incorreta, pois Jill Price não se mostra indecisa, contraditória e

Data do recurso:

Resposta

Recurso

685

Protocolo Questão

10 15311613

Inscrição
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incoerente, pois ao mesmo tempo que afirma que sua memória é horrivelmente completa e ao afirma que ela é quase perfeita, ela se vale de um
paradoxo para construir o sentido pleno do que realmente significa ter um memória quase perfeita (pois em um primeiro momento, o que pode
parecer ser extremamente positivo, é, na verdade, horrível).Alternativa D é incorreta, pois Jill Price não tem o dom da onisciência, visto que não
chega a saber de tudo que acontece no mundo inteiro, somente se tiver ouvido falar deles naquele dia. Alternativa E é correta, pois, assim como a
lembrança, o texto sugere que a capacidade de esquecer também é importante e saudável para as pessoas, conforme se pode verificar em
Contudo, quando os acontecimentos não são dos melhores, o que todos querem é esquecer; Por ora, espero que minha história [] ajude a explicar
o papel da memória  bem como o do esquecimento  na vida de todos nós; Minhas lembranças são como cenas de filmes caseiros de cada dia de
minha vida, constantemente projetados em minha cabeça, avançando e retrocedendo pelos anos de forma implacável, transportando-me a
qualquer momento, independente da minha vontade.Portanto recurso indeferido.

04/06/2018Data da resposta:

De acordo com o gabarito preliminar a resposta correta é a alternativa E. Entretanto o texto não sugere que a capacidade de esquecer é
importante e saudável também. Visto que o único paragrafo que o autor menciona algo relacionado a capacidade que temos de esquecer os fatos
(linha 15), diz que: "(...) quando os acontecimentos não são dos melhores, o que todos querem é esquecer." Em nenhum momento do texto o autor
se refere que é importante e saudável esquecer alguns fatos.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista a
explanação dada a cada uma das alternativas a seguir:Alternativa A é incorreta, ao afirmar que memória ainda é um mistério, pois as muitas
pessoas que têm o distúrbio da hipermemória sofrem com isso, visto que, de acordo com o texto, Jill Price é o primeiro caso de síndrome de
"hipermemória".Alternativa B é incorreta, pois ao afirmar que Jill Price lembra Todos os erros e acertos, o autor não sugere apenas que as
experiências por ela vividas podem ser classificadas como positivas ou negativas, mas, por meio desta antítese ele pretende sugerir que todas as
memórias (há memorias que podem ser mais neutras, cotidianas, não necessariamente positivas ou negativas, e mesmo assim fazem parte do
conjunto de lembranças dela). Alternativa C é incorreta, pois Jill Price não se mostra indecisa, contraditória e incoerente, pois ao mesmo tempo
que afirma que sua memória é horrivelmente completa e ao afirma que ela é quase perfeita, ela se vale de um paradoxo para construir o sentido
pleno do que realmente significa ter um memória quase perfeita (pois em um primeiro momento, o que pode parecer ser extremamente positivo, é,
na verdade, horrível).Alternativa D é incorreta, pois Jill Price não tem o dom da onisciência, visto que não chega a saber de tudo que acontece no
mundo inteiro, somente se tiver ouvido falar deles naquele dia. Alternativa E é correta, pois, assim como a lembrança, o texto sugere que a
capacidade de esquecer também é importante e saudável para as pessoas, conforme se pode verificar em Contudo, quando os acontecimentos
não são dos melhores, o que todos querem é esquecer; Por ora, espero que minha história [] ajude a explicar o papel da memória  bem como o do
esquecimento  na vida de todos nós; Minhas lembranças são como cenas de filmes caseiros de cada dia de minha vida, constantemente
projetados em minha cabeça, avançando e retrocedendo pelos anos de forma implacável, transportando-me a qualquer momento, independente
da minha vontade.Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

755

Protocolo Questão

10 15309167

Inscrição

A resposta correta é a letra A. A Oração Subordinada Adverbial Condicional segundo o site norma culta apresenta uma condição para a realização
ou não do acontecimento da oração principal. A condição para querer esquecer os acontecimentos é quando este não são dos melhores. O
quando da oração não foi utilizado para expressar tempo e sim condição. Fonte: https://www.normaculta.com.br/oracoes-subordinadas-adverbiais/

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
no trecho Contudo, quando os acontecimentos não são dos melhores, o que todos querem é esquecer., a oração em destaque classifica-se como
subordinada adverbial temporal. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

70

Protocolo Questão

11 15300630

Inscrição
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A resposta correta é: D) adjetiva explicativa. Está entre vírgulas, explicando sobre a memória cinematográfica.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
no trecho Contudo, quando os acontecimentos não são dos melhores, o que todos querem é esquecer., a oração em destaque classifica-se como
subordinada adverbial temporal. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

282

Protocolo Questão

11 15312369

Inscrição

A uma restrição a momentos específicos.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
no trecho Contudo, quando os acontecimentos não são dos melhores, o que todos querem é esquecer., a oração em destaque classifica-se como
subordinada adverbial temporal. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

420

Protocolo Questão

11 15304764

Inscrição

Segundo Bechara em Moderna Gramatica Portuguesa a oração subordinada adverbial é temporal "quando a oração subordinada denota o tempo
da realização do fato expresso na principal". Já a oração subordinada adverbial condicional Bechara diz que é "quando a oração subordinada
exprime uma condição necessária para que se realize ou deixe de se realizar o que se declara na principal".O texto não denota o tempo da
realização de fato como a temporal exige e sim uma condição necessária para a realização de algo, ficando evidenciada a condição que "quando
os acontecimentos não são dos melhores, o que todos querem é esquecer.". Se a condição mudasse para "quando os acontecimentos são dos
melhores" a segunda parte do texto também mudaria, confirmando assim que é uma oração subordinada adverbial condicional.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
no trecho Contudo, quando os acontecimentos não são dos melhores, o que todos querem é esquecer., a oração em destaque classifica-se como
subordinada adverbial temporal. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

426

Protocolo Questão

11 15309531

Inscrição

"quando" nessa situação, por mais que seja um advérbio de tempo, está se referindo a uma condição, portanto a alternativa correta seria a letra A.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
no trecho Contudo, quando os acontecimentos não são dos melhores, o que todos querem é esquecer., a oração em destaque classifica-se como
subordinada adverbial temporal. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

548

Protocolo Questão

11 15301375

Inscrição
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O gabarito oficial adotado pela Banca Examinadora considerou que a oração em destaque classifica-se como subordinada adverbial temporal, o
que não seria totalmente verdadeiro. Visto que são aceitáveis duas opções de interpretação morfológica para a palavra QUANDO: 1) como
conjunção subordinada adverbial temporal, se levado em conta à ideia de tempo e 2) como conjunção subordinada adverbial condicional, se
levado em conta à ideia de condição ou hipótese. Com isso pode-se concluir que a conjunção QUANDO pode construir frases com valores
condicionais e temporais nas situações em que o falante quer restringir ou especificar uma informação que foi expressa na oração, como é o caso
do trecho grifado para análise. Sendo assim, poderiam ser consideradas duas alternativas corretas: A e C. Diante de evidente dupla possibilidade
de resposta, requer-se a anulação da questão.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
no trecho Contudo, quando os acontecimentos não são dos melhores, o que todos querem é esquecer., a oração em destaque classifica-se como
subordinada adverbial temporal. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

741

Protocolo Questão

11 15302773

Inscrição

Nessa questão o termo (quando) atua como uma conjunção subordinada indicando uma condição. Dessa forma a resposta correta da questão
seria a alternativa A. Portanto gostaria de solicitar a mudança de gabarito da mesma. Desde já agradeço.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
no trecho Contudo, quando os acontecimentos não são dos melhores, o que todos querem é esquecer., a oração em destaque classifica-se como
subordinada adverbial temporal. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

756

Protocolo Questão

11 15311153

Inscrição

A questão dá a entender que ao ser substituído o trecho em destaque por uma das alternativas apresentadas será obrigatório o uso do sinal grave,
não que ocorrerá o dito fenômeno, causando confusão no entendimento, já que não utilizamos a construção dita como correta: "transportando-me
a as lembranças passadas". A dita questão deveria sinalizar a ocorrência de crase e o consequente uso do sinal grave.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
crase é a junção de a preposição A e o artigo A. Desse modo, só haveria obrigatoriedade de usar acento grave em às lembranças passadas, ou
seja a+as= às. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

19

Protocolo Questão

12 15312803

Inscrição

SOLICITO A ANULAÇÃO DA QUESTÃO. OBSERVE: "transporto-me a qualquer momento". O termo "a qualquer momento" pode fazer referencia a
vários termos das alternativas: passado, minhas lembranças passadas, as lembranças passadas. Ou seja, tudo faz parte do passado.
"TRANSPORTO-ME AO PASSADO. TRANSPORTO-ME AS MINHAS MEMÓRIAS PASSADAS. TRANSPORTO-ME AS LEMBRANÇAS
PASSADAS. A questão é AMBÍGUA E PRECISA SER REVISADA.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
crase é a junção de a preposição A e o artigo A. Desse modo, só haveria obrigatoriedade de usar acento grave em às lembranças passadas, ou
seja a+as= às. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

63

Protocolo Questão

12 15307495

Inscrição
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Eu, Sara Menezes Porto de Almeida, solicito a alteração do gabarito D para C, da questão 12, pois para a alternativa correta ser a letra D, a
expressão "a qualquer momento" deveria estar completamente em destaque, e não apenas "qualquer momento".

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
crase é a junção de a preposição A e o artigo A. Desse modo, só haveria obrigatoriedade de usar acento grave em às lembranças passadas, ou
seja a+as= às. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

228

Protocolo Questão

12 15311419

Inscrição

A questão 12 referente ao assunto Língua Portuguesa diz: 12. No trecho Filmes caseiros de cada dia de minha vida são constantemente
projetados em minha cabeça, transportando-me a >qualquer momento., será obrigatório o uso do sinal indicativo da crase, caso a expressão em
destaque seja substituída por (A) o passado. (B) uma lembrança passada. (C) minhas memórias passadas. (D) as lembranças passadas. (E) meus
momentos passados. Nesta questão o gabarito preliminar deu como certa a questão "D". Entretanto a crase é a união de preposição(a) mais o
artigo(a). Se reescrevêssemos o trecho substituindo pelo termo da letra "D", que é a questão dada como correta pelo gabarito preliminar, ficaria
assim: "Filmes caseiros de cada dia de minha vida são constantemente projetados em minha cabeça, transportando-me à 'as lembranças
passadas' ". Como já existe um artigo no trecho da questão não seria obrigatório o uso da crase e sim proibido.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
crase é a junção de a preposição A e o artigo A. Desse modo, só haveria obrigatoriedade de usar acento grave em às lembranças passadas, ou
seja a+as= às. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

283

Protocolo Questão

12 15313063

Inscrição

Essa questão deve ser anulada pois a resposta não está correta. O que pede para ser substituído é somente "qualquer momento", e antes temos o
"a" no singular, não pode ser usada crase com artigo no singular. Se fizer a substituição da frase da letra "D" ficará assim: "transportando-me a AS
LEMBRANÇAS PASSADAS" Ou seja a questão foi formulada com erro.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
crase é a junção de a preposição A e o artigo A. Desse modo, só haveria obrigatoriedade de usar acento grave em às lembranças passadas, ou
seja a+as= às. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

284

Protocolo Questão

12 15312369

Inscrição

Lembranças passadas e memorias passadas tem o mesmo significado, sendo assim exijo que esta questão tambem seja anulada. O que se
lembra é esmo que o que se tem na memoria. Alternativa mal formulada. tem que cancelar a questão

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
crase é a junção de a preposição A e o artigo A. Desse modo, só haveria obrigatoriedade de usar acento grave em às lembranças passadas, ou
seja a+as= às. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

298

Protocolo Questão

12 15301819

Inscrição
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Considero que a alternativa D da referida questão não é verdadeira pelo fato de que ao substituir a expressão destacada ficaria: "a as lembranças
passadas". Dessa forma, o a deveria também está destacado para após a substituição de "a qualquer momento" e não apenas "qualquer
momento" por "as lembranças passadas" ai sim ficaria correta com o emprego da crase, pois verbo pede preposição "a" mais o artigo "as". Há um
erro na expressão em destaque.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
crase é a junção de a preposição A e o artigo A. Desse modo, só haveria obrigatoriedade de usar acento grave em às lembranças passadas, ou
seja a+as= às. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

573

Protocolo Questão

12 15311017

Inscrição

GOSTARIA QUE REVISASSE ESTA QUESTÃO DE ACORDO COM A LÍNGUA PORTUGUESA ATUAL.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
em Diversos livros e filmes já trataram sobre o assunto, o termo em destaque é sinônimo de a respeito de. Em Jill Price lembra-se de detalhes de
seu dia a dia., não se usa acento grave antes de palavras repetidas. E, em A hipermemória faz com que a pessoa não esqueça nada do que viveu,
nem dos lugares aonde foi., o verbo ir pede a preposição a antes do pronome relativo. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

151

Protocolo Questão

13 15303503

Inscrição

Alternativas B e D iguais

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

1

Protocolo Questão

14 15309531

Inscrição

A questão 14, localizada no bloco de questões referentes a Matemática e Raciocínio Lógico, apresenta duas alternativa iguais, que possuem o
mesmo valor. Sendo que a resposta da questão é justamente essa alternativa duplicada, portanto venho humildemente pedir à banca que a
questão 14 seja anulada ou redefinida seu gabarito, pois essa possui duas alternativas corretas: letras "b" e "d".

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

5

Protocolo Questão

14 15309366

Inscrição
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Nesta questão há duas respostas no caderno que são iguas, isto é, as alternativas b e d, cuja reposta é maior em 30,68%. Peço desculpas pelos
transtornos.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

7

Protocolo Questão

14 15302645

Inscrição

Contém, duas alternativa correta, tanto a B,quanto a D. Peço que reveja minha prova,pois marquei alternativa correta.Mas o que corresponde ao
gabarito seria a errada, ou seja Marquei a questão D.Atenciosamente Luana Cardoso Fonseca.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

15

Protocolo Questão

14 15306405

Inscrição

A letra B e De estão com respostas idênticas. Maior que 30,68% A questão deve ser anulada

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

17

Protocolo Questão

14 15308227

Inscrição

A questão 14 de matematica e raciocinio logico em suas respostas não apresenta nenhuma alternativa correta e, além de repetir o mesmo
resultado nas letras ¨" B e D". Assim a presente questão deve ser creditada a todos os concursandos.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

20

Protocolo Questão

14 15312807

Inscrição
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A questão 14 apresenta duas opções de resposta iguais. Maior em 30,68%

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

26

Protocolo Questão

14 15313300

Inscrição

A questão não apresentava alternativa correta, visto que o gabarito considerou a alternativa "B", mas a prova trouxe nas alternativas "B" e "D" o
mesmo valor (30,68%).

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

29

Protocolo Questão

14 15301689

Inscrição

Questão com alternativas iguais

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

31

Protocolo Questão

14 15301822

Inscrição

Resposta repetida nas alternativas B e D!

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

34

Protocolo Questão

14 15310327

Inscrição
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A questão apresenta duas alternativas igualmente corretas, as alternativas B e D, devendo portanto ser anulada.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

36

Protocolo Questão

14 15300007

Inscrição

Prezados, Solicito anulação da questão 14 pelo motivo da questão ter 2 alternativas iguais letra B e D, tem o valor de 30,68%, impossibilitando os
candidatos definirem sua escolha. Desde já agradeço.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

37

Protocolo Questão

14 15301100

Inscrição

A questão possui 2 alternativas iguais (B e D)

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

39

Protocolo Questão

14 15309664

Inscrição

Duas respostas iguais. B e D.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

40

Protocolo Questão

14 15304216

Inscrição
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Requeiro anulação da questão por constar duas alternativas iguais nas opções de resposta.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

43

Protocolo Questão

14 15310144

Inscrição

A questão das provas aplicadas pelo turno matutino, na parte de matemática as assertivas B e D, estão iguais.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

47

Protocolo Questão

14 15311319

Inscrição

A QUESTÃO 14 CONTEM DUAS ALTERNATIVA COM A MESMA RESPOSTA, A LETRA B E D IGUAL A 30,68%, POR LEI DEVE SER

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

48

Protocolo Questão

14 15300155

Inscrição

A Questão de número 14 da prova de Técnico Administrativo da UEFS, apresentou uma possibilidade para a anulação, haja vista que a presente
questão apresenta uma mesma resposta em duas alternativas, tornando possíveis como respostas as letras B e D, o que invalida a questão, por
se tratar de repetição do mesmo texto, dificultando, assim, as escolhas em suas alternativas. Nestes termos, pede e aguarda deferimento.
Gleydson Barbosa Soares.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

50

Protocolo Questão

14 15313380

Inscrição

Página 152 de 263



A resposta estava igual em duas alternativas. Alternativa D e B.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

52

Protocolo Questão

14 15300112

Inscrição

A Questão 14 referente à disciplina de Matemática, possui 2 alternativas iguais,sendo, portanto passível de anulação: (B) maior em 30,68% (D)
maior em 30,68%.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

59

Protocolo Questão

14 15301928

Inscrição

A questão 14 referente a primeira questão de matemática, tinha duas questões para assinalar exatamente iguais, a questão B e D estavam
digitadas maior que 30,68%. Queria enviar uma foto, mas não tem como. Obrigada.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

62

Protocolo Questão

14 15309589

Inscrição

Peço a anulação da questão 14, de Matemática e Raciocínio Lógico, pois a mesma apresenta dois resultados iguais nas alternativas e sendo uma
destas iguais.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

64

Protocolo Questão

14 15312839

Inscrição
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Duas questões iguais com o nome maior pq era pra ser maior em 30,68% e menor em 30,68% e estão iguais.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

65

Protocolo Questão

14 15314347

Inscrição

A questão apresenta duas alternativas iguais: B e D . Sendo necessário a sua anulação. B) maior em 30, 68% D) maior em 30, 68%

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

68

Protocolo Questão

14 15300630

Inscrição

A questão estava com a resposta duplicada. a alternativa B e D tem a mesma resposta. Maior em 30,68

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

74

Protocolo Questão

14 15302382

Inscrição

ESSA QUESTÃO TEVE DUAS RESPOSTAS IGUAIS.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

75

Protocolo Questão

14 15301501

Inscrição
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Alternativas B e D repetidas!

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

83

Protocolo Questão

14 15308115

Inscrição

As duas alternativas B e D da questão 14 estão iguais sendo que marquei a opção que no caderno de resposta aparece como correta a B e
acredito ter marcado a opção D.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

97

Protocolo Questão

14 15303936

Inscrição

A questão de matemática e raciocínio lógico de número 14, possui duas alternativas com a mesma resposta ( alternativa B e D), deste modo a
mesma deve ser revista e anulada, visto que no edital é bem claro no item 10.2 onde consta que APENAS UMA ALTERNATIVA DEVE SER
CORRETA. Neste caso, a questão da opção de 2 (duas) alternativas correta contradizendo o item citado no edital. Diante disso, solico a anulação
da questão , pois a mesma não está conforme as normas constante no edital deste certame.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

106

Protocolo Questão

14 15301070

Inscrição

Bom dia! Gostaria que revisassem a questão 14, pois há duas alternativas iguais. E a alternativa certa é justamente essa que está repetida. Desde
já, agradeço!

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

108

Protocolo Questão

14 15306498

Inscrição
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A QUESTÃO 14 HÁ DUAS ALTERNATIVAS IGUAIS, REQUER ANULAÇÃO!

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

112

Protocolo Questão

14 15301946

Inscrição

Têm duas questões iguais, a B e D, sendo que ambas corresponde ao gabarito correto.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

113

Protocolo Questão

14 15308932

Inscrição

Solicito anulação da questão 14, da prova de Raciocínio Lógico, pois a mesma apresenta duas alternativas escritas de forma idêntica.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

118

Protocolo Questão

14 15311927

Inscrição

As alternativas B e D estão iguais.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

121

Protocolo Questão

14 15309116

Inscrição
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Na questão 14 havia 2 alternativas iguais, tanto a alternativa B quanto a D eram idênticas.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

122

Protocolo Questão

14 15303037

Inscrição

Há duas alternativas iguais nesta questão.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

126

Protocolo Questão

14 15309770

Inscrição

A questão tem duas alternativas iguais! Solicito que a questão seja anulada pois fará total diferença em minha classificação final.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

127

Protocolo Questão

14 15301014

Inscrição

A questão 14 tem duas alternativas iguais a alternativa B e D. Portanto deve ser anulada.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

133

Protocolo Questão

14 15313179

Inscrição
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DUAS ALTERNATIVAS IGUAIS LETRA B E D

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

138

Protocolo Questão

14 15311996

Inscrição

A questão 14º da Prova de Matemática e Raciocínio Logico esta com a alternativa B e D iguais

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

141

Protocolo Questão

14 15306951

Inscrição

A questão possui duas respostas iguais, nas letras b e d, sendo que esta é a resposta da questão. Solicito anulação da referida questão.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

144

Protocolo Questão

14 15301523

Inscrição

A questão possui duas respostas corretas. Alternativas B e D constam igualmente "maior em 30,68%"

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

147

Protocolo Questão

14 15311778

Inscrição
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Olá, bom dia... a 14ª questão da prova (matemática) possui duas alternativas repetidas, são elas: letras B e D gerando assim duas resposta para a
questão, logo argumento que a mesma deve ser eliminada pois cada questão deve ter apenas uma única resposta... Obrigado...

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

148

Protocolo Questão

14 15301412

Inscrição

A questão constava 2 alternativas iguais. Sendo q a resposta seria a B ou a D

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

150

Protocolo Questão

14 15303503

Inscrição

Alternativa b e d iguais

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

155

Protocolo Questão

14 15313973

Inscrição

a questão apresenta uma mesma resposta em duas alternativas, tornando possíveis como resposta as letras b e d

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

159

Protocolo Questão

14 15306260

Inscrição
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Bom dia! Na questão 14 temos a seguinte situação, 3 de Janeiro = 35% de aumento; 12 de Fevereiro = 20% de REDUÇÃO, logo o Aumento de
Janeiro - Redução de Fevereiro corresponde a 35-20 = 15% de aumento, que será somado aos demais AUMENTOS: Março = 10% e Abril = 10%.
Logo, o aumento entre 2 de Janeiro e Abril foi de 35%, além disso, há duas alternativas com o mesmo valor, letra B e D afirmam que o aumento foi
maior em 30,68%

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

161

Protocolo Questão

14 15301559

Inscrição

Questão com duas opções corretas na prova, letra B e D. Solicito anulação

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

164

Protocolo Questão

14 15302828

Inscrição

A QUESTÃO POSSUI DUAS ALTERNATIVAS IGUAIS, A "B" E A "D". O QUE INDUZ A QUESTÃO E EVITA UMA MELHOR ANALISE, NO CASO
DESSA 14 QUEM ASSINA A "D" TAMBÉM ESTÁ CORRETA

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

166

Protocolo Questão

14 15308806

Inscrição

A questão 14 de matemática está com duas alternativas iguais (b e d) e não pode em concurso ter duas alternativas iguais... peço a anulação da
questão

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

171

Protocolo Questão

14 15303157

Inscrição
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A questão está com duplicidade de alternativas nas letras B e D.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

179

Protocolo Questão

14 15313376

Inscrição

A questão apresenta duas alternativas iguais. A redação das letras B e D estão iguais: "maior em 30,68%"

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

187

Protocolo Questão

14 15313715

Inscrição

Nas alternativas (b) e (d) as respostas são idênticas o que torna duas alternativas certas. Devido a isso solicito a anulação da referida questão.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

188

Protocolo Questão

14 15300934

Inscrição

De acordo com a análise da questão, a resposta correta seria a letra A. Porém o gabarito traz como correta a alternativa B, que tem a mesma
resposta que a alternativa D. Por isso, peço a anulação da questão, pois não tem como considerar correta uma questão que traz duas alternativas
com a mesma resposta.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

189

Protocolo Questão

14 15304334

Inscrição
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SOLICITO ANULAÇÃO DA QUESTÃO 14 POIS EXISTEM DUAS ALTERNATIVAS IGUAIS A LETRA B E A LETRA D

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

195

Protocolo Questão

14 15310136

Inscrição

As opções B e D são iguais

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

200

Protocolo Questão

14 15300538

Inscrição

O enunciado das respostas constam duas respostas iguais, sendo assim, configurando pegadinha, o que não permitido na apresentação do corpo
estrutal das questões em uma prova de concurso.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

203

Protocolo Questão

14 15311278

Inscrição

As alternativas "b" e "d" estão exatamente iguais.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

219

Protocolo Questão

14 15314132

Inscrição
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Na alternativa existe duas questões com o mesmo valor 30,68%

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

229

Protocolo Questão

14 15301844

Inscrição

Na questão 14 , alternativa B e D estão com a mesma resposta , Gostaria de pedir anulação , e todos terem um ponto , porque foi erro da banca.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

236

Protocolo Questão

14 15305194

Inscrição

A questão abaixo reproduzida da prova para o cargo de TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - ADMINISTRATIVA, possui DUAS AFIRMATIVAS IGUAIS e,
portanto CORRETAS. As alternativas "B" e "D" são exatamente IDÊNTICAS. Leia-se a questão: 14. Um certo produto teve o seu preço de venda
reajustado, no ano de 2018, da seguinte forma:  no dia 3 de Janeiro, houve um aumento de 35%;  no dia 12 de Fevereiro, houve uma diminuição
em 20% do seu preço praticado no final de janeiro;  em Março, houve um novo aumento, agora de 10%;  em Abril, esse produto teve mais um
aumento de 10%. Em relação ao preço praticado em 2 de janeiro, é correto afirmar que o preço em Abril é: (A) maior em 35%. (B) maior em
30,68%. (C) menor em 35%. (D) maior em 30,68%. (E) maior em 40%.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

238

Protocolo Questão

14 15303991

Inscrição

A questão apresenta duas alternativas repetidas, sendo corretas então duas questões.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

240

Protocolo Questão

14 15305058

Inscrição
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A questão trazia a resposta correta de forma duplicada.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

245

Protocolo Questão

14 15313546

Inscrição

Contém alternativas repetidas, sendo B e D.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

247

Protocolo Questão

14 15311687

Inscrição

A questão 14 de Matemática e Raciocínio Lógico tem 2(duas) alternativas com a mesma resposta: alternativa B e alternativa D. Ambas com o
mesmo resultado e o qual seria a resposta correta. Solicito a anulação da mesma.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

259

Protocolo Questão

14 15308222

Inscrição

Um certo produto teve o seu preço de venda reajustado, no ano de 2018, da seguinte forma:  no dia 3 de Janeiro, houve um aumento de 35%;  no
dia 12 de Fevereiro, houve uma diminuição em 20% do seu preço praticado no final de janeiro;  em Março, houve um novo aumento, agora de
10%;  em Abril, esse produto teve mais um aumento de 10%. Em relação ao preço praticado em 2 de janeiro, é correto afirmar que o preço em
Abril é Gabarito: (B) maior em 30,68% e (D) maior em 30,68%. Argumentação: Temos duas respostas iguais, portanto sugiro que essa questão
seja anulada, visto que não podemos considerar duas alternativas corretas. O principio da igualdade diz que temos um valor percentual atribuído a
cada alternativa e como temos 05 alternativas cada uma equivale à 20% do total. Nesse caso, dessa forma teríamos uma questão com valor
superior a esse percentual fugindo assim do principio da igualdade.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

265

Protocolo Questão

14 15300125

Inscrição
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Na questão número 14 no assunto referente à Matemática e Raciocínio Lógico existe duas alternativas que estão totalmente idênticas e, essas
alternativas estão corretas. Tanto a alternativa "B" quanto a alternativa "D" estão corretas e totalmente iguais. No gabarito preliminar só consta
como certa a alternativa "B". Logo o gabarito definitivo deverá incluir a alternativa "D" como correta também ou anular a questão.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

270

Protocolo Questão

14 15313063

Inscrição

Essa questão tem duas alternativas idênticas ( a alternativa "B" e a "D"). No gabarito preliminar está constando a "B" como correta, mas o
candidato que marcou "D" na folha de resposta não pode ser prejudicado!

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

272

Protocolo Questão

14 15308265

Inscrição

A questão de nº 14 apresenta uma mesma resposta em duas alternativas, tornando possíveis como respostas as letras (B) e (D). Por esse motivo
pede-se a anulação da questão.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

273

Protocolo Questão

14 15309936

Inscrição

A questão deve ser anulada uma vez que segundo o gabarito a alternativa correta é a letra "B" ( maior em 30,68%), porém existe duplicidade na
resposta como é possível notar ao observar a alternativa "D" (maior em 30,68%).

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

274

Protocolo Questão

14 15309319

Inscrição
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A resposta correta foi apresentada em duas opções letras B e D. Vocês devem aceitar a marcação em ambas ou anular logo.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

288

Protocolo Questão

14 15301162

Inscrição

a questão tem duas alternativas com duas respostas certas a letra B e letra D tem a mesma opção de resposta. Ambas a resposta e maior que
30,68%. Tem que ser anulada

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

297

Protocolo Questão

14 15301819

Inscrição

respostas B e D iguais

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

308

Protocolo Questão

14 15307993

Inscrição

Há duas alternativas iguais, a alternativa B e a alternativa D "maior em 30,68%"

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

312

Protocolo Questão

14 15307943

Inscrição
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Considerando o gabarito divulgado, a referente questão tem como alternativa correta a letra "B". Mas a mesma descrição constante na alternativa
do gabarito emcontra-se na alternativa "D". Logo, solicito anulação da questão por possui duas alternativas verdadeiras.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

315

Protocolo Questão

14 15303332

Inscrição

"HOUVE AUMENTO DE 35%" Considerando que o enunciado relata que: além do aumento de 35% teve uma queda, ou seja, menos 20% e
novamente, nos próximos meses restabelece aumento de 20% (considerando 10% + 10%) Conclui-se que a interpretação subjetiva de: como já
havia o "aumento" inicial de 35% seria letra "A" (maior em35%, não maior de 35%)

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

322

Protocolo Questão

14 15301730

Inscrição

VENHO, ATRAVÉS DESTE, SOLICITAR A ANULAÇÃO DA QUESTÃO 14, JÁ QUE A MESMA POSSUI DUAS ALTERNATIVAS IDÊNTICAS, QUE
POR SINAL É A RESPOSTA DA QUESTÃO, NO CASO AFIRMATIVAS B e D. DESDE JÁ AGRADEÇO PELA COMPREENSÃO E ESPERO

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

327

Protocolo Questão

14 15311283

Inscrição

A questão possui duas alternativas iguais. As alternativas B e D possuem a mesma sentença.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

328

Protocolo Questão

14 15304196

Inscrição
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As alternativas B e D possuem a mesma resposta.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

335

Protocolo Questão

14 15313605

Inscrição

Presença de alternativas iguais (B) e (D). Segundo o gabarito preliminar a alternativa correta é a (B), mas, o candidato que marcou a alternativa (D)
também está correto.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

336

Protocolo Questão

14 15307869

Inscrição

Questão com alternativas idênticas

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

339

Protocolo Questão

14 15314220

Inscrição

A referida questão teve erro na digitação tendo dois valores iguais, que seria o valor exato, sendo assim pede-se anulação da mesma. (B) maior
em 30,68%. (D) maior em 30,68%.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

349

Protocolo Questão

14 15300616

Inscrição
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O texto das opção de resposta B e D eram idênticos

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

355

Protocolo Questão

14 15306684

Inscrição

4. Um certo produto teve o seu preço de venda reajustado, no ano de 2018, da seguinte forma:  no dia 3 de Janeiro, houve um aumento de 35%; 
no dia 12 de Fevereiro, houve uma diminuição em 20% do seu preço praticado no final de janeiro;  em Março, houve um novo aumento, agora de
10%;  em Abril, esse produto teve mais um aumento de 10%. Em relação ao preço praticado em 2 de janeiro, é correto afirmar que o preço em
Abril é (A) maior em 35%. (B) maior em 30,68%.  (C) menor em 35%. (D) maior em 30,68%.  (E) maior em 40%.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

357

Protocolo Questão

14 15311248

Inscrição

A questão 14 possuía 2 alternativas iguais: B e D

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

359

Protocolo Questão

14 15305262

Inscrição

A alternativa D deve ser considerada como correta, pois está de acordo com os cálculos: Atribuindo um valor de R$100,00 ao produto teremos:
Aumento de 35% em 3 de janeiro = R$135,00 Diminuição de 20% em 12 de fevereiro = R$108,00 Aumento de 10% em março = R$118,80
Aumento de 10% em abril = R$130,68 Configurando um aumento total de 30,68%, resultado previsto na letra D. Portanto, a opção correta é a letra
D.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

361

Protocolo Questão

14 15304452

Inscrição
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Questão com respostas repetidas .

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

366

Protocolo Questão

14 15312727

Inscrição

Boa noite . Ha grande possibilidade de anulação desta questão porque existe resposta iguais nas letras letra = B 30,68 letra =D 30,68

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

369

Protocolo Questão

14 15311051

Inscrição

As alternativas de respostas "b" e "d" estão idênticas o que pode acarretar erro na correção da prova pois ambas estão corretas e no gabarito
preliminar a opção correta seria a letra "b" e houveram candidatos que certamente responderam "d".

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

370

Protocolo Questão

14 15310173

Inscrição

Solicito a anulação da questão, pois a assertiva apresenta duas alternativas iguais, sendo as mesmas o gabarito da questão, neste caso
impossibilita o candidato na marcação do gabarito.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

372

Protocolo Questão

14 15303581

Inscrição
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Um certo produto teve o seu preço de venda reajustado, no ano de 2018, da seguinte forma:  no dia 3 de Janeiro, houve um aumento de 35%;  no
dia 12 de Fevereiro, houve uma diminuição em 20% do seu preço praticado no final de janeiro;  em Março, houve um novo aumento, agora de
10%;  em Abril, esse produto teve mais um aumento de 10%. Em relação ao preço praticado em 2 de janeiro, é correto afirmar que o preço em
Abril é (A) maior em 35%. (B) maior em 30,68%. (C) menor em 35%. (D) maior em 30,68%. (E) maior em 40%. NO ENUNCIADO FALA DIA 03 DE
JANEIRO E JÁ NA PERGUNTA SE REFERE AO DIA 02 DIA DE JANEIRO

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

377

Protocolo Questão

14 15312902

Inscrição

Alternativa B e D tem a mesma opção.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

378

Protocolo Questão

14 15301432

Inscrição

A alternativa B está igual a alternativa D

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

384

Protocolo Questão

14 15313028

Inscrição

Ilustríssima Banca Examinadora, venho por meio deste solicitar a anulação da questão (14) do gabarito preliminar, pois constam duas alternativas
iguais (B e D). Desde já agradeço a compreensão.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

391

Protocolo Questão

14 15309078

Inscrição
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Resposta correta repetida.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

396

Protocolo Questão

14 15304764

Inscrição

A questão 14 apresenta duas respostas idênticas nas alternativas B e D impossibilitando a resolução da mesma, uma vez que a questão possui
uma única alternativa de resposta correta.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

401

Protocolo Questão

14 15300914

Inscrição

A questão deve ser anulada por conter 2 alternativas iguais: (A) maior em 35%. =>(B) maior em 30,68%. (C) menor em 35%. =>(D) maior em
30,68%. (E) maior em 40%.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

412

Protocolo Questão

14 15305282

Inscrição

A questão 14 da prova encontra-se com a resposta correta em duas alternativas. São elas: B e D, ambas com a resposta "maior em 30,68%".

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

415

Protocolo Questão

14 15312898

Inscrição
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As alternativas 'b' e 'd' estão repetidas, trazem a mesma informação.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

418

Protocolo Questão

14 15304434

Inscrição

Na questão selecionada, as alternativas B e D encontram-se com as mesmas afirmações.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

423

Protocolo Questão

14 15304416

Inscrição

Duas alternativas com a mesma resposta

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

425

Protocolo Questão

14 15307850

Inscrição

alternativa 14 tem letras B e D iguais

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

432

Protocolo Questão

14 15303850

Inscrição
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Questão com alternativas iguais. A letra B e a letra D.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

436

Protocolo Questão

14 15304536

Inscrição

Há uma duplicidade de RESPOSTA. Temos como correta as alternativas " B" e " D" Portanto, esta questão deve ser anulada

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

447

Protocolo Questão

14 15304436

Inscrição

Prova de Técnico Universitário - Administrativa A questão deve ser anulada e seus pontos distribuídos a todos os candidatos pois a mesma possui
duas alternativas exatamente iguais: Alternativas "B" e "D".

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

449

Protocolo Questão

14 15313848

Inscrição

Solicito a anulação da questão devido a existência de duas alternativas idênticas: a alternativa B (maior em 30,68%) e a alternativa D (maior em
30,68%).

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

458

Protocolo Questão

14 15312019

Inscrição

Página 174 de 263



As respostas B e D são iguais, o que invalida a questão.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

463

Protocolo Questão

14 15300699

Inscrição

A questão apresenta uma mesma resposta em duas alternativas,tornando como possiveis resposta as letras "b" e "d",o que invalida a questão.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

465

Protocolo Questão

14 15302530

Inscrição

A questão deve ser anulada, pois tem duas respostas corretas (B e D) e o edital é bem claro que só existe uma alternativa correta e também existe
um erro no enunciado da questão.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

471

Protocolo Questão

14 15300248

Inscrição

Informo que a questão 14 possui duas opções de respostas verdadeiras iguais a B e a D. Solicito o cancelamento desta questão.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

472

Protocolo Questão

14 15311644

Inscrição
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As alternativas (B) e (D) continham a mesma resposta.

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

495

Protocolo Questão

14 15305098

Inscrição

Pra começar a questão tem que ser ANULADA pois tem duas respostas iguais e as questões dessa prova só pode ter apenas UMA RESPOSTA
CORRETA. Como é que a resposta correta pra questão 14 no gabarito preliminar é a letra B, se a letra D dessa mesma questão tem a nesma
resposta? Em segundo lugar a questão pede pra afirmar sobre o preço de certo produto no mês de Abril em relação ao preço praticado no dia 02
de Janeiro, ou seja, em relação ao preço inicial do produto, antes de qualquer aumento indicado na questão. Se a partir do dia 03 de Janeiro
aumentou 35% o valor desse produto e em 12 de Fevereiro diminuiu 20%, em relação ao preço praticado no final de Janeiro (onde não deixa claro
se ainda é o mesmo preço do dia 03 de Janeiro, que tinha o acréscimo de 35%), e em Março houve um novo aumento de 10% e em Abril teve
mais um aumento de 10%, o mais lógico é afirmar que o preço em Abril em relacao ao dia 02 de Janeiro é maior em 35%. Se na questão não
deixou nada declarado que no final de Janeiro houve alguma alteração de preço, nem para mais ou para menos, a letra A dessa questão é a
resposta mais lógica. A partir do dia 03 de Janeiro aumentou 35%, em 12 de Fevereiro diminuiu 20%, após essa redução o preço só estava mais
alto em 15% em relação ao preço inicial. Em Abril e em Março aumentou 10% em cada mês, acabou que recuperou os 20% perdidos em
Fevereiro. Se no final de Janeiro não houve alteração de preço a resposta correta e lógica é a letra A.

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

500

Protocolo Questão

14 15305379

Inscrição

Venho por meio informar que a questão catorze da prova de nivel tècnico administrativo da universidade Estadual de Feira de Santana Bahia ,
encontra-se duas respostas iguais . Quero pedir atenção especial para essa questão ou seja peço que seja anulada.

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

505

Protocolo Questão

14 15301482

Inscrição

DUAS RESPOSTAS IGUAIS

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

506

Protocolo Questão

14 15310432

Inscrição
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Solicito a anulação da questão, pois existe duas alternativas iguais. O gabarito preliminar destaca como alternativa correta a alternativa "B", no
entanto a alternativa "D", possui o mesmo valor ( (B) maior em 30,68% / (D) maior em 30,68%) . Vejamos o que diz o edital:10.2. As provas
constantes no Quadro IV constarão de questões objetivas de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas, tendo como correta uma única
alternativa, e versarão sobre os conteúdos programáticos constantes no Anexo I deste Edital. Diante do exposto, ressaltando que a questão possui
duas alternativas iguais para a mesma questão,SOLICITO A ANULAÇÃO.

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

508

Protocolo Questão

14 15305930

Inscrição

O gabarito da questão 14 diz que a alternativa correta é a letra B, mas há duas alternativas iguais na questão que são B e D. Diante desta situação
de duplicidade de respostas peço a anulação da questão.

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

516

Protocolo Questão

14 15301221

Inscrição

Possuía duas alternativas iguais

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

518

Protocolo Questão

14 15314144

Inscrição

As alternativas B e D apresenta o mesmo resultado.

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

522

Protocolo Questão

14 15303425

Inscrição
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Existem duas alternativas iguais: alternativa B e D

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

530

Protocolo Questão

14 15310473

Inscrição

QUESTÃO COM ALTERNATIVAS REPETIDAS (ALTERNATIVAS B E D IDÊNTICAS)

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

531

Protocolo Questão

14 15307400

Inscrição

Prezados, peço anulação do gabarito. Existe na questão duas alternativas corretas . (Letra B e D).

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

534

Protocolo Questão

14 15300718

Inscrição

Sr(a) Examinador(a), Solicito anulação da questão nº 14 da prova objetiva, cargo Técnico universitário - Administrativa - Feira de Santana,
regulamentado pelo Edital do Concurso Público de provas e títulos para provimento de cargos técnicos específicos da Universidade Estadual de
Feira de Santana, já que a questão apresenta uma mesma resposta em duas alternativas, tornando possíveis como gabarito as letras b e d, o que
invalida a questão. Isso porque, viola o item 10.2 do referido edital, que consta a seguinte informação: "As provas constantes no Quadro IV de
questões objetivas de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas, TENDO COMO CORRETA UMA ÚNICA ALTERNATIVA, e versarão sobre os
conteúdos programáticos constantes no Anexo I deste Edital. (Grifo nosso). Atenciosamente, Priscila Flores, inscrição nº 15309912.

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

542

Protocolo Questão

14 15309912

Inscrição
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A questão apresenta duas alternativas iguais, de acordo com os cálculos pedidos na questão as alternativas B e D estão corretas. Sendo assim,
solicito anulação da questão.

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

543

Protocolo Questão

14 15311483

Inscrição

NA QUESTÃO 14, EXISTE DUAS ALTERNATIVAS EXATAMENTE IGUAIS, SENDO QUE AMBAS ESTÃO CORRETAS.

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

544

Protocolo Questão

14 15302576

Inscrição

Sr(a) Examinador(a) Solicito anulação da questão 14 da prova objetiva do concurso de cargos técnicos específicos da Universidade Estadual de
Feira de Santana, o cargo referido é: cargo técnico universitário: administrativa - Feira de Santana, uma vez que a questão apresenta uma mesma
resposta em duas alternativas, tornando possíveis como gabarito as letra "b" e "d", o que torna a questão sem valor, visto que, trás uma violação
do item 10.2 que consta no Edital de provas e títulos deste referido concurso, que apresenta a seguinte orientação: "As provas constantes no
quadro IV de questões objetivas de múltipla escolha com 05(cinco) alternativas: TENDO COMO CORRETA UMA ÚNICA ALTERNATIVA e
versarão sobre os conteúdos programáticos constantes no anexo I deste edital (grifo nosso).

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

546

Protocolo Questão

14 15304413

Inscrição

haviam duas respostas iguais no gabarito. Solicito anulação da questão.

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

552

Protocolo Questão

14 15301624

Inscrição
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Matemática e Raciocínio Lógico Questão 14 Conforme será comprovado esta questão possui 02 alternativas corretas além de serem as mesmas
opções : (B) e (D). Portanto, pede-se a anulação da questão cujo enunciado e alternativas estão a seguir: 14. Um certo produto teve o seu preço
de venda reajustado, no ano de 2018, da seguinte forma:  no dia 3 de Janeiro, houve um aumento de 35%;  no dia 12 de Fevereiro, houve uma
diminuição em 20% do seu preço praticado no final de janeiro;  em Março, houve um novo aumento, agora de 10%;  em Abril, esse produto teve
mais um aumento de 10%. Em relação ao preço praticado em 2 de janeiro, é correto afirmar que o preço em Abril é (A) maior em 35%. (B) maior
em 30,68%. (C) menor em 35%. (D) maior em 30,68%. (E) maior em 40% Então, a resposta certa é maior em 30,68% porém existe duas
alternativas com a opção correta.

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

553

Protocolo Questão

14 15300836

Inscrição

Questões apresenta preposições iguais na letra B e D

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

556

Protocolo Questão

14 15311160

Inscrição

A questão apresenta uma mesma resposta em duas alternativas, tornando possíveis como respostas as letras b e d, o que invalida a questão.

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

558

Protocolo Questão

14 15311482

Inscrição

A questão 14 ( Matemática e Raciocínio Lógico) A questão possui duas alternativas iguais, com a mesma resposta: Letra B - maior em 30,68%
Letra D - maior em 30,68%

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

559

Protocolo Questão

14 15309167

Inscrição
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A questão tem duas alternativas iguais, a letra B e letra D que dizem "maior que 30,68%"

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

568

Protocolo Questão

14 15304228

Inscrição

Em decorrência de duplicidade de alternativas dadas como corretas de acordo com o gabarito preliminar (B e D), venho requerer a anulação da
questão supracitada.

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

577

Protocolo Questão

14 15301215

Inscrição

Tanto a b como a d estão corretas

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

580

Protocolo Questão

14 15300650

Inscrição

As respostas "B" e "D" tem a mesma resposta.

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

584

Protocolo Questão

14 15300412

Inscrição
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Candidato: Marcio Eder Araujo de Assis Inscrição Nº 153133 Cargo: 100 - TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - ADMINISTRATIVA - FEIRA DE
SANTANA/BA - Manhã A questão 14 está em discordância com item 10.2 do Edital de abertura do concurso público o qual diz que: As provas
constantes no Quadro IV constarão de questões objetivas de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas, tendo como correta uma única
alternativa, e versarão sobre os conteúdos programáticos constantes no Anexo I deste Edital. portanto a referida questão tem duas alternativas
corretas. sendo elas a alternativas a e b.

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

598

Protocolo Questão

14 15313306

Inscrição

Senhor examinador, Peço anulação da questão 14, pois a mesma apresentou duas alternativas iguais, a letra B e D, onde a alternativa correta foi a
letra B, mais mediante a presença de erro, peço que anule a questão.

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

600

Protocolo Questão

14 15300641

Inscrição

Nesta questão há duas alternativas corretas a alternativa "b" e a alternativa "d".Solicito à banca Aocp a anulação desta questão pois estas duas
alternativas iguais induzem o candidato ao erro.Ainda mais que a questão correta é a alternativa "b" devido a repetição da alternativa correta os
candidatos são induzidos ao erro.Reproduzo a questão abaixo: 14. Um certo produto teve o seu preço de venda reajustado, no ano de 2018, da
seguinte forma:  no dia 3 de Janeiro, houve um aumento de 35%;  no dia 12 de Fevereiro, houve uma diminuição em 20% do seu preço praticado
no final de janeiro;  em Março, houve um novo aumento, agora de 10%;  em Abril, esse produto teve mais um aumento de 10%. Em relação ao
preço praticado em 2 de janeiro, é correto afirmar que o preço em Abril é (A) maior em 35%. (B) maior em 30,68%. (C) menor em 35%. (D) maior
em 30,68%. (E) maior em 40%. (resposta correta- b)

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

611

Protocolo Questão

14 15313257

Inscrição

essa questão possui o mesmo erro da primeira questão que é a repetição de resposta das alternativas. B)maior em 30,68% D)maior em 30,68%

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

612

Protocolo Questão

14 15301125

Inscrição
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A questão possui duas alternativas corretas , a "A" e a "D"

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

620

Protocolo Questão

14 15311839

Inscrição

A questão 14 da prova de matemática e raciocínio lógico apresenta duas alternativas corretas e iguais, a letra B e a E. Dessa forma, a questão é
passível de anulação.

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

632

Protocolo Questão

14 15305456

Inscrição

AS ALTERNATIVAS DESSA QUESTÃO POSSUE DUAS DELAS COM RESULTADOS IGUAIS, OU SEJA, AS LETRAS B e D COM : ( MAIOR EM
30, 68%) , CONCLUI-SE QUE O GABARITO ESTÁ COM RESPOSTA LETRA B, SENDO QUE A D TAMBÉM ESTÁ CORRETA.

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

638

Protocolo Questão

14 15301852

Inscrição

Verifica-se que a banca disponibilizou o gabarito preliminar da matéria de Matemática e Raciocínio Lógico com o seu gabarito a alternativa B. Tal
fato torna-se incoerente e com ambiguidade, tendo em vista que essa disponibilizou duas alternativas com a mesma resposta, sendo a letra B,
dada como o gabarito preliminar e a alternativa D, que contém a mesma escrita e número da alternativa citada anteriormente dada como gabarito
corretas. Desse modo, ao disponibilizar para o candidato duas alternativas com o gabarito sendo uma delas e ambas serem iguais, induziu o
candidato ao erro, sendo que as duas alternativas estão corretas. Portanto, sugere-se que a banca anule a questão, tendo em vista não haver
resposta coerente, pois tanto a alternativa B quanto a D contém o mesmo conteúdo, dessa forma, ambas sendo certas.

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

639

Protocolo Questão

14 15305855

Inscrição
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A questão encontra-se com falha, pois há repetição em duas alternativas, a letra B e a letra D estão iguais. O que gera dúvida e confusão para os
candidatos.

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

648

Protocolo Questão

14 15302620

Inscrição

Sr(a) Examinador(a) Solicito anulação da questão nº 14 da prova objetiva, cargo Técnico Universitário - Administrativa - Feira de Santana,
regulamentado pelo Edital do Concurso Público de provas e títulos para provimento de cargos técnicos específicos da Universidade Estadual de
Feira de Santana, a questão citada apresenta uma mesma resposta em duas alternativas, tornando possível como gabarito as opções "b" e "d" o
que deixa a questão invalidada, pois, viola o item 10.2 do edital que diz " As provas constantes no Quadro IV constarão de questões objetivas de
múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas, tendo como correta uma única alternativa, e versarão sobre os conteúdos programáticos constantes no
Anexo I deste Edital.".

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

658

Protocolo Questão

14 15308325

Inscrição

De acordo com o enunciado da questão 14 da prova de técnico universitário-área administrativa: Um certo produto teve o seu preço de venda
reajustado, no ano de 2018, da seguinte forma: * no dia 03 de janeiro, houve um aumento de 35%; *no dia 12 de fevereiro, houve uma diminuição
em 20% do seu preço praticado no final de janeiro; em março, houve um novo aumento agora de 10%; em abril, esse produto teve mais aumento
de 10%. Em relação ao preço praticado em 02 de janeiro, é correto afirmar que o preço em abril é: A) maior em 35% B)maior em 30,68% C) menor
em 35% D)maior em 30,68% E)maior em 40% Percebe-se que nas assertivas "B" e assertivas "D" os valores se repetem, o que resulta no pedido
de anulação da questão em comento.Dessa forma, solicita-se a anulação da questão número 14, da prova de técnico universitário- área
administrativa pelos motivos plausíveis ora apresentados. Neste termos, pede deferimento.

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

664

Protocolo Questão

14 15300326

Inscrição

Duplicidade de resposta, alternativa B e D

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

665

Protocolo Questão

14 15301169

Inscrição
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Nessa questão as letras B e D possuem a mesma resposta.

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

670

Protocolo Questão

14 15311764

Inscrição

Questão com duas alternativas de respostas iguais. Alternativas B e D

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

682

Protocolo Questão

14 15306934

Inscrição

A referida questão apresentava duas alternativas iguais, a alternativa b e a alternativa d estavam iguais.

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

696

Protocolo Questão

14 15311771

Inscrição

No caderno de prova, a referida questão está contendo duas alternativas iguais: alternativa B e D. Visto que a resposta correta seria a que vem em
ambas as alternativas, tal questão deveria ser anulada.

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

725

Protocolo Questão

14 15301556

Inscrição
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A questão apresenta uma mesma resposta em duas alternativas, tornando possíveis como respostas as letras B e D, o que invalida a
questão. Diante de evidente equívoco, requer-se a anulação da questão.

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

730

Protocolo Questão

14 15302773

Inscrição

O gabarito preliminar considerou a alternativa B como sendo correta. Porém, conforme será demostrado, a presente questão deve ser anulada. A
banca considerou correta a alternativa B, qual seja, que dispõe maior em 30,68%. Porém, a alternativa D traz a mesma disposição, qual seja,
maior em 30,68%. Portanto, na presente questão constam duas alternativas idênticas entre si. Dessa forma, tendo em vista as alternativas B e D
serem iguais, reforça-se o pedido no sentido de anulação da presente questão.

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

732

Protocolo Questão

14 15312637

Inscrição

A alternativa correta é a letra "C"- 10. A questão não cita que 17 clientes gostaram "somente" do sabor açaí, nem que 5 clientes gostaram
"somente" do sabor gengibre. Ao questionar sobre o número mínimo de clientes que não gostaram de nenhum dos dois sabores não foi levado em
questão a interseção, ou seja, os clientes que gostam dos dois sabores. 15 clientes gostaram apenas do sabor açaí; 2 clientes gostaram do sabor
açaí e do sabor gengibre; 3 clientes gostaram apenas do sabor gengibre; total de 20 clientes que gostaram de pelo menos um sabor, ou seja, 10
clientes não gostaram de nenhum dos sois sabores.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista que o
número mínimo do conjunto nenhum será obtido se a intersecção for 0.Logo 30 ( 17 + 5) = 8. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

285

Protocolo Questão

15 15309319

Inscrição

nesta questão também temos um erro Orientação proativa é aquela que esta atenta diurnamente aos sinais do mercado, Orientação voltada para o
mercado também esta voltada para todo e qualquer sinal do mercado e marketing o próprio nome diz mercado então as 3 alternativas estariam
certas, a A; C e a E; fazendo assim jus ao cancelamento desta questão.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista que a
questão é um exercício de regra de 3 composta, que resulta na seguinte conta:  Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

303

Protocolo Questão

16 15301819

Inscrição
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Solicito anulação da questão 17 da prova de Raciocínio Lógico porque o resultado final da questão não consta em nenhuma das alternativas. De
acordo com o enunciado da questão, ele pede de quantas maneiras é possível formar a equipe de cinco pessoas para dar a entrevista, contendo
pelo menos um homem e uma mulher, conforme escrito na questão. Sendo assim, era feito uma combinação de 12, 5 a 5, de acordo a fórmula, e o
resultado dá 792, e nenhuma das alternativas apresenta esse valor.

28/05/2018

Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-
rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-
pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-
font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-
language:EN-US;} Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em
vista que: Todas as possibilidades: C12,5 = 792 Só homens: C5,5 = 1 Só mulheres: C7,5 = 21 Todas  = só homens + só mulheres + misturado 792
= 1 + 21 + x X = 770 Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

124

Protocolo Questão

17 15311927

Inscrição

1 x 1 x 10 x 9 x 8 = 720 .posição 1: 1 mulher obrigatoriamente .posição 2: 1 homem obrigatoriamente .posição 3: 10 pessoas homens + mulheres
restantes .posição 4: 9 pessoas homens + mulheres restantes .posição 5: 8 pessoas homens + mulheres restantes .Resposta: 720

28/05/2018

Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-
rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-
pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-
font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-
language:EN-US;} Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em
vista que: Todas as possibilidades: C12,5 = 792 Só homens: C5,5 = 1 Só mulheres: C7,5 = 21 Todas  = só homens + só mulheres + misturado 792
= 1 + 21 + x X = 770 Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

277

Protocolo Questão

17 15309463

Inscrição

Solicito a mudança de gabarito para D. A questão solicitou a taxa de juro, informando que foi recebido o dobro do investimento (juros). Se o
investimento foi de R$ 10.000 o dobro é de R$ 20.000 (juros) A formula de juros simples é: J = cit Sendo J = suros, C= capital , i= taxa e t = tempo
J = cit 20000 = 10000* i * 10 i = 20000 / 100000 i = 0,2 ou 20% Fonte: Por: Rosimar Gouveia, Professora de Matemática e Física
https://www.todamateria.com.br/juros-simples/ > acessado em: 28/05/18

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista que: J =
C.i.t10.000 = 10.000.i . 10I = 0,10,1 x 100 = 10%Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

82

Protocolo Questão

18 15300630

Inscrição
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Solicito mudança de gabarito, pois A fórmula de resolução de juro simples é a seguinte: j = C. i. t 10.000=10.000 X i x 10 10.000=100.000i
i=10.000/100.000 i=0,1 LETRA E

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista que: J =
C.i.t10.000 = 10.000.i . 10I = 0,10,1 x 100 = 10%Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

287

Protocolo Questão

18 15312369

Inscrição

Pede-se alteração do gabarito para letra E. A questão pergunta qual a taxa de juro que Rafael receberá por mês. A taxa de juros no cálculo de
Juros Simples é representada pela letra i. O depósito feito por Rafael (R$10.000,00) é o capital, representado pela letra C. O tempo de retirada (10
meses) representado pela letra t. O que Rafael recebeu após esse período (dobro do investimento, ou seja, do capital: R$20.000,00) é chamado
de montante, representado pela letra M. No cálculo de Juros Simples deve-se considerar 4 quantidades: C (capital  investimento, depósito); J (juros
 que é o acréscimo recebido pelo valor aplicado); t (tempo da aplicação) e i (taxa - valor aplicado, em porcentagem, que determina a quantidade de
juros) Duas fórmulas precisam ser feitas: 1º Fórmula: M = C + J (para encontrar os juros M= R$20.000,00 C= R$10.000,00 J= ? M= C + J 20.000 =
10.000+ J (o nº 10.000, que está com sinal positivo, passa para o outro lado com sinal negativo, subtraindo) 20.000  10.000 = J J= 10.000 2º
Fórmula: J= C x i x t (para encontrar a taxa, que é o que a questão quer saber) J= R$ 10.000,00 C= R$10.000,00 t= 10 meses i= ? J= C x i x t
10.000 = 10.000 x i x 10 (o que está sendo multiplicado, passa para o outro lado dividindo. Pegando cada nº por vez, para não haver confusão)
10.000 / 10.000 = 10 x i 1= 10 x i (passa novamente o número para o outro lado, dividindo) i= 1 /10 i= 0,1% (alternativa E)

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista que: J =
C.i.t10.000 = 10.000.i . 10I = 0,10,1 x 100 = 10%Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

413

Protocolo Questão

18 15305282

Inscrição

Questão 18 - Matemática e Raciocínio Lógico Aplicando a formula de juros simples, onde juros é o resultado da multiplicação entre capital, tempo
de aplicação e taxa de aplicação J= C x i x t 20.000 = 10.000 x i x 10 100.000 i = 20.000 i= 20.000/100.000 i=0,2 ou 20% Resposta correta -
Alternativa D 20% a.m

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista que: J =
C.i.t10.000 = 10.000.i . 10I = 0,10,1 x 100 = 10%Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

562

Protocolo Questão

18 15309167

Inscrição

J = c.i.t/100 20.000 = 10.000.i.10/100 20.000 = 100.000 i/100 100.000 i =200.0000 i = 200.0000/100.000 i = 20% a.m. Portanto, a alternativa correta
é a D.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista que: J =
C.i.t10.000 = 10.000.i . 10I = 0,10,1 x 100 = 10%Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

643

Protocolo Questão

18 15301488

Inscrição
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Seguindo as desigualdades 2 = a = 15 e 3 = b = 18, as diferenças entre o maior e o menor valor formado na fração a/b seria 15/3 - 2/18: Essa
mesma subtração será simplificada para 5/1 - 1/9. Tira-se o MMC de 1 e 9 que é igual a 9. Portanto a subtração fica (5-1)/9, resultando na fração
4/9. Não existe esta alternativa na questão. A resposta indicada pelo gabarito é 44/9, porém, este valor não é o resultado do cálculo.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista que: Maior
valor = 5Menor valor = 1/95  1/9 = 44/9Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

194

Protocolo Questão

19 15313715

Inscrição

1) Maior valor da fração a/b = 15/18 Maior valor de a = 15 Maior valor de b =18 2) Menor valor da fração a/b = 2/3 Menor valor de a = 2 Menor valor
de b =3 3) A diferença entre o maior e o menor valor da fração a/b 15/18  2/3 = 3/18 = 1/6 Resposta: 1/6

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista que: Maior
valor = 5Menor valor = 1/95  1/9 = 44/9Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

279

Protocolo Questão

19 15309463

Inscrição

Basta usar a fórmula:  162º = ( n - 2 ) . 180 / n . Proporcão é só cruzar pra multiplicar.  162ºn = 180ºn - 360º  162ºn - 180ºn = - 360º  - 18ºn = - 360º
multiplica por -1 para tirar o sinal negativo  18ºn = 360º  n = 360º / 18º  n = 20º  Agora é só saber o nome do polígono que tem 20 lados:  É o
icoságono. 

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista que o
exercício pede o número de diagonais:ai + ae = 180ae = 18ºae = 360/ n18 = 360/nN = 20D = 20 x 17 / 2D = 170Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

76

Protocolo Questão

20 15309535

Inscrição

162º = ( n - 2 ) . 180 / n . 162ºn = 180ºn - 360º 162ºn - 180ºn = - 360º - 18ºn = - 360º 18ºn = 360º n = 360º / 18º n = 20º LETRA CORRETA: A

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista que o
exercício pede o número de diagonais:ai + ae = 180ae = 18ºae = 360/ n18 = 360/nN = 20D = 20 x 17 / 2D = 170Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

292

Protocolo Questão

20 15312369

Inscrição
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Pela pergunta final entende-se que a questão pede quantas metros total é escalado.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista que o total
escalado tem o mesmo valor que a altura da montanha. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

132

Protocolo Questão

21 15309770

Inscrição

A Letra "C" a Delegação e Avocação, pois eles não retira fundamento do "Poder Disciplinar" e sim do "Poder Hierárquico". Pois delegação pode ser
delegado da mesma hierarquia ou outro órgão não hierárquico, já avocação e vinculado a mesma hierarquia.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista que a
alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com os ensinamentos da doutrina administrativista: Salienta-se que o
poder hierárquico configura um poder de estruturação interna da atividade pública. Dessa forma, não existe manifestação hierárquica externa, ou
seja, entre pessoas jurídicas diferentes. A hierarquia só se manifesta dentro de uma mesma pessoa jurídica (...) Sendo assim, o controle exercido
entre pessoas jurídicas diferentes não decorrem do poder hierárquico nem retiram dele seu fundamentoPortanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

87

Protocolo Questão

22 15302363

Inscrição

a regra de multar o particular decorre do poder discipllinar tendo em vista a proibicao de tal atitude, logo a respota é letra A

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista que a
alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com os ensinamentos da doutrina administrativista: Salienta-se que o
poder hierárquico configura um poder de estruturação interna da atividade pública. Dessa forma, não existe manifestação hierárquica externa, ou
seja, entre pessoas jurídicas diferentes. A hierarquia só se manifesta dentro de uma mesma pessoa jurídica (...) Sendo assim, o controle exercido
entre pessoas jurídicas diferentes não decorrem do poder hierárquico nem retiram dele seu fundamentoPortanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

474

Protocolo Questão

22 15303850

Inscrição

De acordo com o ANEXO I 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, ITEM 1, LETRA C do
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA AS PROVAS OBJETIVAS, SEGUNDO OS CARGOS, NÃO consta a LEI nº 8.987/95, portanto esse item
NÃO PODERIA SER COBRADO NA PROVA, como aconteceu na questão 23. Portanto, peço a ANULAÇÃO da referida questão. Segue abaixo,
reprodução do ITEM 1, LETRA C DO ANEXO I DO EDITAL: C) NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DIREITO ADMINISTRATIVO;
ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA; PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS DAS
UNIVERSIDADES ESTADUAIS DA BAHIA; E NOÇÕES DE IGUALDADE RACIAL E GÊNERO Administração pública: princípios básicos. Poderes
administrativos: poder hierárquico e poder disciplinar. Serviços Públicos: conceito e princípios. Ato administrativo: conceito, requisitos e atributos;
anulação, revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação. Contratos administrativos: conceito e características. Servidores públicos:
cargo, emprego e função públicos. Lei nº 6.677 de 26 de setembro de 1994 - Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, das
Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais. Lei nº 11.375 de 05 de fevereiro de 2009 - Reestrutura as carreiras de Analista Universitário e
Técnico Universitário, integrantes do Grupo Ocupacional Técnico-Específico, criado pela Lei nº 8.889 de 01 de dezembro de 2003. Ética, moral,
princípios e valores no serviço público. Noções de Igualdade racial e gênero. Lei federal n° 12.288, de 20 de julho de 2010 (Estatuto da Igualdade
Racial). Lei federal nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989 (Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor). Decreto federal n° 4.377, de
13 de setembro de 2002 (Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher). Lei federal nº 10.678, de 23 de
maio de 2003, com as alterações da Lei federal nº 13.341, de 29 de setembro de 2016 (Referente à Secretaria de

Recurso

241

Protocolo Questão

23 15303991

Inscrição
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Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República).

28/05/2018

Prezados ela será mantida, tendo em vista as seguintes razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão
em edital, especificamente no tema Serviços Públicos: conceito e princípios;2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está
de acordo com os ensinamentos da doutrina administrativista:Ressalte-se que este princípio visa a garantir a prestação do serviço à maior parte
das pessoas possível, uma vez que a cobrança de valores exorbitantes limitaria a fruição a determinadas camadas da população, excluindo as
demais de atividade essencial a seu bem-estar.3.    A alternativa E traduz o princípio da eficiência e não a modicidade. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Segundo Di Pietro (2008, p. 99) os Princípios do Serviço Público são: da Continuidade do Serviço Público, da Mutabilidade do Regime Jurídico e
da Igualdade dos Usuários. O Princípio da Mocidade encontra-se previsto na Lei 8.987/95, conforme consta da questão. No entanto a referida lei,
diferentemente de outros dispositivos legais, não consta do Conteúdo Programático do Edital do Concurso. Pede anulação.

28/05/2018

Prezados ela será mantida, tendo em vista as seguintes razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão
em edital, especificamente no tema Serviços Públicos: conceito e princípios;2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está
de acordo com os ensinamentos da doutrina administrativista:Ressalte-se que este princípio visa a garantir a prestação do serviço à maior parte
das pessoas possível, uma vez que a cobrança de valores exorbitantes limitaria a fruição a determinadas camadas da população, excluindo as
demais de atividade essencial a seu bem-estar.3.    A alternativa E traduz o princípio da eficiência e não a modicidade. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

461

Protocolo Questão

23 15312627

Inscrição

letra E está correta tambem. logo peço anulacao ou mudança de gabarito.

29/05/2018

Prezados ela será mantida, tendo em vista as seguintes razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão
em edital, especificamente no tema Serviços Públicos: conceito e princípios;2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está
de acordo com os ensinamentos da doutrina administrativista:Ressalte-se que este princípio visa a garantir a prestação do serviço à maior parte
das pessoas possível, uma vez que a cobrança de valores exorbitantes limitaria a fruição a determinadas camadas da população, excluindo as
demais de atividade essencial a seu bem-estar.3.    A alternativa E traduz o princípio da eficiência e não a modicidade. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

477

Protocolo Questão

23 15303850

Inscrição

O enunciado da questão aborda a Lei n° 8.987/95 ( Dispõe sobre o Regime de Concessão e Permissão da Prestação de Serviços Públicos), a qual
não estava prevista dentre os conteúdos programáticos do respectivo Edital no Anexo 1, letra C. Em que informa os conhecimentos gerais que
possivelmente seriam aplicados na prova objetiva do Cargo de Técnico Administrativo. Atitude que fere os princípios constitucionais explícitos na
Constituição de 1988 em seu Artigo 37. Além de ser um ato ilegal, diante das seguintes legislações: Projeto de Lei do Senado Federal nº 74, de
2010 art. 3º §1º Para a bibliografia básica de cada disciplina constante do edital serão considerados a última edição da obra publicada até a data
de publicação do edital. E Art. 7º Deverão constar do edital de abertura de inscrições as seguintes informações, sem prejuízo de outras: XIII -
enunciação precisa das disciplinas das provas e dos eventuais agrupamentos de provas; Projeto de Lei 252/2003, art. 66. A correção das provas
relativas a regimentos internos, leis orgânicas e legislação interna de órgãos estatais utilizará como referência a versão dessas normas vigente na
data da primeira publicação do edital. Diante do exposto solicito a anulação da questão. Pois infração cometida estará sujeitas as penalidades
jurídicas.

29/05/2018

Prezados ela será mantida, tendo em vista as seguintes razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão
em edital, especificamente no tema Serviços Públicos: conceito e princípios;2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito

Data do recurso:

Resposta

Recurso

494

Protocolo Questão

23 15302522

Inscrição
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preliminar está de acordo com os ensinamentos da doutrina administrativista:Ressalte-se que este princípio visa a garantir a prestação do serviço à
maior parte das pessoas possível, uma vez que a cobrança de valores exorbitantes limitaria a fruição a determinadas camadas da população,
excluindo as demais de atividade essencial a seu bem-estar.3.    A alternativa E traduz o princípio da eficiência e não a modicidade. Portanto
recurso indeferido.

01/06/2018Data da resposta:

Solicito a anulação da questão. No enunciado, é pedido que seja assinalada a alternativa em que consta o conceito do princípio da modicidade.
Devido à questão frisar a existência da previsão dos princípios específicos, referentes ao serviço público, por meio da lei 8987/95, era esperado
que por conta da referida previsão legal o conceito tivesse ligação direta a lei dos serviços públicos. Entretanto, o gabarito preliminar, tem como
previsão o conceito de modicidade de acordo com o que diz o professor Matheus Carvalho, no livro manual de direito administrativo 4ª edição.
Como na lei o conceito de modicidade diverge em relação ao classificado como correto na alternativa, e por conta de o enunciado ter induzido a
busca com uma alternativa que constasse na referida legislação, solicito que a questão seja anulada. FONTE: CARVALHO. Matheus. Direito
Administrativo - Coleção Tribunais. Recife: Editora CERS, 2012. & CARVALHO. Matheus. Manual de Direito Administrativo 4ª edição. Salvador:
Editora JusPodium. 2017

29/05/2018

Prezados ela será mantida, tendo em vista as seguintes razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão
em edital, especificamente no tema Serviços Públicos: conceito e princípios;2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está
de acordo com os ensinamentos da doutrina administrativista:Ressalte-se que este princípio visa a garantir a prestação do serviço à maior parte
das pessoas possível, uma vez que a cobrança de valores exorbitantes limitaria a fruição a determinadas camadas da população, excluindo as
demais de atividade essencial a seu bem-estar.3.    A alternativa E traduz o princípio da eficiência e não a modicidade. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

589

Protocolo Questão

23 15301917

Inscrição

A alternativa correta é a letra B e isso é inquestionável, porém no edital, com relação aos Atos Administrativos, era cobrado apenas o conceito,
requisitos e atributos; anulação, revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação. A letra B está expressa na lei 9784/99, lei essa que
trata do processo administrativo e não estava expressa no edital.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema Ato administrativo:
conceito, requisitos e atributos; anulação, revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação;2.    A alternativa apontada como correta pelo
gabarito preliminar está de acordo com a respectiva legislação estadual de processo administrativo, bem como com a Lei nº 9.784 que regula o
processo administrativo federal;3.    Ademais, a Súmula 473 do STF, ao contrário do que alegam alguns candidatos, torna a alternativa D
incorreta.Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

261

Protocolo Questão

24 15303825

Inscrição

O gabarito preliminar informa que a alternativa correta encontra-se na Letra B. Todavia a letra D, semelhantemente está correta, pois está de
acordo com a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que diz: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que
os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos;[...] . Solicito a anulação desta questão, pois expressa mais de uma alternativa para
assinalar. Confundindo o leitor.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema Ato administrativo:
conceito, requisitos e atributos; anulação, revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação;2.    A alternativa apontada como correta pelo
gabarito preliminar está de acordo com a respectiva legislação estadual de processo administrativo, bem como com a Lei nº 9.784 que regula o
processo administrativo federal;3.    Ademais, a Súmula 473 do STF, ao contrário do que alegam alguns candidatos, torna a alternativa D
incorreta.Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

466

Protocolo Questão

24 15302522

Inscrição
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Solicito a mudança do gabarito, pois o gabarito preliminar apresenta como alternativa correta a letra "B", Porém a alternativa "D" diz o seguinte: (D)
A Administração pode revogar seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, posto que deles não se originam direitos. A
alternativa "D" está correta, pois o principio da tutela e da Autotutela da Administração Pública diz que a administração pública possui a faculdade
de rever os seus atos, de forma a possibilitar a adequação destes á realidade fática em que atua e declarar nulos os efeitos dos atos eivados de
vícios quanto a legalidade. O embasamento de tais condutas é pautado nas súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 346- A
administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Súmula 473- A administração pode anular seus próprios atos, quando
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não pode se originar direitos; ou revoga-los por motivo de conveniência ou oportunidade.
Solicito a retificação de "B" para "D" , ou a anulação da questão! ( Fontes dos argumentos: Súmulas do Supremo Tribunal Federal; MEIRELLES,
Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro.São Paulo:malheiros, 1993.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema Ato administrativo:
conceito, requisitos e atributos; anulação, revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação;2.    A alternativa apontada como correta pelo
gabarito preliminar está de acordo com a respectiva legislação estadual de processo administrativo, bem como com a Lei nº 9.784 que regula o
processo administrativo federal;3.    Ademais, a Súmula 473 do STF, ao contrário do que alegam alguns candidatos, torna a alternativa D
incorreta.Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

514

Protocolo Questão

24 15305930

Inscrição

No estatuto diz que o candidato perderá o cargo também por processo de avaliação periódica de desempenho e essa alternativa a AOCP disse q é
errada. Deu como certa letra A, quando deveria ser letra C

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema Servidores públicos:
cargo, emprego e função públicos;2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com o que dispõe o texto
constitucional, vejamos:§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla
defesa;3.    O item II, em nenhum momento, foi abordado pela decisão do Supremo Tribunal Federal no tocante à execução provisória da pena e
os limites à presunção de inocência, bem como contraria expressamente o art. 41, §1, inciso I da Constituição Federal; 4.    O item IV é contrário a
expressa disposição constitucional, visto que a Constituição pressupõe a existência de uma lei complementar regulando o tema e não lei
específica. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

18

Protocolo Questão

25 15308227

Inscrição

DE ACORDO COM O ENUCIADO DA QUSTÃO 25 QUE PEDE ÀS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS ACERCA DE COMO O SERVIDOR
PUBLICO ESTAVEL PODERÁ PERDER O CARGO, E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 É CLARA EM SEU ARTº 41 §1: Art. 41. São
estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. § 1º O
servidor público estável só perderá o cargo: I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; II - mediante processo administrativo em que
lhe seja assegurada ampla defesa; III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada
ampla defesa. DIANTE DO EXPOSTO ACIMA A RESPOSTA CORRETA É LETRA C

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema Servidores públicos:
cargo, emprego e função públicos;2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com o que dispõe o texto
constitucional, vejamos:§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla
defesa;3.    O item II, em nenhum momento, foi abordado pela decisão do Supremo Tribunal Federal no tocante à execução provisória da pena e
os limites à presunção de inocência, bem como contraria expressamente o art. 41, §1, inciso I da Constituição Federal; 4.    O item IV é contrário a
expressa disposição constitucional, visto que a Constituição pressupõe a existência de uma lei complementar regulando o tema e não lei
específica. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

54

Protocolo Questão

25 15300155

Inscrição
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Segundo o Art 41 da Constituição parágrafo 1. O servidor público estável só perderá o cargo: I. Em virtude de sentença judicial transitada em
julgado; II. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. III . Mediante procedimento de avaliação periódica de
desempenho, na forma de lei complementar, assegurando ampla defesa. Esse artigo citado também na lei 6677 /94 comprova que a questão 25 da
prova para cargo técnico administrativo tem como opção correta a E a não a referida em gabarito preliminar.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema Servidores públicos:
cargo, emprego e função públicos;2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com o que dispõe o texto
constitucional, vejamos:§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla
defesa;3.    O item II, em nenhum momento, foi abordado pela decisão do Supremo Tribunal Federal no tocante à execução provisória da pena e
os limites à presunção de inocência, bem como contraria expressamente o art. 41, §1, inciso I da Constituição Federal; 4.    O item IV é contrário a
expressa disposição constitucional, visto que a Constituição pressupõe a existência de uma lei complementar regulando o tema e não lei
específica. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

100

Protocolo Questão

25 15312829

Inscrição

Questão 25 - No que concerne às disposições constitucionais sobre o servidor público, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a
(s) correta (s). O servidor público estável só perderá o cargo: A resposta do gabarito está totalmente equivocada, visto que a constituição federal
cita outros pontos conforme segue: Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento
efetivo em virtude de concurso público. § 1º O servidor público estável só perderá o cargo: I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; III - mediante procedimento de avaliação periódica de
desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Sendo a opção correta a letra C. Diante dos fatos solicito, desta banca a
anulação da qustão

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema Servidores públicos:
cargo, emprego e função públicos;2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com o que dispõe o texto
constitucional, vejamos:§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla
defesa;3.    O item II, em nenhum momento, foi abordado pela decisão do Supremo Tribunal Federal no tocante à execução provisória da pena e
os limites à presunção de inocência, bem como contraria expressamente o art. 41, §1, inciso I da Constituição Federal; 4.    O item IV é contrário a
expressa disposição constitucional, visto que a Constituição pressupõe a existência de uma lei complementar regulando o tema e não lei
específica. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

139

Protocolo Questão

25 15308678

Inscrição

A questão apenas considerou como correta a assertiva III, porém as assertiva II e IV também estão corretas. Diz o ARTIGO 41 da CF/88: "São
estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. § 1º O
servidor público estável só perderá o cargo: I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; II - mediante processo administrativo em que
lhe seja assegurada ampla defesa; III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada
ampla defesa. A ASSERTIVA II considera que o SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL SÓ PODERÁ PERDER O CARGO: "em virtude de acordão
penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário." A Professora de Direito Administrativo na
Escola da Magistratura e na Escola de Administração Judiciária do Estado do Rio de Janeiro LUANA AITA, afirma na conclusão de seu texto
intitulado "A Mutação Constitucional do Princípio da Presunção de Inocência e a Perda de Cargo por Servidores Públicos à Luz da Estabilidade",
e x p o s t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o
https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/109992/mutacao_constitucional_principio_aita_SÍNTESE_DIREITO_ADMINISTRATIVO.pdf que:
"CONCLUSÃO A interpretação literal do disposto no art. 41, § 1º, I, da CRFB/1988, que impõe a necessidade de trânsito em julgado da sentença
determinante da demissão do servidor público que goze de estabilidade, parece levar à conclusão de que a decisão penal que estipula a perda do
respectivo cargo não pode estar sujeita a recurso, nem mesmo na via extraordinária. Contudo, outra aparenta ser a conclusão alcançada quando
se examina a questão à luz da recente orientação do Pretório excelso acerca da interpretação a ser conferida ao princípio da presunção de
inocência, ou não culpabilidade, que viabiliza a execução provisória da pena de decisão prolatada por órgão colegiado. Passou-se a admitir a
aplicação da constrição mais severa prevista no ordenamento pátrio, consubstanciada no encarceramento do indivíduo, antes do provimento
definitivo por parte dos Tribunais Superiores, quando o recurso não for dotado de efeito suspensivo, ou seja, antes do que tradicionalmente se
entendia por trânsito em julgado da sentença. A reafirmação de tal orientação por meio de interpretação conforme do dispositivo do Código de
Processo Penal, que textualmente exige o trânsito em julgado da sentença para a

Recurso

276

Protocolo Questão

25 15303991

Inscrição
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prisão do réu, por meio das recentes ações diretas de constitucionalidade, parece não deixar dúvida quanto à viabilidade da perda do cargo nas
mesmas circunstâncias, até por se tratar de um mal menor a ser imposto ao indivíduo, que, se encarcerado, tampouco poderá desempenhar suas
funções. No âmbito do processo administrativo disciplinar, que, em regra, tem por sanções mais graves a demissão do servidor da ativa e a
cassação de aposentadoria para os inativos, a jurisprudência tem admitido o cumprimento imediato da penalidade imposta quando não for
conferido efeito suspensivo ao respectivo recurso administrativo. Apesar de a orientação na esfera administrativa fundar-se em alicerces distintos
do entendimento ora analisado, acrescenta outro indicativo no sentido de viabilizar o cumprimento imediato da penalidade de perda do cargo,
quando reafirmada ou determinada por órgão colegiado, de segundo grau de jurisdição, diante da mutação constitucional em curso, acerca do
princípio da presunção de inocência." Neste caso, a assertiva II está correta e encontra argumento para a perda do cargo do servidor público
estável. Já a ASSERTIVA IV considera que o SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL SÓ PODERÁ PERDER O CARGO: "mediante procedimento de
avaliação periódica de desempenho, na forma de lei específica, assegurada ampla defesa." Logo, ipsis litteris o texto constitucional. Diante do
exposto, peço a CORREÇÃO DO GABARITO para a alternativa "E" que considera corretas as assertivas II, III, IV.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema Servidores públicos:
cargo, emprego e função públicos;2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com o que dispõe o texto
constitucional, vejamos:§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla
defesa;3.    O item II, em nenhum momento, foi abordado pela decisão do Supremo Tribunal Federal no tocante à execução provisória da pena e
os limites à presunção de inocência, bem como contraria expressamente o art. 41, §1, inciso I da Constituição Federal; 4.    O item IV é contrário a
expressa disposição constitucional, visto que a Constituição pressupõe a existência de uma lei complementar regulando o tema e não lei
específica. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Gabarito correto é letra "C" SEGUNDO A C.F: Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de
provimento efetivo em virtude de concurso público. § 1º O servidor público estável só perderá o cargo: I - em virtude de sentença judicial transitada
em julgado; II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; III - mediante procedimento de avaliação periódica de
desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema Servidores públicos:
cargo, emprego e função públicos;2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com o que dispõe o texto
constitucional, vejamos:§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla
defesa;3.    O item II, em nenhum momento, foi abordado pela decisão do Supremo Tribunal Federal no tocante à execução provisória da pena e
os limites à presunção de inocência, bem como contraria expressamente o art. 41, §1, inciso I da Constituição Federal; 4.    O item IV é contrário a
expressa disposição constitucional, visto que a Constituição pressupõe a existência de uma lei complementar regulando o tema e não lei
específica. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

294

Protocolo Questão

25 15312369

Inscrição

A assertiva IV "mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de LEI ESPECÍFICA, assegurada ampla defesa" é correta
também, como afirma o artigo 41, inciso III da Constituição Federal de 1988 "mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na
forma de LEI COMPLEMENTAR, assegurada ampla defesa. Uma lei complementar é também uma lei específica, como podemos ver na seguinte
referência: https://www.portalconcursopublico.com.br/2018/04/lei-ordinaria-e-lei-complementar-qual.html : "Dizemos que a lei complementar é mais
específica porque ela regula apenas algumas matérias expressamente previstas pela Constituição Federal. Acerca das matérias tratadas pelas leis
ordinárias, saiba que elas são residuais, ou seja, tudo o que não for previsto expressamente para a lei complementar, será direcionado para a lei
ordinária." - citação do Servidor do MP do Estado do Ceará Walderlei Maia

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema Servidores públicos:
cargo, emprego e função públicos;2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com o que dispõe o texto
constitucional, vejamos:§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla
defesa;3.    O item II, em nenhum momento, foi abordado pela decisão do Supremo Tribunal Federal no tocante à execução provisória da pena e
os limites à presunção de inocência, bem como contraria expressamente o art. 41, §1, inciso I da Constituição Federal; 4.    O item IV é contrário a
expressa disposição constitucional, visto que a Constituição pressupõe a existência de uma lei complementar regulando o tema e não lei
específica. Portanto recurso indeferido.

Data do recurso:

Resposta

Recurso

318

Protocolo Questão

25 15307943

Inscrição
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01/06/2018Data da resposta:

A alternativa IV também é correta. Embora na Constituição Federal no Art. 41, parágrafo 1º, inciso III diga "mediante procedimento de avaliação
periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa." , a lei complementar não deixa de ser uma lei específica
(conforme a alternativa IV), isto é, uma lei específica pode ser uma lei complementar ou uma lei ordinária.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema Servidores públicos:
cargo, emprego e função públicos;2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com o que dispõe o texto
constitucional, vejamos:§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla
defesa;3.    O item II, em nenhum momento, foi abordado pela decisão do Supremo Tribunal Federal no tocante à execução provisória da pena e
os limites à presunção de inocência, bem como contraria expressamente o art. 41, §1, inciso I da Constituição Federal; 4.    O item IV é contrário a
expressa disposição constitucional, visto que a Constituição pressupõe a existência de uma lei complementar regulando o tema e não lei
específica. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

345

Protocolo Questão

25 15307869

Inscrição

Corretas assertivas III e IV  GABARITO LETRA C CF/88 Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para
cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) § 1º O servidor público
estável só perderá o cargo: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) Assertiva III  correta CF/88 - Art 41, II mediante processo
administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) Assertiva IV  correta CF/88 - Art
41, III mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) ==> GABARITO LETRA C - ASSERTIVAS III e IV

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema Servidores públicos:
cargo, emprego e função públicos;2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com o que dispõe o texto
constitucional, vejamos:§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla
defesa;3.    O item II, em nenhum momento, foi abordado pela decisão do Supremo Tribunal Federal no tocante à execução provisória da pena e
os limites à presunção de inocência, bem como contraria expressamente o art. 41, §1, inciso I da Constituição Federal; 4.    O item IV é contrário a
expressa disposição constitucional, visto que a Constituição pressupõe a existência de uma lei complementar regulando o tema e não lei
específica. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

348

Protocolo Questão

25 15309463

Inscrição

Conforme Art. 41 CF/88 - Incisos II e III , onde é assegurado ampla defesa e avaliação periódica de desempenho. portanto a questão correta seria
a questão : C

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema Servidores públicos:
cargo, emprego e função públicos;2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com o que dispõe o texto
constitucional, vejamos:§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla
defesa;3.    O item II, em nenhum momento, foi abordado pela decisão do Supremo Tribunal Federal no tocante à execução provisória da pena e
os limites à presunção de inocência, bem como contraria expressamente o art. 41, §1, inciso I da Constituição Federal; 4.    O item IV é contrário a
expressa disposição constitucional, visto que a Constituição pressupõe a existência de uma lei complementar regulando o tema e não lei
específica. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

414

Protocolo Questão

25 15310380

Inscrição
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A questão, em seu enunciado, faz referência a disposições constitucionais, mas tal tema não se encontra explicitada em parte alguma do edital,
nem como direito constitucional ou como constituição federal (ou estadual) e os respectivos artigos temas, sendo assim passível de anulação por
fugir da lei do concurso que é o edital

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema Servidores públicos:
cargo, emprego e função públicos;2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com o que dispõe o texto
constitucional, vejamos:§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla
defesa;3.    O item II, em nenhum momento, foi abordado pela decisão do Supremo Tribunal Federal no tocante à execução provisória da pena e
os limites à presunção de inocência, bem como contraria expressamente o art. 41, §1, inciso I da Constituição Federal; 4.    O item IV é contrário a
expressa disposição constitucional, visto que a Constituição pressupõe a existência de uma lei complementar regulando o tema e não lei
específica. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

434

Protocolo Questão

25 15309531

Inscrição

Venho por meio desse recurso solicitar a anulação da questão de número 25 da prova de TÉCNICO UNIVERSITÁRIO  ADMINISTRATIVA, haja
vista a falta de previsão de Direito Constitucional no Edital ou a limitação taxativa do edital a alguns assuntos que podem ser encontrados na
constituição, porém, também estão presentes nas demais leis constantes no edital o que induziu ao estudo dessas leis específicas por questão
lógica e de razoabilidade. É evidente que a falta de codificação do Direito Administrativo torna as normas inerentes a esse assunto difusas, todavia,
quando se cria um rol taxativo de assuntos sem especificar a norma constitucional como fonte de estudos, cria-se a impressão de que as leis
especificadas na sequência é a fonte de estudo, principalmente por ser possível encontrar nessas o assunto sugerido. O Edital está limitado a
especificar que cairá na prova: Servidores públicos: cargo, emprego e função públicos, desse modo é forçoso entender que é necessário estudar o
conceito destes assuntos e em nenhum momento fala em norma constitucional. Todavia, a questão 25 é refere-se ao art. 41 §1º, III da Constituição
Federal de 88, tornando um tema genérico em algo extremamente específico, praticamente uma loteria em detrimento a quem realmente estudou
pelo Edital. Por fim, não resta dúvida que existiu uma interpretação extensiva do Edital para justificar uma questão com disposições constitucionais
tão específicas, ainda mais quando o erro de uma das alternativas está fundamentado no tipo de lei (Lei específica em detrimento de Lei
complementar) previsto em norma constitucional de modo que apenas uma pessoa acostumada com o mundo do direito ou alguém que
claramente estivesse sabendo que seria necessário estudar direito constitucional de forma intensiva poderia acerta.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema Servidores públicos:
cargo, emprego e função públicos;2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com o que dispõe o texto
constitucional, vejamos:§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla
defesa;3.    O item II, em nenhum momento, foi abordado pela decisão do Supremo Tribunal Federal no tocante à execução provisória da pena e
os limites à presunção de inocência, bem como contraria expressamente o art. 41, §1, inciso I da Constituição Federal; 4.    O item IV é contrário a
expressa disposição constitucional, visto que a Constituição pressupõe a existência de uma lei complementar regulando o tema e não lei
específica. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

441

Protocolo Questão

25 15304022

Inscrição

A questão cita as disposições constitucionais no seu enunciado, sendo que a Constituição não faz parte do Conteúdo do Concurso, conforme seu
edital, o que invalida a questão.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema Servidores públicos:
cargo, emprego e função públicos;2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com o que dispõe o texto
constitucional, vejamos:§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla
defesa;3.    O item II, em nenhum momento, foi abordado pela decisão do Supremo Tribunal Federal no tocante à execução provisória da pena e
os limites à presunção de inocência, bem como contraria expressamente o art. 41, §1, inciso I da Constituição Federal; 4.    O item IV é contrário a
expressa disposição constitucional, visto que a Constituição pressupõe a existência de uma lei complementar regulando o tema e não lei
específica. Portanto recurso indeferido.

Data do recurso:

Resposta

Recurso

464

Protocolo Questão

25 15300699

Inscrição
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01/06/2018Data da resposta:

O gabarito preliminar apresenta como alternativa correta a letra "A", porém a alternativa que apresenta as disposições constitucionais sobre o
servidor público é a alternativa "C" ( (A) Apenas III / (C) Apenas III e IV), pois tanto a assertiva III quanto a assertiva IV, estão corretas- III. mediante
processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa / IV. mediante procedimento de avaliação periodicidade desempenho, na forma
de lei específica, assegurada ampla defesa. A assertiva IV está correta, pois o servidor além de ser exonerado mediante processo administrativo
pode ser também exonerado por ineficiência, o principio da eficiência prevê isso, durante avaliação de desempenho, garantindo-lhe ampla defesa.(
fonte: GASPARINI, Diogenes. Direito Administrativo, 9º ed. São Paulo:Saraiva, 2004).

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema Servidores públicos:
cargo, emprego e função públicos;2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com o que dispõe o texto
constitucional, vejamos:§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla
defesa;3.    O item II, em nenhum momento, foi abordado pela decisão do Supremo Tribunal Federal no tocante à execução provisória da pena e
os limites à presunção de inocência, bem como contraria expressamente o art. 41, §1, inciso I da Constituição Federal; 4.    O item IV é contrário a
expressa disposição constitucional, visto que a Constituição pressupõe a existência de uma lei complementar regulando o tema e não lei
específica. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

509

Protocolo Questão

25 15305930

Inscrição

De acordo com a Constituição Federal, art. 41, §1º, incisos I, II e III, in verbis: § 1º O servidor público estável só perderá o cargo: (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19,
de 1998) II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) III
- mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei COMPLEMENTAR, assegurada ampla defesa. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) A questão deve ter seu gabarito alterado para a letra C (que assegura a assertiva III e IV como corretas):
III. mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. IV. mediante procedimento de avaliação periódica de
desempenho, na forma de lei específica, assegurada ampla defesa. A "lei específica" mencionada na questão pode ser sim uma lei complementar.
Portanto não justifica essa assertiva ser considerada como incorreta.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema Servidores públicos:
cargo, emprego e função públicos;2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com o que dispõe o texto
constitucional, vejamos:§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla
defesa;3.    O item II, em nenhum momento, foi abordado pela decisão do Supremo Tribunal Federal no tocante à execução provisória da pena e
os limites à presunção de inocência, bem como contraria expressamente o art. 41, §1, inciso I da Constituição Federal; 4.    O item IV é contrário a
expressa disposição constitucional, visto que a Constituição pressupõe a existência de uma lei complementar regulando o tema e não lei
específica. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

561

Protocolo Questão

25 15311600

Inscrição

O Senado Federal aprovou PLS 116/2017 da Senadora Maria do Carmo Alves que permite exonerar o servidor por insuficiencia no desempenho
de sua atividade.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema Servidores públicos:
cargo, emprego e função públicos;2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com o que dispõe o texto
constitucional, vejamos:§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla
defesa;3.    O item II, em nenhum momento, foi abordado pela decisão do Supremo Tribunal Federal no tocante à execução provisória da pena e
os limites à presunção de inocência, bem como contraria expressamente o art. 41, §1, inciso I da Constituição Federal; 4.    O item IV é contrário a
expressa disposição constitucional, visto que a Constituição pressupõe a existência de

Data do recurso:

Resposta

Recurso

585

Protocolo Questão

25 15300412

Inscrição

Página 198 de 263



uma lei complementar regulando o tema e não lei específica. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018Data da resposta:

O item IV desta questão é VERDADEIRO , pois uma lei complementar é também considerada lei específica. Então, o servidor público poderá
perder o cargo mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho , essa informação é constitucional.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema Servidores públicos:
cargo, emprego e função públicos;2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com o que dispõe o texto
constitucional, vejamos:§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla
defesa;3.    O item II, em nenhum momento, foi abordado pela decisão do Supremo Tribunal Federal no tocante à execução provisória da pena e
os limites à presunção de inocência, bem como contraria expressamente o art. 41, §1, inciso I da Constituição Federal; 4.    O item IV é contrário a
expressa disposição constitucional, visto que a Constituição pressupõe a existência de uma lei complementar regulando o tema e não lei
específica. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

622

Protocolo Questão

25 15311839

Inscrição

De acordo com o conteúdo programático, não consta a cobrança de questões acerca da Constituição Federal de 1988. No entanto, na questão 25
da prova de técnico universitário-área administrativa, no seu enunciado:No que concerne às disposições constitucionais sobre o servidor público,
analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a (s) correta (s). O servidor público estável só perderá o cargo: I. por excesso de despesa
com pessoal nos limites estabelecidos em lei complementar e desde que a redução em pelo menos 15% (quinze por cento) das despesas com
cargos em comissão e funções de confiança não forem suficientes para assegurar o cumprimento dos limites previstos. II. em virtude de acordão
penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário. III. mediante processo administrativo em que
lhe seja assegurada ampla defesa. IV. mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei específica, assegurada
ampla defesa. (A) Apenas III (B) Apenas I e III (C) Apenas III e IV (D) Apenas I, III e IV (E) Apenas II, III, e IV Diante disso, uma vez que a CF de
1988 não foi objeto de estudo cobrado para a avaliação da prova de técnico universitário-área administrativa,solicita-se a anulação da questão 25,
da prova e área ora mencionada. Nestes termos, pede deferimento.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema Servidores públicos:
cargo, emprego e função públicos;2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com o que dispõe o texto
constitucional, vejamos:§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla
defesa;3.    O item II, em nenhum momento, foi abordado pela decisão do Supremo Tribunal Federal no tocante à execução provisória da pena e
os limites à presunção de inocência, bem como contraria expressamente o art. 41, §1, inciso I da Constituição Federal; 4.    O item IV é contrário a
expressa disposição constitucional, visto que a Constituição pressupõe a existência de uma lei complementar regulando o tema e não lei
específica. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

680

Protocolo Questão

25 15300326

Inscrição

Peço analise do gabarito, pois em acordo com o princípio da eficiência e com a reforma do Estado que implementa a gestão por competência, o
servidor pode sim perder o cargo mediante seu desempenho, assim a assertiva IV está correta, o que traria como resposta correta a alternativa C.
Assim, peço anulação dessa questão.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema Servidores públicos:
cargo, emprego e função públicos;2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com o que dispõe o texto
constitucional, vejamos:§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla
defesa;3.    O item II, em nenhum momento, foi abordado pela decisão do Supremo Tribunal Federal no tocante à execução provisória da pena e
os limites à presunção de inocência, bem como contraria expressamente o art. 41, §1, inciso I da Constituição Federal; 4.    O item IV é contrário a
expressa disposição constitucional, visto que a Constituição pressupõe a existência de

Data do recurso:

Resposta

Recurso

690

Protocolo Questão

25 15313546

Inscrição
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uma lei complementar regulando o tema e não lei específica. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018Data da resposta:

O gabarito da questão 25 aponta como questão correta a afirmativa "III" a qual dispõe que o servidor só pode perder o seu cargo em virtude de
processo adminsitrativo em que lhe seja assegurado a ampla defesa. No entanto, a assertiva sugere que o servidor perderá o cargo mediante
procedimento de avaliação periódica, como se percebe: IV. mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei
específica, assegurada ampla defesa. Tal disposição encontra-se insculpida na Constituição Federal no art. 41, III, que dispõe sobre a
possibilidade de o Servidor perderá o cargo "III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar,
assegurada ampla defesa". Portanto, a questão encontra-se correta, uma vez que a substituição do termo "mediante lei complementar" por
"mediante lei específica" não torna a afirmativa falsa, uma vez que a lei específica para o caso é a lei complementar e a questão não pede a
literalidade do texto constitucional..

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema Servidores públicos:
cargo, emprego e função públicos;2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com o que dispõe o texto
constitucional, vejamos:§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla
defesa;3.    O item II, em nenhum momento, foi abordado pela decisão do Supremo Tribunal Federal no tocante à execução provisória da pena e
os limites à presunção de inocência, bem como contraria expressamente o art. 41, §1, inciso I da Constituição Federal; 4.    O item IV é contrário a
expressa disposição constitucional, visto que a Constituição pressupõe a existência de uma lei complementar regulando o tema e não lei
específica. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

726

Protocolo Questão

25 15301419

Inscrição

Bom dia, Em conformidade com a LEI Nº 6.677 DE 26 DE SETEMBRO DE 1994, as assertivas D e E estão corretas, pois que, respectivamente, o
Art. 14 e o Art. 21 no seu §3º, estão de acordo com essas duas assertivas. Apesar de que, há uma informação a mais no caso da assertiva D, a
qual não anula a sua veracidade. Segundo a Lei nº 6.677/94: SEÇÃO III - Do Concurso Público Art. 14 - O concurso público terá validade de até 2
(dois) anos, podendo ser prorrogado, dentro deste prazo, uma única vez, por igual período, a critério da administração. Nesse caso, a assertiva D
substituiu por igual período, por mais dois 2 anos, o que não anula a sua veracidade em consonância com a interpretação desde excerto. SEÇÃO
V - Do Exercício Art. 21. § 3º - O servidor que não entrar em exercício, dentro do prazo legal, será exonerado de ofício.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a alternativa D está incorreta, nos termos do art. 14 da Lei 6.677/94, pois essa alternativa
estabelece que o concurso público terá validade sempre de 2 anos, quando, na verdade, nos termos da referida Lei, a validade do concurso
público é de até 2 anos, podendo, a título de exemplo, ser de 1 ano. 2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de
acordo com a respectiva legislação aplicável ao caso, vejamos: art. 21, §3, do Estatuto - O servidor que não entrar em exercício, dentro do prazo
legal, será exonerado de ofício3.    Por fim, ressalto que a entrada em exercício e a posse são institutos diferentes para o Direito Administrativo,
não servindo o art. 19, §2 do Estatuto, como fundamento a tornar incorreta a alternativa E.Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

28

Protocolo Questão

26 15308932

Inscrição

LEI Nº 6.677 DE 26 DE SETEMBRO DE 1994 Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, das Autarquias e das
Fundações Públicas Estaduais, na seção III - Art.14, diz: " - O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado, dentro
deste prazo, uma única vez, por igual período, a critério da administração. Diante do exposto solicito a mudança do gabarito , sendo a alternativa
correta a alternativa D.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a alternativa D está incorreta, nos termos do art. 14 da Lei 6.677/94, pois essa alternativa
estabelece que o concurso público terá validade sempre de 2 anos, quando, na verdade, nos termos da referida Lei, a

Data do recurso:

Resposta

Recurso

85

Protocolo Questão

26 15305930

Inscrição
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validade do concurso público é de até 2 anos, podendo, a título de exemplo, ser de 1 ano. 2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito
preliminar está de acordo com a respectiva legislação aplicável ao caso, vejamos: art. 21, §3, do Estatuto - O servidor que não entrar em exercício,
dentro do prazo legal, será exonerado de ofício3.    Por fim, ressalto que a entrada em exercício e a posse são institutos diferentes para o Direito
Administrativo, não servindo o art. 19, §2 do Estatuto, como fundamento a tornar incorreta a alternativa E.Portanto recurso indeferido.

01/06/2018Data da resposta:

A questão apresenta duas repostas válidas, porém a resposta mais completa é a letra D, porque seu enunciado traz exatamente a mesma
assertiva presente no art. 14 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Bahia, ou seja, que "O concurso público terá validade de até 2 (dois)
anos, podendo ser prorrogado, dentro deste prazo, uma única vez, por igual período, a critério da administração". No entanto, a questão que foi
apresentada como correta, a E, é incompleta, pois, desconsidera a exceção garantida pelo parágrafo 2º do art. 21 do Estatuto supracitado. Dessa
forma, duas questões podem ser consideradas corretas, mas a D é mais completa semanticamente.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a alternativa D está incorreta, nos termos do art. 14 da Lei 6.677/94, pois essa alternativa
estabelece que o concurso público terá validade sempre de 2 anos, quando, na verdade, nos termos da referida Lei, a validade do concurso
público é de até 2 anos, podendo, a título de exemplo, ser de 1 ano. 2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de
acordo com a respectiva legislação aplicável ao caso, vejamos: art. 21, §3, do Estatuto - O servidor que não entrar em exercício, dentro do prazo
legal, será exonerado de ofício3.    Por fim, ressalto que a entrada em exercício e a posse são institutos diferentes para o Direito Administrativo,
não servindo o art. 19, §2 do Estatuto, como fundamento a tornar incorreta a alternativa E.Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

102

Protocolo Questão

26 15304075

Inscrição

Além da alternativa E, indicada no gabarito como a correta, a alternativa D também se apresenta correta. Apesar da redação um pouco diferente
da presente no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais (Lei Estadual nº
6.677/1994), o sentido do Art. 14 continua o mesmo. O concurso público tem sim validade de 2 anos e pode ser prorrogado por mais 2 anos (igual
período) uma única vez, a critério da administração, desde que seja feita essa prorrogação dentro do prazo inicial de 2 anos.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a alternativa D está incorreta, nos termos do art. 14 da Lei 6.677/94, pois essa alternativa
estabelece que o concurso público terá validade sempre de 2 anos, quando, na verdade, nos termos da referida Lei, a validade do concurso
público é de até 2 anos, podendo, a título de exemplo, ser de 1 ano. 2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de
acordo com a respectiva legislação aplicável ao caso, vejamos: art. 21, §3, do Estatuto - O servidor que não entrar em exercício, dentro do prazo
legal, será exonerado de ofício3.    Por fim, ressalto que a entrada em exercício e a posse são institutos diferentes para o Direito Administrativo,
não servindo o art. 19, §2 do Estatuto, como fundamento a tornar incorreta a alternativa E.Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

201

Protocolo Questão

26 15313715

Inscrição

A alternativa "D" está correta, pois "por mais 2 anos" significa o mesmo que por igual período, como está na lei 6.667/94.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a alternativa D está incorreta, nos termos do art. 14 da Lei 6.677/94, pois essa alternativa
estabelece que o concurso público terá validade sempre de 2 anos, quando, na verdade, nos termos da referida Lei, a validade do concurso
público é de até 2 anos, podendo, a título de exemplo, ser de 1 ano. 2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de
acordo com a respectiva legislação aplicável ao caso, vejamos: art. 21, §3, do Estatuto - O servidor que não entrar em exercício, dentro do prazo
legal, será exonerado de ofício3.    Por fim, ressalto que a entrada em exercício e a posse são institutos diferentes para o Direito Administrativo,
não servindo o art. 19, §2 do Estatuto, como fundamento a tornar incorreta a

Data do recurso:

Resposta

Recurso

226

Protocolo Questão

26 15311510

Inscrição
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alternativa E.Portanto recurso indeferido.

01/06/2018Data da resposta:

De acordo com a lei a questão apresenta duas alternativas corretas, sendo a questão D e E corretas.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a alternativa D está incorreta, nos termos do art. 14 da Lei 6.677/94, pois essa alternativa
estabelece que o concurso público terá validade sempre de 2 anos, quando, na verdade, nos termos da referida Lei, a validade do concurso
público é de até 2 anos, podendo, a título de exemplo, ser de 1 ano. 2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de
acordo com a respectiva legislação aplicável ao caso, vejamos: art. 21, §3, do Estatuto - O servidor que não entrar em exercício, dentro do prazo
legal, será exonerado de ofício3.    Por fim, ressalto que a entrada em exercício e a posse são institutos diferentes para o Direito Administrativo,
não servindo o art. 19, §2 do Estatuto, como fundamento a tornar incorreta a alternativa E.Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

244

Protocolo Questão

26 15305058

Inscrição

No gabarito preliminar, a banca considerou como certa a letra E, porém, a letra D está mais próxima de ser a alternativa correta, levando em
consideração que a banca não foi fiel a forma escrita da lei., No artigo 14 do estatuto diz: "O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos,
podendo ser prorrogado, dentro deste prazo, uma única vez, por igual período, a critério da Administração. " Por igual período fica subtendido 2
anos como os senhores colocaram na alternativa D. Ao contrário do que acontece na letra E, o artigo 46 do estatuto no seu parágrafo único e no
inciso II diz : " A exoneração de ofício será aplicada: quando o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido", a banca utilizou-se do
termo prazo legal. Essa questão deve ser anulada, ou alterada o gabarito, pois prazo estabelecido subtende-se um prazo determinado, certo, uma
vez que legal e estabelecido nunca foram sinônimos.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a alternativa D está incorreta, nos termos do art. 14 da Lei 6.677/94, pois essa alternativa
estabelece que o concurso público terá validade sempre de 2 anos, quando, na verdade, nos termos da referida Lei, a validade do concurso
público é de até 2 anos, podendo, a título de exemplo, ser de 1 ano. 2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de
acordo com a respectiva legislação aplicável ao caso, vejamos: art. 21, §3, do Estatuto - O servidor que não entrar em exercício, dentro do prazo
legal, será exonerado de ofício3.    Por fim, ressalto que a entrada em exercício e a posse são institutos diferentes para o Direito Administrativo,
não servindo o art. 19, §2 do Estatuto, como fundamento a tornar incorreta a alternativa E.Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

251

Protocolo Questão

26 15313184

Inscrição

HÁ DUAS ALTERNATIVAS CORRETAS De acordo com a legislação referente ao Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia,
disciplinado pela Lei 6.677/94 Art. 14 - "O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado, dentro deste prazo, uma
única vez, por igual período, a critério da administração." sendo essa Alternativa a letra D. e quanto a letra E também está correta de acordo com o
texto legal!

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a alternativa D está incorreta, nos termos do art. 14 da Lei 6.677/94, pois essa alternativa
estabelece que o concurso público terá validade sempre de 2 anos, quando, na verdade, nos termos da referida Lei, a validade do concurso
público é de até 2 anos, podendo, a título de exemplo, ser de 1 ano. 2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de
acordo com a respectiva legislação aplicável ao caso, vejamos: art. 21, §3, do Estatuto - O servidor que não entrar em exercício, dentro do prazo
legal, será exonerado de ofício3.    Por fim, ressalto que a entrada em exercício e a posse são institutos diferentes para o Direito Administrativo,
não servindo o art. 19, §2 do Estatuto, como fundamento a tornar incorreta a alternativa E.Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

256

Protocolo Questão

26 15311687

Inscrição
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Na questão pede para assinalar a alternativa correta, porém há mais de uma alternativa correta, sendo elas as alternativas D e E. Analisando a Lei
6.677/1994, percebe-se que na questão tem duas respostas corretas e não apenas uma, visto que as declarações encontra-se na lei. Art. 14 - O
concurso público terá validade de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado, dentro deste prazo, uma única vez, por igual período, a critério da
administração. Art. 21 - § 3º - O servidor que não entrar em exercício, dentro do prazo legal, será exonerado de ofício.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a alternativa D está incorreta, nos termos do art. 14 da Lei 6.677/94, pois essa alternativa
estabelece que o concurso público terá validade sempre de 2 anos, quando, na verdade, nos termos da referida Lei, a validade do concurso
público é de até 2 anos, podendo, a título de exemplo, ser de 1 ano. 2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de
acordo com a respectiva legislação aplicável ao caso, vejamos: art. 21, §3, do Estatuto - O servidor que não entrar em exercício, dentro do prazo
legal, será exonerado de ofício3.    Por fim, ressalto que a entrada em exercício e a posse são institutos diferentes para o Direito Administrativo,
não servindo o art. 19, §2 do Estatuto, como fundamento a tornar incorreta a alternativa E.Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

453

Protocolo Questão

26 15300248

Inscrição

A alternativa D também está correta.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a alternativa D está incorreta, nos termos do art. 14 da Lei 6.677/94, pois essa alternativa
estabelece que o concurso público terá validade sempre de 2 anos, quando, na verdade, nos termos da referida Lei, a validade do concurso
público é de até 2 anos, podendo, a título de exemplo, ser de 1 ano. 2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de
acordo com a respectiva legislação aplicável ao caso, vejamos: art. 21, §3, do Estatuto - O servidor que não entrar em exercício, dentro do prazo
legal, será exonerado de ofício3.    Por fim, ressalto que a entrada em exercício e a posse são institutos diferentes para o Direito Administrativo,
não servindo o art. 19, §2 do Estatuto, como fundamento a tornar incorreta a alternativa E.Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

549

Protocolo Questão

26 15301375

Inscrição

A lei 6677 Art. 19 A posse deverá verificar-se até 30 (trinta) dias, contados da data da publicação do ato de nomeação no órgão oficial, podendo
ser prorrogada por mais 30 (trinta) dias, a requerimento do interessado, no prazo original. § 2º - Se a posse não se der dentro do prazo, o ato de
nomeação será considerado sem efeito. O Gabarito da questão dado banca é a letra "E " e fala: O servidor que não entrar em exercício dentro do
prazo legal,será exonerado de ofício Se o servidor estiver nesse período do art 19 e não tomar posse o ATO VAI SER SEM EFEITO. Como isso
deixa essa resposta errada, visto que na resposta não deixa claro em qual estado o servidor está. Se está no estado de Nomeação, tornando o ato
sem efeito, ou no exercício. Art. 21 -§ 3º - O servidor que não entrar em exercício, dentro do prazo legal, será exonerado de ofício. Com isso
solicito Anulação da questão.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a alternativa D está incorreta, nos termos do art. 14 da Lei 6.677/94, pois essa alternativa
estabelece que o concurso público terá validade sempre de 2 anos, quando, na verdade, nos termos da referida Lei, a validade do concurso
público é de até 2 anos, podendo, a título de exemplo, ser de 1 ano. 2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de
acordo com a respectiva legislação aplicável ao caso, vejamos: art. 21, §3, do Estatuto - O servidor que não entrar em exercício, dentro do prazo
legal, será exonerado de ofício3.    Por fim, ressalto que a entrada em exercício e a posse são institutos diferentes para o Direito Administrativo,
não servindo o art. 19, §2 do Estatuto, como fundamento a tornar incorreta a alternativa E.Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

597

Protocolo Questão

26 15313213

Inscrição
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Segundo a lei ,será concedido a licença por 2 anos e não 3 como trás a questão é conforme gabarito

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema Lei nº 6.677 de 26
de setembro de 1994 - Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais;2.    A
alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com a respectiva legislação aplicável ao caso, vejamos: Art. 111 - A
critério da administração, poderá ser concedida ao servidor licença para tratar de interesse particular, pelo prazo de 3 (três) anos consecutivos,
sem remuneração, prorrogável uma única vez, por igual período. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

230

Protocolo Questão

27 15301844

Inscrição

Peço anulação da questão, pois de acordo com o comando da questão, que tem como base a lei estadual 6677/94, todas as alternativas
apresentadas estão incorretas, visto que, esta licença está prevista na lei federal 8112/90 - Art 91, que dispõe sobre os critérios de licença para os
servidores federais e NÃO ESTADUAIS como diz o comando da questão. Assim, reforço que o comando da questão está errado, tornando todas
as alternativas incorretas.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema Lei nº 6.677 de 26
de setembro de 1994 - Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais;2.    A
alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com a respectiva legislação aplicável ao caso, vejamos: Art. 111 - A
critério da administração, poderá ser concedida ao servidor licença para tratar de interesse particular, pelo prazo de 3 (três) anos consecutivos,
sem remuneração, prorrogável uma única vez, por igual período. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

707

Protocolo Questão

27 15313546

Inscrição

EXPLICAÇÃO DESTA QUESTÃO.

28/05/2018

Recurso não fundamentado.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

152

Protocolo Questão

28 15303503

Inscrição

LEI Nº 12.288, DE 20 DE JULHO DE 2010, no Art. 3º- Além das normas constitucionais relativas aos princípios fundamentais, aos direitos e
garantias fundamentais e aos direitos sociais, econômicos e culturais, o Estatuto da Igualdade Racial adota como diretriz político-jurídica a inclusão
das vítimas de desigualdade étnico-racial, a valorização da igualdade étnica e o fortalecimento da identidade nacional brasileira. Diante do exposto
verifica-se que a questão possui duas alternativas corretas: a alternativa "C"- pelo gabarito preliminar e também a alternativa "A". Diante da
duplicidade de alternativas e com base no exposto do edital, no artigo 10.2. As provas constantes no Quadro IV constarão de questões objetivas
de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas, tendo como correta uma única alternativa. Solicito a anulação da questão.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    A alternativa A está incorreta, visto que prega a ressocialização dos autores de desigualdade étnico-racial, o que se contrapõe as
disposições expressas da Lei 12.288. 2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com a respectiva legislação
aplicável ao caso, vejamos: Art. 22.  A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional, nos termos do art.

Data do recurso:

Resposta

Recurso

146

Protocolo Questão

29 15305930

Inscrição
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217 da Constituição Federal.3.    Outrossim, saliento que a omissão da parte final do supracitado artigo não possui o condão de tornar a alternativa
incorreta ou de prejudicar sua interpretação, mas ao contrário, facilitar a compreensão da alternativa pelo candidato.Portanto recurso indeferido.

01/06/2018Data da resposta:

Na lei consta que a capeoira foi criada na Africa.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    A alternativa A está incorreta, visto que prega a ressocialização dos autores de desigualdade étnico-racial, o que se contrapõe as
disposições expressas da Lei 12.288. 2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com a respectiva legislação
aplicável ao caso, vejamos: Art. 22.  A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional, nos termos do art. 217 da Constituição
Federal.3.    Outrossim, saliento que a omissão da parte final do supracitado artigo não possui o condão de tornar a alternativa incorreta ou de
prejudicar sua interpretação, mas ao contrário, facilitar a compreensão da alternativa pelo candidato.Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

153

Protocolo Questão

29 15303503

Inscrição

O gabarito relata que a questão correta é a LETRA C. Porém, ela encontra se incompleta, pois a Lei n° 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial)
, em seu artigo 22, informa: A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional, nos termos do art. 217 da Constituição Federal. A não
utilização do termo "nos termos do art. 217 da Constituição Federal.", deixa o candidato confuso, a respeito da veracidade jurisprudencial,
submissa a Carta Magna Brasileira, que é a Constituição Federal. Diante do exposto,solicito cancelamento dessa questão, pois traz segurança e
clareza na interpretação.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    A alternativa A está incorreta, visto que prega a ressocialização dos autores de desigualdade étnico-racial, o que se contrapõe as
disposições expressas da Lei 12.288. 2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com a respectiva legislação
aplicável ao caso, vejamos: Art. 22.  A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional, nos termos do art. 217 da Constituição
Federal.3.    Outrossim, saliento que a omissão da parte final do supracitado artigo não possui o condão de tornar a alternativa incorreta ou de
prejudicar sua interpretação, mas ao contrário, facilitar a compreensão da alternativa pelo candidato.Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

497

Protocolo Questão

29 15302522

Inscrição

Solicito a mudança de gabarito para letra B. Hely Lopes Meirelles, entende que o contrato administrativo é, em regra, realizado intuitu personae,
porque deve ser executado pelo próprio Contratado, vedadas, em princípio a sua substituição por outrem ou a transferência do ajuste.O autor
deixa claro em seu entendimento de que o contrato administrativo é pessoal, mas não personalista, admitindo a cessão. Fonte:MEIRELLES, Hely
Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 214.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista que a
alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com os ensinamentos da doutrina administrativista: Dessa forma, pode-
se dizer que todo contrato administrativo será:Comutativo: aquele que gera direitos e deveres previamente estabelecidos para ambas as partes,
não havendo a submissão a álea por parte dos contratantes. Não há contratos sujeitos a risco no Direito Administrativo. Sendo assim,
diferentemente do direito civil, que permite a celebração de contratos aleatórios, com indefinição de obrigações para uma das partes do acordo,
esta característica não pode estar presente nos contratos públicos;Personalíssimo: os contratos administrativos devem ser celebrados com o
vencedor do procedimento licitatório, não podendo ser transferido a terceiro. Nesse sentido, o contrato tem natureza intuito personae e a
possibilidade de subcontratação do objeto do acordo fica limitada às hipóteses legalmente admitidas;Sinalagmático: as obrigações das partes são
recíprocas, ou seja, a execução da atividade de uma das partes enseja o adimplemento contratual pela outra;Formal: todo contrato administrativo
tem uma forma definida na lei, indispensável à sua regularidade.Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

211

Protocolo Questão

31 15300630

Inscrição
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ANULAÇÃO DA QUESTÃO OU TROCA DE ALTERNATIVA. A CLT garante até três (3) dias consecutivos de ausência do empregado ao trabalho,
seja homem ou mulher, sem nenhum prejuízo no salário

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista que a
alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com expressa disposição legal:Art. 113 - Sem qualquer prejuízo, poderá
o servidor ausentar-se do serviço: III - por 8 (oito) dias consecutivos, por motivo de: a) casamento;Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

60

Protocolo Questão

32 15307495

Inscrição

Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia são 5 dias consecutivos, por motivos de casamento.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista que a
alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com expressa disposição legal:Art. 113 - Sem qualquer prejuízo, poderá
o servidor ausentar-se do serviço: III - por 8 (oito) dias consecutivos, por motivo de: a) casamento;Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

158

Protocolo Questão

32 15303503

Inscrição

De acordo com.a legislação em vigor, e disponível para consulta no site do Planalto,o antigo artigo 20 foi substituído, pelo atual é a penalidade
aplicável seria de reclusão de 01 a 3 anos e multa. Sendo que esta opção não encontra se disponível, a que mais aproxima se dá resposta é a
alternativa C. A informação encontra se disponível no link http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7716.htm Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. ( Pena: reclusão de um a três anos e multa

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista que a
alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com expressa disposição legal:Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por
intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza:Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

167

Protocolo Questão

33 15309535

Inscrição

As respostas A e E trazem situações análogas: tomar empréstimos é forma de captar recursos e, por sua vez, emprestar é forma de aplicar
recursos. O que torna a questão com duas respostas

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Fundamentos de Administração. Áreas da administração: financeiro e, de
acordo com Farias (2013), capítulo 11  gestão financeira, item papel da gestão financeira nas empresas, páginas 287, Do ponto de vista financeiro,
tais decisões são calcadas no estudo da movimentação de fundos, e pressupõem duas situações básicas: - Decisões de financiamento: estão
correlacionadas com as atividades de captação de recursos.  Decisões de investimento: estão correlacionadas com as atividades de aplicação de
recursos. Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos que apresentam uma alternativa inconsistente e
incompleta, fica mantida a alternativa E como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

462

Protocolo Questão

34 15312627

Inscrição
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Prezados, Solicito a anulação dessa questão,na qual, diz a respeito aos objetivos da Administração de pessoas. Cada alternativa apresentada não
traz todos os verdadeiros objetivos de sua gestão. A alternativa dado como certa (Letra C) ,também não se encontra como sendo verdadeira
totalmente. Vejamos então o porquê; Para Dessler (apud CHIAVENATO, 1999, p. 8), administração de recursos humanos é o conjunto de políticas
e práticas necessárias para conduzir os aspectos da posição gerencial relacionados com as pessoas ou recursos humanos, incluindo
recrutamento, seleção, treinamento, recompensas e avaliação de desempenho. Dentro das empresas podemos destacar vários objetivos da
gestão de pessoas, Chiavenato (1999) diz que a administração de recursos humanos deve contribuir para a eficácia organizacional através sete
objetivos: -Ajudar a organização a alcançar seus objetivos; -Proporcionar competitividade à organização; -Proporcionar à organização empregados
bem treinados e bem motivados; -Aumentar a auto-avaliação e a satisfação dos empregados no trabalho; -Desenvolver e manter qualidade de vida
no trabalho; -Administrar a mudança; e -Manter políticas éticas e comportamento socialmente responsável. Referências: CHIAVEN, Idalberto.
Gestão de pessoas: o ATOnovo papel dos recursos humanos nas organizações.  Rio de Janeiro: Elsevier, 1999. A gestão de pessoas se divide
em: -provisão de recursos humanos; -aplicação de recursos humanos; -recompensar pessoas; -manutenção de recursos humanos; -
desenvolvimento de recursos humanos; -monitoração de recursos humanos. REFERENCIA; GIL, Antonio Carlos. Gestão de Pessoas. Enfoque nos
Papéis Profissionais. São Paulo: Atlas, 2006. Portanto, segundo as fontes apresentas acima, a característica de "MOBILIZAR PESSOAS" não se
enquadra como sendo um dos OBJETIVOs da administração de pessoas. E as outras também não nos dar a opção verdadeira de marcar, pois
estão fora das características abordadas acima.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Fundamentos de Administração. Áreas da administração: pessoal e, de
acordo com Farias (2013), capítulo 8  administração de pessoas, item a que se propõe a administração de pessoas?, página 210, Portanto, hoje a
administração de pessoas pode ser entendida como uma função gerencial que busca a cooperação dos colaboradores com vistas ao alcance dos
objetivos organizacionais e individuais. Para as organizações, o objetivo principal será sempre a produtividade e o seu negócio. A administração de
pessoas possui, portanto, objetivos próprios, a fim de poder contribuir para o objetivo do negócio, listados a seguir: - atrair do mercado externo de
trabalho pessoas capacitadas ou com potencial para satisfazer os requisitos ocupacionais atuais e/ou futuros da organização.  Manter essas
pessoas na organização durante um período razoável de tempo, em que possam dar uma contribuição satisfatória.  Mobilizar essas pessoas para
que consigam atingir, permanentemente, níveis satisfatórios de desempenho. Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos
em seus recursos, fica enfatizado que a alternativa de resposta correta apresenta a completude dos objetivos próprios da administração de
pessoas na atualidade, contemplando, assim, os objetivos apresentados pelos candidatos nos recursos e, com isso, fica mantida a alternativa C
como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

246

Protocolo Questão

35 15300718

Inscrição

Em todas as alternativas possuem itens que podem ser considerados objetivos da Administração de Pessoas. Nenhuma delas foi formulada de
maneira completa, o que invalida a questão. Sugiro anulação.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Fundamentos de Administração. Áreas da administração: pessoal e, de
acordo com Farias (2013), capítulo 8  administração de pessoas, item a que se propõe a administração de pessoas?, página 210, Portanto, hoje a
administração de pessoas pode ser entendida como uma função gerencial que busca a cooperação dos colaboradores com vistas ao alcance dos
objetivos organizacionais e individuais. Para as organizações, o objetivo principal será sempre a produtividade e o seu negócio. A administração de
pessoas possui, portanto, objetivos próprios, a fim de poder contribuir para o objetivo do negócio, listados a seguir: - atrair do mercado externo de
trabalho pessoas capacitadas ou com potencial para satisfazer os requisitos ocupacionais atuais e/ou futuros da organização.  Manter essas
pessoas na organização durante um período razoável de tempo, em que possam dar uma contribuição satisfatória.  Mobilizar essas pessoas para
que consigam atingir, permanentemente, níveis satisfatórios de desempenho. Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos
em seus recursos, fica enfatizado que a alternativa de resposta correta apresenta a completude dos objetivos próprios da administração de
pessoas na atualidade, contemplando, assim, os objetivos apresentados pelos candidatos nos recursos e, com isso, fica mantida a alternativa C
como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

566

Protocolo Questão

35 15311482

Inscrição
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Conforme será demonstrado por documentos esta questão, nas letras a), b), c), d) contém objetivos da administração de pessoas. A questão não
está fundamentada em nenhum autor. Portanto, pede-se anulação. Questão 35. A administração de pessoas possui objetivos próprios para buscar
a cooperação dos colaboradores com vistas ao alcance dos objetivos organizacionais e individuais. Assinale a alternativa que apresenta os
objetivos da administração de pessoas. a) Avaliar pessoas, selecionar pessoas e demitir pessoas. b) Contratar pessoas, treinar pessoas e dispor
pessoas. c) Atrair pessoas, manter pessoas e mobilizar pessoas. d) Incentivar pessoas, corrigir pessoas e monitorar pessoas. e) Alocar pessoas,
rearranjar pessoas e substituir pessoas. Nas letras a), b), c) e d) contém objetivos da administração de pessoas conforme o autor citado: Para
(CHIAVENATO, 1999, p. 8), Administração de recursos humanos é o conjunto de políticas e práticas necessárias para conduzir os aspectos da
posição gerencial relacionados com as pessoas ou recursos humanos, incluindo recrutamento, seleção, treinamento, recompensas e avaliação de
desempenho. Sabendo que as pessoas são fundamentais à empresa, a administração de recursos humanos cuida de aliar os objetivos
organizacionais da empresa aos objetivos individuais das pessoas. Administração de pessoal é o conjunto integrado das atividades de
especialistas e gestores para agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas. (CHIAVENATO, 2002). Nesse caso, solicito
anulação da referida questão. Abraços

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Fundamentos de Administração. Áreas da administração: pessoal e, de
acordo com Farias (2013), capítulo 8  administração de pessoas, item a que se propõe a administração de pessoas?, página 210, Portanto, hoje a
administração de pessoas pode ser entendida como uma função gerencial que busca a cooperação dos colaboradores com vistas ao alcance dos
objetivos organizacionais e individuais. Para as organizações, o objetivo principal será sempre a produtividade e o seu negócio. A administração de
pessoas possui, portanto, objetivos próprios, a fim de poder contribuir para o objetivo do negócio, listados a seguir: - atrair do mercado externo de
trabalho pessoas capacitadas ou com potencial para satisfazer os requisitos ocupacionais atuais e/ou futuros da organização.  Manter essas
pessoas na organização durante um período razoável de tempo, em que possam dar uma contribuição satisfatória.  Mobilizar essas pessoas para
que consigam atingir, permanentemente, níveis satisfatórios de desempenho. Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos
em seus recursos, fica enfatizado que a alternativa de resposta correta apresenta a completude dos objetivos próprios da administração de
pessoas na atualidade, contemplando, assim, os objetivos apresentados pelos candidatos nos recursos e, com isso, fica mantida a alternativa C
como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

752

Protocolo Questão

35 15311909

Inscrição

A orientação ao marketing é CENTRADA NO CLIENTE, trabalha de fora para dentro da organização, pois visa encontrar os produtos adequados
para seus consumidores. O FOCO no cliente sustenta o conhecimento das necessidades e desejos dos mercados alvo. Fonte
(http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/orientacao-do-marketing-focada-no-cliente/79075/). A redação da questão aborda a seguinte
informação: FOCO NO MERCADO, orientação para o cliente e marketing integrado, logo, a informação fornecida no texto atua como fator indutor
de confundimento.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Fundamentos de Administração. Áreas da administração: marketing e, de
acordo com Farias (2013), capítulo 10  marketing, item orientações da empresa e suas relações com o mercado, páginas 262 e 263, Toda
empresa que sabe onde quer chegar tem maiores chances de êxito do que aquelas que não possuem um rumo definido. (...) Basicamente, as
orientações da empresa são: - Orientação para a produção (...).  - Orientação para vendas (...).  Orientação para o marketing (...) Nesse caso,
existem três sub-orientações: o foco é no mercado; a orientação, para o cliente; e o marketing é integrado. Diante do exposto e considerando que
as argumentações dos candidatos em seus recursos são inconsistentes e incompletas, fica mantida a alternativa A como única resposta correta e
completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

190

Protocolo Questão

36 15301559

Inscrição
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Se a empresa possui foco no mercado, ela obviamente objetiva atingir resultados no mercado. Logo, a orientação da empresa seria no mercado
(Alternativa C) e não no marketing (alternativa A) como afirmou o gabarito preliminar.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Fundamentos de Administração. Áreas da administração: marketing e, de
acordo com Farias (2013), capítulo 10  marketing, item orientações da empresa e suas relações com o mercado, páginas 262 e 263, Toda
empresa que sabe onde quer chegar tem maiores chances de êxito do que aquelas que não possuem um rumo definido. (...) Basicamente, as
orientações da empresa são: - Orientação para a produção (...).  - Orientação para vendas (...).  Orientação para o marketing (...) Nesse caso,
existem três sub-orientações: o foco é no mercado; a orientação, para o cliente; e o marketing é integrado. Diante do exposto e considerando que
as argumentações dos candidatos em seus recursos são inconsistentes e incompletas, fica mantida a alternativa A como única resposta correta e
completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

320

Protocolo Questão

36 15307943

Inscrição

A melhor alternativa que se enquadraria é a (C), pois para Ramos (2003) o marketing integrado (coordinate market) é desenvolvido como a
orientação para o mercado como responsabilidade de toda a organização. Referência: RAMOS, Oswaldo de Carvalho Barbosa. A ORIENTAÇÃO
PARA MERCADO E A CAPACIDADE DE RESPOSTA DAS ORGANIZAÇÕES. Dissertação apresentada para obtenção do título de mestre,
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, página 28, Rio de Janeiro, 2003.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Fundamentos de Administração. Áreas da administração: marketing e, de
acordo com Farias (2013), capítulo 10  marketing, item orientações da empresa e suas relações com o mercado, páginas 262 e 263, Toda
empresa que sabe onde quer chegar tem maiores chances de êxito do que aquelas que não possuem um rumo definido. (...) Basicamente, as
orientações da empresa são: - Orientação para a produção (...).  - Orientação para vendas (...).  Orientação para o marketing (...) Nesse caso,
existem três sub-orientações: o foco é no mercado; a orientação, para o cliente; e o marketing é integrado. Diante do exposto e considerando que
as argumentações dos candidatos em seus recursos são inconsistentes e incompletas, fica mantida a alternativa A como única resposta correta e
completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

356

Protocolo Questão

36 15307869

Inscrição

Duas alternativas corretas: A) Orientação para o marketing B) Orientação para vendas

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Fundamentos de Administração. Áreas da administração: marketing e, de
acordo com Farias (2013), capítulo 10  marketing, item orientações da empresa e suas relações com o mercado, páginas 262 e 263, Toda
empresa que sabe onde quer chegar tem maiores chances de êxito do que aquelas que não possuem um rumo definido. (...) Basicamente, as
orientações da empresa são: - Orientação para a produção (...).  - Orientação para vendas (...).  Orientação para o marketing (...) Nesse caso,
existem três sub-orientações: o foco é no mercado; a orientação, para o cliente; e o marketing é integrado. Diante do exposto e considerando que
as argumentações dos candidatos em seus recursos são inconsistentes e incompletas, fica mantida a alternativa A como única resposta correta e
completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

387

Protocolo Questão

36 15301432

Inscrição
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o conceito da questão tambem abrange a questão C, pois a orientacao para o mercado é valida.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Fundamentos de Administração. Áreas da administração: marketing e, de
acordo com Farias (2013), capítulo 10  marketing, item orientações da empresa e suas relações com o mercado, páginas 262 e 263, Toda
empresa que sabe onde quer chegar tem maiores chances de êxito do que aquelas que não possuem um rumo definido. (...) Basicamente, as
orientações da empresa são: - Orientação para a produção (...).  - Orientação para vendas (...).  Orientação para o marketing (...) Nesse caso,
existem três sub-orientações: o foco é no mercado; a orientação, para o cliente; e o marketing é integrado. Diante do exposto e considerando que
as argumentações dos candidatos em seus recursos são inconsistentes e incompletas, fica mantida a alternativa A como única resposta correta e
completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

481

Protocolo Questão

36 15303850

Inscrição

A alternativa "E" é uma resposta correta, uma vez que a expressão "Orientação proativa" é uma característica/orientação de empresas que sabem
onde desejam chegar. Praticar uma gestão proativa significa antecipar mudanças previstas, ou seja, agir antes de ser forçado a agir. A
proatividade tem a capacidade de gerar vários benefícios para as empresas. A qualidade de uma empresa proativa é torná-la competitiva no
mercado. Ter "foco no mercado", "orientação para o cliente" e fazer "marketing integrado" - como o enunciado da questão destaca - são,
certamente, medidas adotadas pelas empresas quem possuem "orientação proativa" e sabem onde quer chegar.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Fundamentos de Administração. Áreas da administração: marketing e, de
acordo com Farias (2013), capítulo 10  marketing, item orientações da empresa e suas relações com o mercado, páginas 262 e 263, Toda
empresa que sabe onde quer chegar tem maiores chances de êxito do que aquelas que não possuem um rumo definido. (...) Basicamente, as
orientações da empresa são: - Orientação para a produção (...).  - Orientação para vendas (...).  Orientação para o marketing (...) Nesse caso,
existem três sub-orientações: o foco é no mercado; a orientação, para o cliente; e o marketing é integrado. Diante do exposto e considerando que
as argumentações dos candidatos em seus recursos são inconsistentes e incompletas, fica mantida a alternativa A como única resposta correta e
completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

563

Protocolo Questão

36 15311482

Inscrição

O marketing integrado é empregado em empresas que tem orientação para o MERCADO, não para o MARKETING. Portanto a resposta correta é
a letra "C" e não a "A" como previsto no gabarito.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Fundamentos de Administração. Áreas da administração: marketing e, de
acordo com Farias (2013), capítulo 10  marketing, item orientações da empresa e suas relações com o mercado, páginas 262 e 263, Toda
empresa que sabe onde quer chegar tem maiores chances de êxito do que aquelas que não possuem um rumo definido. (...) Basicamente, as
orientações da empresa são: - Orientação para a produção (...).  - Orientação para vendas (...).  Orientação para o marketing (...) Nesse caso,
existem três sub-orientações: o foco é no mercado; a orientação, para o cliente; e o marketing é integrado. Diante do exposto e considerando que
as argumentações dos candidatos em seus recursos são inconsistentes e incompletas, fica mantida a alternativa A como única resposta correta e
completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

624

Protocolo Questão

36 15311839

Inscrição
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Solicito a banca Aocp que anule esta questão pois há duas corretas a letra a e a letra e.Segundo Chuck, 2010 a estratégia proativa, faz muito mais
do que o esperado para resolver problemas de responsabilidade social, ou seja, orientação ao cliente. 36. As empresas que sabem onde desejam
chegar possuem orientações definidas. Nesse sentido, assinale qual é a orientação da empresa que possui foco no mercado, orientação para o
cliente e faz o marketing integrado. (A) Orientação para o marketing. (B) Orientação para a produção. (C) Orientação para o mercado. (D)
Orientação para vendas. (E) Orientação proativa.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Fundamentos de Administração. Áreas da administração: marketing e, de
acordo com Farias (2013), capítulo 10  marketing, item orientações da empresa e suas relações com o mercado, páginas 262 e 263, Toda
empresa que sabe onde quer chegar tem maiores chances de êxito do que aquelas que não possuem um rumo definido. (...) Basicamente, as
orientações da empresa são: - Orientação para a produção (...).  - Orientação para vendas (...).  Orientação para o marketing (...) Nesse caso,
existem três sub-orientações: o foco é no mercado; a orientação, para o cliente; e o marketing é integrado. Diante do exposto e considerando que
as argumentações dos candidatos em seus recursos são inconsistentes e incompletas, fica mantida a alternativa A como única resposta correta e
completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

636

Protocolo Questão

36 15313257

Inscrição

Venho pedi alteração de gabarito, sendo a D a coerente. Pois segundo Ballou, O PCP e o layout são os processos mais importantes na logística.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Fundamentos de Administração. Áreas da administração: logística e, de
acordo com Farias (2013), capítulo 9  gestão da produção, item cadeia de suprimento e logística, página 252, A logística compreende uma noção
ampliada da gestão de materiais, englobando os processos de compra, transporte, armazenagem e conservação e controle de estoque. Diante do
exposto e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos são inconsistentes e incompletas, fica mantida a alternativa B
como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

333

Protocolo Questão

37 15313427

Inscrição

O setor de compras é um setor diferente DO setor de logística de uma empresa. Apesar da logística ser responsável pela previsão do melhor
momento de compra, ela não é responsável pelo processo de compra em si, como afirma a alternativa B que é a supostamente correta. Solicito
diante disso, anulação da questão 37, pois a logistica não é responsável pelo processo de compra e sim por analisar o melhor momento e a
necessidade da mesma.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Fundamentos de Administração. Áreas da administração: logística e, de
acordo com Farias (2013), capítulo 9  gestão da produção, item cadeia de suprimento e logística, página 252, A logística compreende uma noção
ampliada da gestão de materiais, englobando os processos de compra, transporte, armazenagem e conservação e controle de estoque. Diante do
exposto e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos são inconsistentes e incompletas, fica mantida a alternativa B
como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

346

Protocolo Questão

37 15309310

Inscrição
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Peço a anulação da questão, pois a alternativa b não é a assertiva correta, processos de compra NÃO seria o nome mais adequado e sim logística
de abastecimento.Segundo Luis Henrique -Introdução a Logística I: A logística de abastecimento é a atividade que administra o transporte de
materiais dos fornecedores para a empresa, o descarregamento no recebimento e armazenamento das matérias primas e concorrentes.
Estruturação da modulação de abastecimento, embalagem de materiais, administração do retorno das embalagens e decisões sobre acordos no
sistema de abastecimento da empresa.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Fundamentos de Administração. Áreas da administração: logística e, de
acordo com Farias (2013), capítulo 9  gestão da produção, item cadeia de suprimento e logística, página 252, A logística compreende uma noção
ampliada da gestão de materiais, englobando os processos de compra, transporte, armazenagem e conservação e controle de estoque. Diante do
exposto e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos são inconsistentes e incompletas, fica mantida a alternativa B
como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

657

Protocolo Questão

37 15313257

Inscrição

A questão 38 pede: "qual função da administração utiliza a comunicação como instrumento básico em todos os seus mecanismos", tendo como
resposta, coordenar (D). Mas segundo Chiavenato em seu livro Teoria Geral da Administração diz: - Comandar: Dirigir e orientar PESSOAL -
Coordenar: Ligar, unir, harmonizar todos os ATOS E ESFORÇOS coletivos. O mesmo cita Fayol, que diz: - Comando: Leva a organização a
funcionar. Seu objetivo é alcançar o máximo retorno de todos os EMPREGADOS no interesse dos aspectos globais do negócio. - Coordenação:
Harmoniza todas as ATIVIDADES do negócio, facilitando seu trabalho e sucesso. Sincroniza COISAS E AÇÕES em proporções certas e adapta
meios aos fins visados. Segundo o próprio Chiavenato: "Comunicação é a troca de informações ENTRE PESSOAS. Significa tornar comum uma
mensagem ou informação. Constitui um dos processos fundamentais da experiência HUMANA e da organização social". Seguindo o fato de que a
comunicação é uma interação humana e que tanto Chiavenato quanto Fayol falam que o fator humano está no Comando, fica clara que a função
administrativa que se utiliza da comunicação como instrumento básico é o Comando (Comandar), letra C.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Comunicação na organização e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008),
parte 4  coordenação, capítulo 9  coordenação, item 9.3  comunicação, subitem 9.3.1  comunicação: instrumento da coordenação, página 209, A
coordenação deve ser conseguida por meio da comunicação, especialmente das relações interpessoais, pois nenhuma ordem para coordenar
pode conseguir a coordenação. Assim, a comunicação é o principal instrumento da coordenação. Sendo a comunicação um instrumento
importantíssimo da coordenação, faremos aqui um estudo específico sobre esse assunto, embora a comunicação seja instrumento para todas as
demais funções do administrador. Todos os mecanismos da coordenação utilizam a comunicação como seu instrumento básico. Diante do exposto
e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos não consideraram a ligação intensa entre a coordenação e a
comunicação, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

2

Protocolo Questão

38 15309531

Inscrição

Quais são as 4 funções da administração?? Planejar Organizar Direcionar Controlar. Como deram o gabarito para coordenar que não é uma
função?

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Comunicação na organização e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008),
parte 4  coordenação, capítulo 9  coordenação, item 9.3  comunicação, subitem 9.3.1  comunicação: instrumento da coordenação, página 209, A
coordenação deve ser conseguida por meio da comunicação, especialmente das relações interpessoais, pois nenhuma ordem para coordenar
pode conseguir a coordenação. Assim, a comunicação é o principal instrumento da coordenação. Sendo a comunicação um instrumento
importantíssimo da coordenação, faremos aqui um estudo específico sobre esse assunto, embora a comunicação seja instrumento para todas as
demais funções do administrador. Todos os mecanismos da coordenação utilizam a comunicação como seu instrumento básico. Diante do exposto
e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos não consideraram a ligação intensa entre a coordenação e a
comunicação, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

Data do recurso:

Resposta

Recurso

16

Protocolo Questão

38 15308227

Inscrição
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04/06/2018Data da resposta:

Questão 38 - A comunicação é instrumento para todas as funções do administrador. Assinale a alternativa que apresenta a função da
administração que utiliza a comunicação como instrumento básico em todos os seus mecanismos, sendo seu principal instrumento. Segundo
Vargas, 1999, um efetivo processo de comunicação é necessário para garantir que todas as informações desejadas cheguem às pessoas corretas
no tempo certo e de uma maneira economicamente viável. O gerente de projeto utiliza-se da comunicação para assegurar que o time do projeto
trabalha de maneira integrada para resolver os problemas do projeto e aproveitar suas oportunidades." A comunicação hoje é vista como um
processo integrado de qualquer organização, portanto tendo inicio no planejamento da empresa seja ela publica ou privada. Seus principais
mecanismo são o planejamento a organização o comando, o controle e também a coordenação, portanto todos fazem parte do processo. Em
função de não concordar com a resposta do gabarito solicito a anulação da questão

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Comunicação na organização e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008),
parte 4  coordenação, capítulo 9  coordenação, item 9.3  comunicação, subitem 9.3.1  comunicação: instrumento da coordenação, página 209, A
coordenação deve ser conseguida por meio da comunicação, especialmente das relações interpessoais, pois nenhuma ordem para coordenar
pode conseguir a coordenação. Assim, a comunicação é o principal instrumento da coordenação. Sendo a comunicação um instrumento
importantíssimo da coordenação, faremos aqui um estudo específico sobre esse assunto, embora a comunicação seja instrumento para todas as
demais funções do administrador. Todos os mecanismos da coordenação utilizam a comunicação como seu instrumento básico. Diante do exposto
e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos não consideraram a ligação intensa entre a coordenação e a
comunicação, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

140

Protocolo Questão

38 15308678

Inscrição

Prezados, a questão solicita a função da administração que tem a comunicação como principal instrumento. Entretanto, de acordo com a literatura
atual, há duas alternativas plausíveis de aceitação, a saber: (C)Comandar e (D) Coordenar. Desta forma, vale ressaltar que após o surgimento da
Teoria Neoclássica da Administração, houve mudanças nas cinco funções da administração anteriormente estabelecida por Henri Fayol, em sua
obra Administração Geral e Industrial, (2003). Assim, os autores neoclássicos dão o mesmo sentido para as funções COMANDAR E
COORDENAR - Dirigir- como exemplo, pode-se citar o autor Idalberto Chiavenato, em sua obra Introdução à Teoria Geral da Administração
(2004), utilizando a abordagem atual, classifica as funções administrativas como sendo quatro: Planejar, Organizar, DIRIGIR e controlar. Neste
sentido, por ter duas alternativas em que os autores consideram como sinônimos, solicita-se que a questão seja anulada. Nestes termos, pede
deferimento.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Comunicação na organização e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008),
parte 4  coordenação, capítulo 9  coordenação, item 9.3  comunicação, subitem 9.3.1  comunicação: instrumento da coordenação, página 209, A
coordenação deve ser conseguida por meio da comunicação, especialmente das relações interpessoais, pois nenhuma ordem para coordenar
pode conseguir a coordenação. Assim, a comunicação é o principal instrumento da coordenação. Sendo a comunicação um instrumento
importantíssimo da coordenação, faremos aqui um estudo específico sobre esse assunto, embora a comunicação seja instrumento para todas as
demais funções do administrador. Todos os mecanismos da coordenação utilizam a comunicação como seu instrumento básico. Diante do exposto
e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos não consideraram a ligação intensa entre a coordenação e a
comunicação, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

169

Protocolo Questão

38 15311496

Inscrição
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A questão pede para escolher a função da administração que utiliza a comunicação como instrumento básico em todos os seus mecanismos,
sendo seu principal instrumento. A alternativa "comandar" seria a mais adequada, visto que, segundo Rennó: "Comandar é a atividade de dirigir o
pessoal da organização". Já a função de Coordenar: "É a criação de harmonia entre as atividades, esforços e atos do negócio com o objetivo de
facilitar o sucesso do trabalho". Assim sendo, a função administrativa que mais utiliza a comunicação é a função de comandar. Portanto, o gabarito
da questão deve ser alterado para a alternativa C.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Comunicação na organização e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008),
parte 4  coordenação, capítulo 9  coordenação, item 9.3  comunicação, subitem 9.3.1  comunicação: instrumento da coordenação, página 209, A
coordenação deve ser conseguida por meio da comunicação, especialmente das relações interpessoais, pois nenhuma ordem para coordenar
pode conseguir a coordenação. Assim, a comunicação é o principal instrumento da coordenação. Sendo a comunicação um instrumento
importantíssimo da coordenação, faremos aqui um estudo específico sobre esse assunto, embora a comunicação seja instrumento para todas as
demais funções do administrador. Todos os mecanismos da coordenação utilizam a comunicação como seu instrumento básico. Diante do exposto
e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos não consideraram a ligação intensa entre a coordenação e a
comunicação, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

173

Protocolo Questão

38 15311600

Inscrição

O processo de comunicação é um fator básico na prática da LIDERANÇA, sendo que, a AUTORIDADE consiste no direito de COMANDAR,
estabelecido através do poder legitimado, conferindo a uma determinada pessoa a responsabilidade de tomar decisões e ordenar as atividades de
outrem. (Referência: AMESTOY, S. C. et al., 2012). Sendo assim, a comunicação é instrumento básico no ato de COMANDAR. Por isso, solicito
revisão desta questão.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Comunicação na organização e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008),
parte 4  coordenação, capítulo 9  coordenação, item 9.3  comunicação, subitem 9.3.1  comunicação: instrumento da coordenação, página 209, A
coordenação deve ser conseguida por meio da comunicação, especialmente das relações interpessoais, pois nenhuma ordem para coordenar
pode conseguir a coordenação. Assim, a comunicação é o principal instrumento da coordenação. Sendo a comunicação um instrumento
importantíssimo da coordenação, faremos aqui um estudo específico sobre esse assunto, embora a comunicação seja instrumento para todas as
demais funções do administrador. Todos os mecanismos da coordenação utilizam a comunicação como seu instrumento básico. Diante do exposto
e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos não consideraram a ligação intensa entre a coordenação e a
comunicação, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

182

Protocolo Questão

38 15301559

Inscrição

Seguindo o PODC da Administração, onde estão as suas 4 funções principais, a Direção é a função interpessoal e dependente da comunicação
para sua execução. A questão trás como gabarito "Coordenar" que é sinônimo de "Comandar".

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Comunicação na organização e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008),
parte 4  coordenação, capítulo 9  coordenação, item 9.3  comunicação, subitem 9.3.1  comunicação: instrumento da coordenação, página 209, A
coordenação deve ser conseguida por meio da comunicação, especialmente das relações interpessoais, pois nenhuma ordem para coordenar
pode conseguir a coordenação. Assim, a comunicação é o principal instrumento da coordenação. Sendo a comunicação um instrumento
importantíssimo da coordenação, faremos aqui um estudo específico sobre esse assunto, embora a comunicação seja instrumento para todas as
demais funções do administrador. Todos os mecanismos da coordenação utilizam a comunicação como seu instrumento básico. Diante do exposto
e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos não consideraram a ligação intensa entre a coordenação e a
comunicação, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

271

Protocolo Questão

38 15303825

Inscrição
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Solicta anulação da questão, pois a questão não pedia as funções segundo Fayol. As funções da administração são: PODC - planejar, organizar,
dirigir e controlar.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Comunicação na organização e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008),
parte 4  coordenação, capítulo 9  coordenação, item 9.3  comunicação, subitem 9.3.1  comunicação: instrumento da coordenação, página 209, A
coordenação deve ser conseguida por meio da comunicação, especialmente das relações interpessoais, pois nenhuma ordem para coordenar
pode conseguir a coordenação. Assim, a comunicação é o principal instrumento da coordenação. Sendo a comunicação um instrumento
importantíssimo da coordenação, faremos aqui um estudo específico sobre esse assunto, embora a comunicação seja instrumento para todas as
demais funções do administrador. Todos os mecanismos da coordenação utilizam a comunicação como seu instrumento básico. Diante do exposto
e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos não consideraram a ligação intensa entre a coordenação e a
comunicação, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

296

Protocolo Questão

38 15312369

Inscrição

Tendo em vista que as Funções Administrativas,observa-se que a função, segundo Henri Fayol ,Comandar - Faz com que os subordinados
executem o que deve ser feito. Pressupõe que as relações hierárquicas estejam claramente definidas, ou seja, que a forma como administradores
e subordinados se influenciam esteja explícita, assim como o grau de participação e colaboração de cada um para a realização dos objetivos
definidos. por tanto é indispensável a comunicação,pois esta ligada diretamente a administrar,dirigir pessoas. Por gentileza, alterar gabarito de D
para C Grata!

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Comunicação na organização e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008),
parte 4  coordenação, capítulo 9  coordenação, item 9.3  comunicação, subitem 9.3.1  comunicação: instrumento da coordenação, página 209, A
coordenação deve ser conseguida por meio da comunicação, especialmente das relações interpessoais, pois nenhuma ordem para coordenar
pode conseguir a coordenação. Assim, a comunicação é o principal instrumento da coordenação. Sendo a comunicação um instrumento
importantíssimo da coordenação, faremos aqui um estudo específico sobre esse assunto, embora a comunicação seja instrumento para todas as
demais funções do administrador. Todos os mecanismos da coordenação utilizam a comunicação como seu instrumento básico. Diante do exposto
e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos não consideraram a ligação intensa entre a coordenação e a
comunicação, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

422

Protocolo Questão

38 15312228

Inscrição

O administrador tem seus principais instrumentos que são organizar, gerenciar, coordenar e orientar áreas de uma empresa, como recursos
financeiros, físicos, tecnológicos e humanos. Então a questão 38 tem duas opção que são principais instrumentos,organizar e coordenar.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Comunicação na organização e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008),
parte 4  coordenação, capítulo 9  coordenação, item 9.3  comunicação, subitem 9.3.1  comunicação: instrumento da coordenação, página 209, A
coordenação deve ser conseguida por meio da comunicação, especialmente das relações interpessoais, pois nenhuma ordem para coordenar
pode conseguir a coordenação. Assim, a comunicação é o principal instrumento da coordenação. Sendo a comunicação um instrumento
importantíssimo da coordenação, faremos aqui um estudo específico sobre esse assunto, embora a comunicação seja instrumento para todas as
demais funções do administrador. Todos os mecanismos da coordenação utilizam a comunicação como seu instrumento básico. Diante do exposto
e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos não consideraram a ligação intensa entre a coordenação e a
comunicação, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

478

Protocolo Questão

38 15303410

Inscrição
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Na questão ocorre m erro, dando possível margem a duas respostas possíveis, pois a letra D está como correta. Porém letra C- comandar e letra
D- controlar, significam a mesma coisa, estão dentro de DIRIGIR, o que leva o candidato a duvidas, e confusao, sendo possível duas reapostas.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Comunicação na organização e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008),
parte 4  coordenação, capítulo 9  coordenação, item 9.3  comunicação, subitem 9.3.1  comunicação: instrumento da coordenação, página 209, A
coordenação deve ser conseguida por meio da comunicação, especialmente das relações interpessoais, pois nenhuma ordem para coordenar
pode conseguir a coordenação. Assim, a comunicação é o principal instrumento da coordenação. Sendo a comunicação um instrumento
importantíssimo da coordenação, faremos aqui um estudo específico sobre esse assunto, embora a comunicação seja instrumento para todas as
demais funções do administrador. Todos os mecanismos da coordenação utilizam a comunicação como seu instrumento básico. Diante do exposto
e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos não consideraram a ligação intensa entre a coordenação e a
comunicação, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

504

Protocolo Questão

38 15302620

Inscrição

A função administrativa coordenar, não poderia ser alvo de assertiva correta, uma vez que, percebe-se que pra obter a resposta da questão é
necessário ter um conhecimento sobre a abordagem clássica da administração, em especial no que se refere à teoria clássica de Fayol e às 5
funções da administração (planejamento, organização, comando, coordenação e controle) que o autor elenca. Ocorre que a abordagem clássica
da administração não consta no edital, nem a teoria clássica, e tampouco o estudo sobre as funções da administração na visão de Fayol. Portanto,
a alternativa dada com correta se referem ao poccc de fayol. Além disso a questão não especifica de qual momento da evolução administração ela
se refere, dessa forma, o candidato é conduzido ao erro e a duvida. Requer então, a anulação da questão, por conta do enunciado da questão não
especificar qual teoria da administração o candidato deveria se basear para responder corretamente e também pelo fato do conteúdo necessário
para responder essa questão extrapolar os assuntos contidos no edital.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Comunicação na organização e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008),
parte 4  coordenação, capítulo 9  coordenação, item 9.3  comunicação, subitem 9.3.1  comunicação: instrumento da coordenação, página 209, A
coordenação deve ser conseguida por meio da comunicação, especialmente das relações interpessoais, pois nenhuma ordem para coordenar
pode conseguir a coordenação. Assim, a comunicação é o principal instrumento da coordenação. Sendo a comunicação um instrumento
importantíssimo da coordenação, faremos aqui um estudo específico sobre esse assunto, embora a comunicação seja instrumento para todas as
demais funções do administrador. Todos os mecanismos da coordenação utilizam a comunicação como seu instrumento básico. Diante do exposto
e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos não consideraram a ligação intensa entre a coordenação e a
comunicação, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

533

Protocolo Questão

38 15311132

Inscrição

Diante da dupla possibilidade de resposta, solicito a anulação da questão. É perguntado sobre a função da administração que utiliza a
comunicação como instrumento básico em todos os seus mecanismos, sendo seu principal instrumento. De acordo com Henri Fayol, a função
Comandar consiste em dirigir e orientar o pessoal para mantê-lo ativo na empresa. A função Coordenar é responsável por ligar e harmonizar todos
os atos e todos os esforços coletivos. Desse modo, podemos afirmar que em ambas as funções a comunicação é usada como instrumento básico
em todos os seus mecanismos. Visto que as duas funções são utilizadas com o intuito de levar os colaboradores ao alcance dos objetivos da alta
administração, por meio da comunicação. Diante do exposto, solicito que a questão seja anulada. Fonte: Chiavenato, Idalberto. Administração
Geral e Pública. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Comunicação na organização e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008),
parte 4  coordenação, capítulo 9  coordenação, item 9.3  comunicação, subitem 9.3.1  comunicação: instrumento da coordenação, página 209, A
coordenação deve ser conseguida por meio da comunicação, especialmente das relações interpessoais, pois nenhuma ordem para coordenar
pode conseguir a coordenação. Assim, a comunicação é o principal instrumento da coordenação. Sendo a

Data do recurso:

Resposta

Recurso

591

Protocolo Questão

38 15301917

Inscrição
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comunicação um instrumento importantíssimo da coordenação, faremos aqui um estudo específico sobre esse assunto, embora a comunicação
seja instrumento para todas as demais funções do administrador. Todos os mecanismos da coordenação utilizam a comunicação como seu
instrumento básico. Diante do exposto e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos não consideraram a ligação
intensa entre a coordenação e a comunicação, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão. Portanto
recurso indeferido.

04/06/2018Data da resposta:

Questão que deveria ser Anulada. A função do administrador que utiliza a comunicação como instrumento básico em todos os seus mecanismos é
a DIREÇÃO. A função DIREÇÃO subdivide-se em duas subfunções: Comandar e Coordenar e todas as duas tem como INSTRUMENTO BÁSICO
a comunicação. Conclusão: PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, DIREÇÃO e CONTROLE são as funções do administrador que podem ocorrer
separadamente, mas que, quase sempre, estão interligados na prática administrativa. A resposta correta pra esta questão teria que ser DIREÇÃO
e não está em nenhuma das alternativas dessa questão. O gabarito preliminar afirma que a alternativa correta é a letra D, ou seja coordenar, mas
coordenar é subfunção da função administrativa de DIREÇÃO, tanto quanto a letra C que a resposta é comandar, outra subfunção dessa mesma
função. Tanto COMANDAR como COORDENAR tem como instrumento PRINCIPAL a COMUNICAÇÃO. Por isso tanto a letra C a D estão
CORRETAS, logo a questão não tem uma única alteernativa correta e por isso tem que ser Anulada.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Comunicação na organização e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008),
parte 4  coordenação, capítulo 9  coordenação, item 9.3  comunicação, subitem 9.3.1  comunicação: instrumento da coordenação, página 209, A
coordenação deve ser conseguida por meio da comunicação, especialmente das relações interpessoais, pois nenhuma ordem para coordenar
pode conseguir a coordenação. Assim, a comunicação é o principal instrumento da coordenação. Sendo a comunicação um instrumento
importantíssimo da coordenação, faremos aqui um estudo específico sobre esse assunto, embora a comunicação seja instrumento para todas as
demais funções do administrador. Todos os mecanismos da coordenação utilizam a comunicação como seu instrumento básico. Diante do exposto
e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos não consideraram a ligação intensa entre a coordenação e a
comunicação, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

593

Protocolo Questão

38 15305379

Inscrição

o enunciado solicita a opçao que apresenta a funçao da administraçao que utiliza a comunicaçao como instrumento básico em todos os seus
mecanismos,sendo seu principal instrumento.Sendo que segundo o professor Idalberto Chiavenato Comandar:estabelecimento de orientaçao para
os empregados e obtençao de coisas feitas,coordenar:obtençao da unificaçao e harmonia de todas as ativiades e esforços,ou seja ambos
conceitos englobam atividades e empregados nada na bibliografia especializada destaca maior ou menor comunicaçao neste ou naquele
processo.Portando diante da possibilidade de duas alternativas corretas "C e "D",peço anulaçao da questão.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Comunicação na organização e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008),
parte 4  coordenação, capítulo 9  coordenação, item 9.3  comunicação, subitem 9.3.1  comunicação: instrumento da coordenação, página 209, A
coordenação deve ser conseguida por meio da comunicação, especialmente das relações interpessoais, pois nenhuma ordem para coordenar
pode conseguir a coordenação. Assim, a comunicação é o principal instrumento da coordenação. Sendo a comunicação um instrumento
importantíssimo da coordenação, faremos aqui um estudo específico sobre esse assunto, embora a comunicação seja instrumento para todas as
demais funções do administrador. Todos os mecanismos da coordenação utilizam a comunicação como seu instrumento básico. Diante do exposto
e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos não consideraram a ligação intensa entre a coordenação e a
comunicação, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

596

Protocolo Questão

38 15302530

Inscrição
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O gabarito preliminar apresentou como resposta correta referente a função da administração que utiliza a comunicação como instrumento básico
em todos os seus mecanismos, sendo seu principal instrumento a alternativa d) Coordenar. Ocorre que, são funções do Administrador, conforme a
Escola Clássica da Administração de Fayol, os seguintes elementos: Planejar, Organizar, Dirigir e Controlar (PODC). A função Dirigir significa o
poder de dar ordens e cobrar resultados, modernamente significa influenciar e motivar as pessoas para alcançarem resultados. Segundo o
Dicionário Aurélio de Português Online, a função Dirigir significa: Ter a direção de.,Ter poderes ou responsabilidades de administração, de
gestão.,Orientar um grupo de pessoas.,Indicar um rumo ou uma direção a.,Mover em determinado sentido ou direção.,Volver, voltar.,Enviar algo a
alguém.,Tomar ou seguir uma direção.,Aproximar-se para dizer ou pedir algo.,Estar ou ter capacidade para estar no comando de um
veículo.,Proceder à planificação e execução de um filme, de uma emissão de televisão ou de rádio. Ou seja, a função Dirigir pode ser substituída
na questão em tela pelos elementos Comandar e Coordenar, sendo a alternativa c) Comandar, data vênia, a mais apropriada ao quesito. Diante do
exposto, solicito que seja considerada a alternativa c) Comandar como opção correta da questão 38.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Comunicação na organização e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008),
parte 4  coordenação, capítulo 9  coordenação, item 9.3  comunicação, subitem 9.3.1  comunicação: instrumento da coordenação, página 209, A
coordenação deve ser conseguida por meio da comunicação, especialmente das relações interpessoais, pois nenhuma ordem para coordenar
pode conseguir a coordenação. Assim, a comunicação é o principal instrumento da coordenação. Sendo a comunicação um instrumento
importantíssimo da coordenação, faremos aqui um estudo específico sobre esse assunto, embora a comunicação seja instrumento para todas as
demais funções do administrador. Todos os mecanismos da coordenação utilizam a comunicação como seu instrumento básico. Diante do exposto
e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos não consideraram a ligação intensa entre a coordenação e a
comunicação, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

614

Protocolo Questão

38 15313651

Inscrição

A comunicação é um dos meios utilizados para a direção, entre os principios básicos da direção está " Princípio da unidade de COMANDO" . Desta
forma é possível concluir que a assertiva "C" está CORRETA.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Comunicação na organização e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008),
parte 4  coordenação, capítulo 9  coordenação, item 9.3  comunicação, subitem 9.3.1  comunicação: instrumento da coordenação, página 209, A
coordenação deve ser conseguida por meio da comunicação, especialmente das relações interpessoais, pois nenhuma ordem para coordenar
pode conseguir a coordenação. Assim, a comunicação é o principal instrumento da coordenação. Sendo a comunicação um instrumento
importantíssimo da coordenação, faremos aqui um estudo específico sobre esse assunto, embora a comunicação seja instrumento para todas as
demais funções do administrador. Todos os mecanismos da coordenação utilizam a comunicação como seu instrumento básico. Diante do exposto
e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos não consideraram a ligação intensa entre a coordenação e a
comunicação, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

628

Protocolo Questão

38 15311839

Inscrição

A alternativa mais conveniente seria a (C). Pois para Fayol, COMANDAR representa DIRIGIR e orientar a organização e sua equipe e, segundo
BATEMAN e SNELL (1998), CHIAVENATO (2007) e DAFT (2007), DIRIGIR se refere aos atos do administrador de liderar, motivar e COMUNICAR
a seus subordinados. REFERENCIA: PEREIRA, Maria Tereza Flores. Repensando a Função Dirigir e a Temática da Liderança: uma Análise a
partir de Livros Introdutórios de Administração. XXXIII Encontro da ANPAD, São Paulo, 2009.Disponível em:

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Comunicação na organização e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008),
parte 4  coordenação, capítulo 9  coordenação, item 9.3  comunicação, subitem 9.3.1  comunicação: instrumento da coordenação, página 209, A
coordenação deve ser conseguida por meio da comunicação, especialmente das relações interpessoais, pois nenhuma ordem para coordenar
pode conseguir a coordenação. Assim, a comunicação é o principal instrumento da coordenação. Sendo a comunicação um instrumento
importantíssimo da coordenação, faremos aqui um estudo específico sobre esse assunto, embora a comunicação seja instrumento para todas as
demais funções do administrador. Todos os mecanismos da coordenação utilizam a

Data do recurso:

Resposta

Recurso

651

Protocolo Questão

38 15307869

Inscrição

Página 218 de 263



comunicação como seu instrumento básico. Diante do exposto e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos não
consideraram a ligação intensa entre a coordenação e a comunicação, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a
questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018Data da resposta:

Tanto comandar (alternativa C), quanto coordenar (alternativa D) utiliza a comunicação como instrumento básico em seus mecanismos. Segundo
Fayol, o trabalho do "dirigente" consiste em tomar decisões, estabelecer metas, definir diretrizes e atribuir responsabilidades aos integrantes da
organização, de modo que as atividades de planejar, organizar, COMANDAR, COORDENAR e controlar estejam numa seqüência lógica. Para se
obter sucesso alcançando os objetivos da organização, o administrador define os objetivos e planeja quais os recursos devem ser utilizados,
determina as atividades a serem realizadas, distribui as atividades, seleciona as pessoas responsáveis por cada tarefa e depois disso tudo, otimiza
todo o processo. Ou seja, lidera, incentiva, SE COMUNICA.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Comunicação na organização e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008),
parte 4  coordenação, capítulo 9  coordenação, item 9.3  comunicação, subitem 9.3.1  comunicação: instrumento da coordenação, página 209, A
coordenação deve ser conseguida por meio da comunicação, especialmente das relações interpessoais, pois nenhuma ordem para coordenar
pode conseguir a coordenação. Assim, a comunicação é o principal instrumento da coordenação. Sendo a comunicação um instrumento
importantíssimo da coordenação, faremos aqui um estudo específico sobre esse assunto, embora a comunicação seja instrumento para todas as
demais funções do administrador. Todos os mecanismos da coordenação utilizam a comunicação como seu instrumento básico. Diante do exposto
e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos não consideraram a ligação intensa entre a coordenação e a
comunicação, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

654

Protocolo Questão

38 15307943

Inscrição

peço a anulação desta questão pois a mais de uma alternativa correta.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Comunicação na organização e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008),
parte 4  coordenação, capítulo 9  coordenação, item 9.3  comunicação, subitem 9.3.1  comunicação: instrumento da coordenação, página 209, A
coordenação deve ser conseguida por meio da comunicação, especialmente das relações interpessoais, pois nenhuma ordem para coordenar
pode conseguir a coordenação. Assim, a comunicação é o principal instrumento da coordenação. Sendo a comunicação um instrumento
importantíssimo da coordenação, faremos aqui um estudo específico sobre esse assunto, embora a comunicação seja instrumento para todas as
demais funções do administrador. Todos os mecanismos da coordenação utilizam a comunicação como seu instrumento básico. Diante do exposto
e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos não consideraram a ligação intensa entre a coordenação e a
comunicação, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

659

Protocolo Questão

38 15313257

Inscrição

A banca disponibilizou o gabarito preliminar como alternativa letra D. Entretanto tal alternativa não coincide com os ensinamentos descritos por
Henry Fayol, que descreveu o ato de administrar em Planejar, Organizar, Comandar, Coordenar e Controlar, que virou funções administrativa.
Segundo o autor, Comandar significa "dirigir e orientar o pessoal"; "levar a organização a funcionar. Seu objetivo é alcançar o máximo de retorno
de todos os empregados no interesse dos aspectos globais do negócio". Vale salientar que pode-se interpretar como "Faz com que os
subordinados executem o que deve ser feito. Pressupõe que as relações hierárquicas estejam claramente definidas, ou seja, que a forma como
administradores e subordinados se influenciam esteja explícita, assim como o grau de participação e colaboração de cada um para a realização
dos objetivos definidos''. Baseado nisto, é notório que para haver uma influenciação por pare dos superiores hierárquicos aos subordinados, é
necessário que haja uma boa comunicação a fim de interpretar os objetivos organizacionais e os traduza a seus subordinados. A banca traz no
enunciados a seguinte afirmação "A comunicação é instrumento para todas as funções do administrador. Assinale a alternativa que apresenta a
função da administração que utiliza a comunicação como instrução básico em todos os seus mecanismos, sendo seu principal instrumento. Com
base nas citações e no próprio enunciado, nota-se que das funções que Henry Fayol citou, a mais plausível e coerente com a afirmação da banca
seria a alternativa C, pois

Recurso

661

Protocolo Questão

38 15305855

Inscrição
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comandas seria exatamente a função que faz o uso maior da comunicação para interpreta os objetivos organizacionais para o subordinados e
orientá-los em prol desses objetivos. Segundo o autor, Coordenar seria " A implantação de qualquer planejamento seria inviável sem a
coordenação das atitudes e esforços de toda a empresa, almejando as metas traçadas", com isso "harmonizar todas as atividades do negócio,
facilitando seu trabalho e sucesso. Sincroniza coisas e ações em proporções certas e adaptar meios aos fins visados.", ou seja," ligar, unir,
harmonizar todos os atos e todos os esforços coletivos facilitando o trabalho e o sucesso. Sincronizar as atividades e adaptar os meios aos fins.".
FAYOL, Henry. Administração Industrial e geral. 1990. Atlas. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 8. ed. São
Paulo: Makron, 2011; MAXIMIANO, Antonio Cesar A. Teoria Geral da Administração: da revolução urbana à revolução digital. 3. ed. São Paulo:
Atlas S.A., 2000; Sinclayr, Luiz, Organização e Técnica Comercial. Introdução à Administração, O&M na Empresa, 13° edição, 1991, Editora
Saraiva; Com isso, torna-se incoerente o gabarito da banca com os preceitos propostos pelo Henry Fayol, desse modo, sugere-se que a banca
altere o gabarito preliminar dado pela banca como D para a alternativa C, sendo esta, a letra C, a mais coerente e em detrimento com o que o
autor descreve em seu livro.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Comunicação na organização e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008),
parte 4  coordenação, capítulo 9  coordenação, item 9.3  comunicação, subitem 9.3.1  comunicação: instrumento da coordenação, página 209, A
coordenação deve ser conseguida por meio da comunicação, especialmente das relações interpessoais, pois nenhuma ordem para coordenar
pode conseguir a coordenação. Assim, a comunicação é o principal instrumento da coordenação. Sendo a comunicação um instrumento
importantíssimo da coordenação, faremos aqui um estudo específico sobre esse assunto, embora a comunicação seja instrumento para todas as
demais funções do administrador. Todos os mecanismos da coordenação utilizam a comunicação como seu instrumento básico. Diante do exposto
e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos não consideraram a ligação intensa entre a coordenação e a
comunicação, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Sr(a) Examinador(a) Solicito revisão da questão nº 38 da prova objetiva, cargo Técnico Universitário - Administrativa - Feira de Santana,
regulamentado pelo Edital do Concurso Público de provas e títulos para provimento de cargos técnicos específicos da Universidade Estadual de
Feira de Santana. A questão que tem como enunciado:A comunicação é instrumento para todas as funções do administrador. Assinale a
alternativa que apresenta a função da administração que utiliza a comunicação como instrumento básico em todos os seus mecanismos, sendo
seu principal instrumento. Nos traz nas alternativas três das quatro principais funções da Administração, PODC, ou seja, são as funções Planejar,
Organizar, Dirigir e Controlar. Planejar: significa definir o que a organização pretende fazer no futuro, ou seja define seus objetivos. Organizar:
significa atribuir tarefas e agrupamentos de tarefas em departamentos e alocar recursos para a realização dessas tarefas. Dirigir: significa o poder
de dar ordens e cobrar resultados, modernamente significa influenciar e motivar as pessoas para alcançarem resultados. Controlar: significa
acompanhar e monitorar o desempenho organizacional, ou seja, verificar se o que foi planejado, organizado e dirigido esta ocorrendo. A
comunicação é ato imprescindível em todas as ações supracitadas, o que torna a questão inviável dentro desse contexto. Por esse motivo solicito
anulação da mesma. Referência: Introdução a Teoria Geral da Administração  Chiavenato  4ª Edição, Editora Makon Books.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Comunicação na organização e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008),
parte 4  coordenação, capítulo 9  coordenação, item 9.3  comunicação, subitem 9.3.1  comunicação: instrumento da coordenação, página 209, A
coordenação deve ser conseguida por meio da comunicação, especialmente das relações interpessoais, pois nenhuma ordem para coordenar
pode conseguir a coordenação. Assim, a comunicação é o principal instrumento da coordenação. Sendo a comunicação um instrumento
importantíssimo da coordenação, faremos aqui um estudo específico sobre esse assunto, embora a comunicação seja instrumento para todas as
demais funções do administrador. Todos os mecanismos da coordenação utilizam a comunicação como seu instrumento básico. Diante do exposto
e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos não consideraram a ligação intensa entre a coordenação e a
comunicação, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

713

Protocolo Questão

38 15308325

Inscrição
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A princípio, é preciso reconhecer a autonomia e a competência da banca que elaborou a questão. Porém, embasado em conceitos de Idalberto
Chiavenato, um dos teóricos mais respeitados do mundo acadêmico da Administração, sinto-me no direito de requerer a anulação da questão 38.
A alternativa apontada como correta foi a D. Entretanto, segundo a contribuição de Chiavenato, o ato comunicativo é ainda mais necessário e
presente na função administrativa da "direção/liderança", já que esta é uma função interpessoal, pois lida com a comunicação. Com o objetivo de
fazer a organização atingir o que foi planejado, quem desempenha o papel de diretor deve influenciar os seus pares, através da mobilização dos
mesmos. Para isso, a interação e o bom entendimento dependem de uma comunicação próxima, clara e convincente. Portanto, a resposta mais
adequada para a questão seria "Direção". Como tal função administrativa não é citada entre as alternativas para resposta, entendo que seria
razoável e lógico a anulação da questão. "A direção é a função administrativa que se refere ao relacionamento interpessoal do administrador com
os seus subordinados. Para que planejamento e organização possam ser eficazes, eles precisam ser complementados pela orientação e apoio às
pessoas, através de uma adequada comunicação, liderança e motivação. Para dirigir as pessoas, o administrador precisa saber comunicar, liderar
e motivar. Enquanto as outras funções administrativas - planejamento, organização e controle - são impessoais, a direção constitui um processo
interpessoal que define as relações entre os indivíduos" (CHIAVENATO, Idalberto. Administração Geral e Pública. Série Provas e Concursos. 2ª
edição. pgs. 368-369. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008).

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Comunicação na organização e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008),
parte 4  coordenação, capítulo 9  coordenação, item 9.3  comunicação, subitem 9.3.1  comunicação: instrumento da coordenação, página 209, A
coordenação deve ser conseguida por meio da comunicação, especialmente das relações interpessoais, pois nenhuma ordem para coordenar
pode conseguir a coordenação. Assim, a comunicação é o principal instrumento da coordenação. Sendo a comunicação um instrumento
importantíssimo da coordenação, faremos aqui um estudo específico sobre esse assunto, embora a comunicação seja instrumento para todas as
demais funções do administrador. Todos os mecanismos da coordenação utilizam a comunicação como seu instrumento básico. Diante do exposto
e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos não consideraram a ligação intensa entre a coordenação e a
comunicação, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

737

Protocolo Questão

38 15310693

Inscrição

Rever questão, pois há alternativas com duplicidade de sentido para as funções do administrador. Quando o administrador organiza, ele solicita
informação e comunica, assim como quando este desempenha a função de controle, ele utiliza intensamente a comunicação para a obtenção de
informações que fazem parte do processo comunicativo.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Comunicação na organização e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008),
parte 4  coordenação, capítulo 9  coordenação, item 9.3  comunicação, subitem 9.3.1  comunicação: instrumento da coordenação, página 209, A
coordenação deve ser conseguida por meio da comunicação, especialmente das relações interpessoais, pois nenhuma ordem para coordenar
pode conseguir a coordenação. Assim, a comunicação é o principal instrumento da coordenação. Sendo a comunicação um instrumento
importantíssimo da coordenação, faremos aqui um estudo específico sobre esse assunto, embora a comunicação seja instrumento para todas as
demais funções do administrador. Todos os mecanismos da coordenação utilizam a comunicação como seu instrumento básico. Diante do exposto
e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos não consideraram a ligação intensa entre a coordenação e a
comunicação, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

746

Protocolo Questão

38 15311249

Inscrição

O processo de comunicação também faz parte da função administrativa de Comandar. Dessa forma a alternativa C também estaria correta. Solicito
então a anulação da questão, uma vez que existem duas alternativas possivelmente corretas. Desde já agradeço.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Comunicação na organização e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008),
parte 4  coordenação, capítulo 9  coordenação, item 9.3  comunicação, subitem 9.3.1  comunicação: instrumento da coordenação, página 209, A
coordenação deve ser conseguida por meio da comunicação, especialmente das relações interpessoais, pois nenhuma ordem para coordenar
pode conseguir a coordenação. Assim, a comunicação é o principal instrumento da coordenação. Sendo a

Data do recurso:

Resposta

Recurso

758

Protocolo Questão

38 15311153

Inscrição
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comunicação um instrumento importantíssimo da coordenação, faremos aqui um estudo específico sobre esse assunto, embora a comunicação
seja instrumento para todas as demais funções do administrador. Todos os mecanismos da coordenação utilizam a comunicação como seu
instrumento básico. Diante do exposto e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos não consideraram a ligação
intensa entre a coordenação e a comunicação, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão. Portanto
recurso indeferido.

04/06/2018Data da resposta:

A questão deve ser anulada visto que a departamentalização funcional agrupa funções comuns ou atividades semelhantes para formar uma
unidade organizacional. Assim todos os indivíduos que executam funções semelhantes ficam reunidos, todo o pessoal de vendas, todo o pessoal
de contabilidade, todo o pessoal de secretaria, todas as enfermeiras, e assim por diante. Ou seja, são criados VÁRIOS CENTROS DE
RESULTADOS (LETRA B) A abordagem funcional mantém o poder e o prestígio das funções principais, cria eficiência através dos princípios da
especialização, centraliza a perícia da organização, permite maior rigor no controle das funções pela alta administração. Ou seja, nessa questão,
está correta a assertiva A, B e E. Portanto sugiro a anulação da mesma.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Características das organizações formais: tipos de estrutura organizacional
e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008), parte 7  estruturas organizacionais, capítulo 20  tipos de estruturas organizacionais, item 20.1 
estruturas funcionais, subitem 20.1.1  o que são estruturas funcionais, páginas 383, Estruturas funcionais ou organizações funcionais são as
estruturas de organização departamentalizadas pelo critério funcional no primeiro nível. As funções principais no primeiro nível são produção,
comercialização, finanças e administração. Uma das características importantes das estruturas funcionais é que existe apenas um grande centro
de resultado que é a própria empresa, isto é, só se apuram lucros ou prejuízos dentro do sistema contábil para o conjunto da empresa. Podem
existir, porém, mecanismos extracontábeis para apurar custos e receitas de unidades operacionais. Diante do exposto e considerando que as
argumentações dos candidatos em seus recursos abordam mais conceitos e definições do que características, fica mantida a alternativa A como
única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

177

Protocolo Questão

40 15311600

Inscrição

Solicito a revisão do gabarito apresentado. Peço a verificação da alternativa C como sendo verdadeira.Na ABORDAGEM FUNCIONAL a
organização que cria departamentos formados por pessoas especialistas em uma determinada função. Na DEPARTAMENTALIZAÇÃO
FUNCIONAL os departamentos criados são formados por pessoas que possuem habilidades e conhecimentos similares e que participam de
atividades e tarefas comuns dentro do processo de trabalho.Dentro de cada departamento, as pessoas são responsáveis por um processo
especifico de sua função especializada.Como os departamentos são formados de acordo com a principal função especializada, as principais áreas
adotadas são: produção, vendas e finanças, podendo também ser acompanhado de outras áreas como recursos humanos. Este tipo de
departamentalização é o mais comum nas organizações.A departamentalização funcional é mais indicada em casos de estabilidade e de poucas
mudanças, que requeiram desempenho continuado em que as atividades das áreas sejam bastante repetitivas e especializadas onde permaneçam
inalterados por longo tempo. A departamentalização funcional pode também ser denominada de departamentalização pelo uso de recursos
organizacionais ou estrutura funcional. VANTAGENS: Melhora a coordenação intradepartamental, que é a facilidade de contatos e comunicações
dentro de um mesmo departamento, pois existe um compartilhamento de um mesmo conhecimento técnico; Incentiva à especialização técnica,
pois estabelece carreiras para os especialistas dentro de sua área de especialização, supervisionando-os por meio de pessoas de sua própria
especialidade; Orienta as pessoas para uma específica atividade, concentrando sua capacidade de maneira eficaz, garantindo o máximo de
utilização das habilidades técnicas, simplificando o treinamento do pessoal; Ocorre uma redução de custos, devido ao trabalho em um mesmo tipo
de tarefa em conjunto. BIBLIOGRAFIA: CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos / Idalberto Chiavenato. 2.ed. Rio de Janeiro.
Campus, 1999. 15ª reimpressão. p. 396-433. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração / Idalberto Chiavenato. 6.ed. Rio
de Janeiro. Campus, 2000. p. 244-267. FACOL. Departamentalização. FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ. Departamentalização.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Características das organizações formais: tipos de estrutura organizacional
e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008), parte 7  estruturas organizacionais, capítulo 20  tipos de estruturas organizacionais, item 20.1 
estruturas funcionais, subitem 20.1.1  o que são estruturas funcionais, páginas 383, Estruturas funcionais ou organizações funcionais são as
estruturas de organização departamentalizadas pelo critério funcional no primeiro nível. As funções principais no primeiro nível são produção,
comercialização, finanças e administração. Uma das características importantes das estruturas funcionais é que existe apenas um grande centro
de resultado que é a própria empresa, isto é, só se apuram lucros ou prejuízos dentro do sistema contábil para o conjunto da empresa. Podem
existir, porém, mecanismos extracontábeis para apurar custos e receitas de unidades operacionais. Diante do exposto e considerando que as
argumentações dos candidatos em seus recursos abordam mais conceitos e definições do que características, fica mantida a alternativa A como
única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

Data do recurso:

Resposta

Recurso

263

Protocolo Questão

40 15300718

Inscrição
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04/06/2018Data da resposta:

A questão pede que encontremos a alternativa correta sobre as características da Estrutura Funcional. O gabarito oferece a alternativa A como
resposta correta que diz, , no entanto, autores como Antonio Maximiano em sua obra Intitulada Introdução à Administração define a Estrutura
Funcional como: "...há uma separação das funções de acordo com as especialidades envolvidas. Dessa forma, as responsabilidades são
delimitadas também com base nessas especializações." [...] "as decisões são delegadas aos órgãos ou cargos especializados, os quais possuem
conhecimentos necessários para melhor decidir acerca dos assuntos de sua especialidade. Assim, as decisões não são tomadas com base na
hierarquia, e sim na especialização." Dessa forma, a questão mais adequada como correta seria a alternativa letra C.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Características das organizações formais: tipos de estrutura organizacional
e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008), parte 7  estruturas organizacionais, capítulo 20  tipos de estruturas organizacionais, item 20.1 
estruturas funcionais, subitem 20.1.1  o que são estruturas funcionais, páginas 383, Estruturas funcionais ou organizações funcionais são as
estruturas de organização departamentalizadas pelo critério funcional no primeiro nível. As funções principais no primeiro nível são produção,
comercialização, finanças e administração. Uma das características importantes das estruturas funcionais é que existe apenas um grande centro
de resultado que é a própria empresa, isto é, só se apuram lucros ou prejuízos dentro do sistema contábil para o conjunto da empresa. Podem
existir, porém, mecanismos extracontábeis para apurar custos e receitas de unidades operacionais. Diante do exposto e considerando que as
argumentações dos candidatos em seus recursos abordam mais conceitos e definições do que características, fica mantida a alternativa A como
única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

266

Protocolo Questão

40 15311687

Inscrição

A questão pede que encontremos a alternativa correta sobre as características da Estrutura Funcional. O gabarito oferece a alternativa A como
resposta correta que diz:" Os lucros ou prejuízos só são apurados dentro do sistema contábil para o conjunto da empresa.". No entanto, autores
como Antonio Maximiano em sua obra Intitulada Introdução à Administração define a Estrutura Funcional como: "...há uma separação das funções
de acordo com as especialidades envolvidas. Dessa forma, as responsabilidades são delimitadas também com base nessas especializações." [...]
"as decisões são delegadas aos órgãos ou cargos especializados, os quais possuem conhecimentos necessários para melhor decidir acerca dos
assuntos de sua especialidade. Assim, as decisões não são tomadas com base na hierarquia, e sim na especialização." Dessa forma, a questão
mais adequada como correta seria a alternativa letra C.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Características das organizações formais: tipos de estrutura organizacional
e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008), parte 7  estruturas organizacionais, capítulo 20  tipos de estruturas organizacionais, item 20.1 
estruturas funcionais, subitem 20.1.1  o que são estruturas funcionais, páginas 383, Estruturas funcionais ou organizações funcionais são as
estruturas de organização departamentalizadas pelo critério funcional no primeiro nível. As funções principais no primeiro nível são produção,
comercialização, finanças e administração. Uma das características importantes das estruturas funcionais é que existe apenas um grande centro
de resultado que é a própria empresa, isto é, só se apuram lucros ou prejuízos dentro do sistema contábil para o conjunto da empresa. Podem
existir, porém, mecanismos extracontábeis para apurar custos e receitas de unidades operacionais. Diante do exposto e considerando que as
argumentações dos candidatos em seus recursos abordam mais conceitos e definições do que características, fica mantida a alternativa A como
única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

267

Protocolo Questão

40 15305058

Inscrição
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Venho pedi alteração do gabarito para a letra C, pois Segundo Chiavenato esse tipo de estrutura proporciona uma elevada especialização.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Características das organizações formais: tipos de estrutura organizacional
e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008), parte 7  estruturas organizacionais, capítulo 20  tipos de estruturas organizacionais, item 20.1 
estruturas funcionais, subitem 20.1.1  o que são estruturas funcionais, páginas 383, Estruturas funcionais ou organizações funcionais são as
estruturas de organização departamentalizadas pelo critério funcional no primeiro nível. As funções principais no primeiro nível são produção,
comercialização, finanças e administração. Uma das características importantes das estruturas funcionais é que existe apenas um grande centro
de resultado que é a própria empresa, isto é, só se apuram lucros ou prejuízos dentro do sistema contábil para o conjunto da empresa. Podem
existir, porém, mecanismos extracontábeis para apurar custos e receitas de unidades operacionais. Diante do exposto e considerando que as
argumentações dos candidatos em seus recursos abordam mais conceitos e definições do que características, fica mantida a alternativa A como
única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

332

Protocolo Questão

40 15313427

Inscrição

Em estruturas funcionais cada unidade pode ser mais facilmente avaliada, logo a alternativa D também está correta.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Características das organizações formais: tipos de estrutura organizacional
e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008), parte 7  estruturas organizacionais, capítulo 20  tipos de estruturas organizacionais, item 20.1 
estruturas funcionais, subitem 20.1.1  o que são estruturas funcionais, páginas 383, Estruturas funcionais ou organizações funcionais são as
estruturas de organização departamentalizadas pelo critério funcional no primeiro nível. As funções principais no primeiro nível são produção,
comercialização, finanças e administração. Uma das características importantes das estruturas funcionais é que existe apenas um grande centro
de resultado que é a própria empresa, isto é, só se apuram lucros ou prejuízos dentro do sistema contábil para o conjunto da empresa. Podem
existir, porém, mecanismos extracontábeis para apurar custos e receitas de unidades operacionais. Diante do exposto e considerando que as
argumentações dos candidatos em seus recursos abordam mais conceitos e definições do que características, fica mantida a alternativa A como
única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

389

Protocolo Questão

40 15301432

Inscrição

Pede-se alteração de gabarito para letra C. A questão pede para assinalar a alternativa que apresenta uma das características importantes das
estruturas funcionais. A alternativa C informa "Incentiva a visão sistêmica dos negócios da organização, pois cada administrador é um
especialista." No enunciado da questão "As estruturas funcionais ou organizações funcionais são as estruturas de organizações
departamentalizadas pelo critério funcional no primeiro nível." => Segundo Sobral e Peci (2013, p. 261): O tipo de departamentalização mais
comum nas organizações consiste na agregação de tarefas de acordo com a área funcional, constituindo-se os departamentos de marketing,
finanças, recursos humanos, operações, pesquisa e desenvolvimento, entre outros. []" => Maximiano (2011, p. 152), ao estabelecer os critérios de
departamentalização, apresenta os seguintes dizeres: A departamentalização funcional consiste em atribuir a cada uma das unidades de trabalho
a responsabilidade por uma função organizacional  operações, marketing, finanças, recursos humanos e assim por diante. => Djalma Rebouças de
Oliveira (2011, p. 105-106), falando da departamentalização funcional, ensina que: Nesse caso, as atividades são agrupadas de acordo com as
funções da empresa, podendo ser considerado o critério de departamentalização mais usado nas empresas. Em cada exemplo citado, e
respectivas fontes, percebe-se o que se afirma na alternativa C é correto, pois cada administrador é um especialista na sua área.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Características das organizações formais: tipos de estrutura organizacional
e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008), parte 7  estruturas organizacionais, capítulo 20  tipos de estruturas organizacionais, item 20.1 
estruturas funcionais, subitem 20.1.1  o que são estruturas funcionais, páginas 383, Estruturas funcionais ou organizações funcionais são as
estruturas de organização departamentalizadas pelo critério funcional no primeiro nível. As funções principais no primeiro nível são produção,
comercialização, finanças e administração. Uma das características importantes das estruturas

Data do recurso:

Resposta

Recurso

442

Protocolo Questão

40 15305282

Inscrição
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funcionais é que existe apenas um grande centro de resultado que é a própria empresa, isto é, só se apuram lucros ou prejuízos dentro do sistema
contábil para o conjunto da empresa. Podem existir, porém, mecanismos extracontábeis para apurar custos e receitas de unidades operacionais.
Diante do exposto e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos abordam mais conceitos e definições do que
características, fica mantida a alternativa A como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018Data da resposta:

Uma das características da estruturas funcionais é descentralização das atividades. E que pode resultar em outros departamentos ou centros que
também gerem resultados. Sendo assim, a alternativa B é a correta.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Características das organizações formais: tipos de estrutura organizacional
e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008), parte 7  estruturas organizacionais, capítulo 20  tipos de estruturas organizacionais, item 20.1 
estruturas funcionais, subitem 20.1.1  o que são estruturas funcionais, páginas 383, Estruturas funcionais ou organizações funcionais são as
estruturas de organização departamentalizadas pelo critério funcional no primeiro nível. As funções principais no primeiro nível são produção,
comercialização, finanças e administração. Uma das características importantes das estruturas funcionais é que existe apenas um grande centro
de resultado que é a própria empresa, isto é, só se apuram lucros ou prejuízos dentro do sistema contábil para o conjunto da empresa. Podem
existir, porém, mecanismos extracontábeis para apurar custos e receitas de unidades operacionais. Diante do exposto e considerando que as
argumentações dos candidatos em seus recursos abordam mais conceitos e definições do que características, fica mantida a alternativa A como
única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

469

Protocolo Questão

40 15300248

Inscrição

A alternativa E também apresenta uma característica das estruturas funcionais, e a alternativa A não está correta.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Características das organizações formais: tipos de estrutura organizacional
e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008), parte 7  estruturas organizacionais, capítulo 20  tipos de estruturas organizacionais, item 20.1 
estruturas funcionais, subitem 20.1.1  o que são estruturas funcionais, páginas 383, Estruturas funcionais ou organizações funcionais são as
estruturas de organização departamentalizadas pelo critério funcional no primeiro nível. As funções principais no primeiro nível são produção,
comercialização, finanças e administração. Uma das características importantes das estruturas funcionais é que existe apenas um grande centro
de resultado que é a própria empresa, isto é, só se apuram lucros ou prejuízos dentro do sistema contábil para o conjunto da empresa. Podem
existir, porém, mecanismos extracontábeis para apurar custos e receitas de unidades operacionais. Diante do exposto e considerando que as
argumentações dos candidatos em seus recursos abordam mais conceitos e definições do que características, fica mantida a alternativa A como
única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

551

Protocolo Questão

40 15301375

Inscrição

A alternativa "D" está correta. As estruturas funcionais permitem a adoção de padrões de desempenho, o que facilita a avaliação setorizada e
também a análise do reflexo que o desempenho de cada estrutura funcional traz para a organização como um todo. Cada unidade operacional ou
de negócios, que são exemplos de estruturas funcionais, pode ser facilmente avaliada conforme seu desempenho. ESSA É UMA
CARACTERÍSTICA IMPORTANTE DAS ESTRUTURAS FUNCIONAIS.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Características das organizações formais: tipos de estrutura organizacional
e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008), parte 7  estruturas organizacionais, capítulo 20  tipos de estruturas organizacionais, item 20.1 
estruturas funcionais, subitem 20.1.1  o que são estruturas funcionais, páginas 383, Estruturas funcionais ou organizações funcionais são as
estruturas de organização departamentalizadas pelo critério funcional no primeiro nível. As funções

Data do recurso:

Resposta

Recurso

565

Protocolo Questão

40 15311482

Inscrição
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principais no primeiro nível são produção, comercialização, finanças e administração. Uma das características importantes das estruturas
funcionais é que existe apenas um grande centro de resultado que é a própria empresa, isto é, só se apuram lucros ou prejuízos dentro do sistema
contábil para o conjunto da empresa. Podem existir, porém, mecanismos extracontábeis para apurar custos e receitas de unidades operacionais.
Diante do exposto e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos abordam mais conceitos e definições do que
características, fica mantida a alternativa A como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018Data da resposta:

A questão 40 não foi bem formulada porque todas as letras têm características das Estruturas funcionais e todas são importantes pra entendermos
o tipo de estrutura organizacional. A letra A, que o gabarito diz ser a correta, só explica qual setor ou departamento obtemos determinada
informação. Ou seja, ela explica que os lucros e os prejuízos da empresa são apurados no setor ou departamento contábil verifica aquela. Todas
as outas letras explica o que são Estruturas funcionais e de quw forma é benéfica ou importante para a organização. São todas
CARACTERÍSTICAS e TODAS importantes. Veja um exemplo de características importantes das Estruturas Funcionais : * Facilita a
descentralização da atividade operacional, existindo varios centros de resultados (ou departamentos ); - Letra B * Incentiva uma visão sistema do
negócio pois proporciona a especialização (divisão do trabalho por funções); - Letra C * Facilita a avaliação de cada unidade operacional pois
estão divididas em departamentos, ou seja de acordo com a função; - Letra D * Cada departamento tem o seu gestor ou Coordenador (exemplo:
Gerente Financeiro, Gerente Comercial ou de Vendas; Gerente de Marketing; Gerente de RH; etc.) - Letra E * Lucros e Prejuízos são apurados no
setor Contábil da empresa, ou seja dentro de um sistema Contábil - Letra A Todos os tópicos citados acima são características das Estruturas
Funcionais. Todas são características importantes. Nessa questão não tem resposta incorreta. Todas são certas.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Características das organizações formais: tipos de estrutura organizacional
e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008), parte 7  estruturas organizacionais, capítulo 20  tipos de estruturas organizacionais, item 20.1 
estruturas funcionais, subitem 20.1.1  o que são estruturas funcionais, páginas 383, Estruturas funcionais ou organizações funcionais são as
estruturas de organização departamentalizadas pelo critério funcional no primeiro nível. As funções principais no primeiro nível são produção,
comercialização, finanças e administração. Uma das características importantes das estruturas funcionais é que existe apenas um grande centro
de resultado que é a própria empresa, isto é, só se apuram lucros ou prejuízos dentro do sistema contábil para o conjunto da empresa. Podem
existir, porém, mecanismos extracontábeis para apurar custos e receitas de unidades operacionais. Diante do exposto e considerando que as
argumentações dos candidatos em seus recursos abordam mais conceitos e definições do que características, fica mantida a alternativa A como
única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

606

Protocolo Questão

40 15305379

Inscrição

De acordo com Sobral e Peci, 2008, a estrutura funcional apresenta algumas características importantes, sendo elas: Facilita o aperfeiçoamento
dos funcionários nas suas especialidades; Facilita a comunicação dentro das áreas funcionais; Permite economias de escala e o aproveitamento
dos recursos; Facilita a centralização das decisões. Como características negativas podemos destacar as seguintes: Estimula uma visão limitada
dos objetivos organizacionais; Dificulta a coordenação e a comunicação entre os departamentos; Diminui a rapidez de resposta aos desafios
externos; Dificulta a responsabilização pelos problemas organizacionais. Como na questão foi pedida uma das características importantes das
estruturas funcionais e dentre as alternativas nenhuma responde corretamente o que foi solicitado, solicito que a questão seja anulada devido à
falta de resposta correta. Fonte: Sobral, Felipe, e Alketa Peci. Administração: teoria e prática no contexto brasileiro. São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2008.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Características das organizações formais: tipos de estrutura organizacional
e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008), parte 7  estruturas organizacionais, capítulo 20  tipos de estruturas organizacionais, item 20.1 
estruturas funcionais, subitem 20.1.1  o que são estruturas funcionais, páginas 383, Estruturas funcionais ou organizações funcionais são as
estruturas de organização departamentalizadas pelo critério funcional no primeiro nível. As funções principais no primeiro nível são produção,
comercialização, finanças e administração. Uma das características importantes das estruturas funcionais é que existe apenas um grande centro
de resultado que é a própria empresa, isto é, só se apuram lucros ou prejuízos dentro do sistema contábil para o conjunto da empresa. Podem
existir, porém, mecanismos extracontábeis para apurar custos e receitas de unidades operacionais. Diante do exposto e considerando que as
argumentações dos candidatos em seus recursos abordam mais conceitos e definições do que características, fica mantida a alternativa A como
única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

616

Protocolo Questão

40 15301917

Inscrição

Página 226 de 263



Uma das características das organizações funcionais são a descentralização. Logo, a alternativa correta é a B, que informa que a organização
funcional facilita a descentralização.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Características das organizações formais: tipos de estrutura organizacional
e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008), parte 7  estruturas organizacionais, capítulo 20  tipos de estruturas organizacionais, item 20.1 
estruturas funcionais, subitem 20.1.1  o que são estruturas funcionais, páginas 383, Estruturas funcionais ou organizações funcionais são as
estruturas de organização departamentalizadas pelo critério funcional no primeiro nível. As funções principais no primeiro nível são produção,
comercialização, finanças e administração. Uma das características importantes das estruturas funcionais é que existe apenas um grande centro
de resultado que é a própria empresa, isto é, só se apuram lucros ou prejuízos dentro do sistema contábil para o conjunto da empresa. Podem
existir, porém, mecanismos extracontábeis para apurar custos e receitas de unidades operacionais. Diante do exposto e considerando que as
argumentações dos candidatos em seus recursos abordam mais conceitos e definições do que características, fica mantida a alternativa A como
única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

631

Protocolo Questão

40 15301488

Inscrição

Peço a mudança de gabarito da a para alternativa d, pois segundo Paulo Nunes, economista pela Universidade Nova de Lisboa, professor
universitário nas áreas da economia e da gestão, gestor e consultor de empresas disse "Um exemplo da aplicação deste tipo de estruturas é o
caso de organizações com várias unidades fabris ou centros de operação e que optam pela existência de apenas um departamento em cada área
de apoio (áreas financeiras, comercias, marketing, recursos humanos, administrativas, entre outras)". Neste sistema estrutura funcional uma das
características importantes é que cada unidade pode ser avaliada conforme o seu desempenho como consta na alternativa d.Favor considerar.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Características das organizações formais: tipos de estrutura organizacional
e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008), parte 7  estruturas organizacionais, capítulo 20  tipos de estruturas organizacionais, item 20.1 
estruturas funcionais, subitem 20.1.1  o que são estruturas funcionais, páginas 383, Estruturas funcionais ou organizações funcionais são as
estruturas de organização departamentalizadas pelo critério funcional no primeiro nível. As funções principais no primeiro nível são produção,
comercialização, finanças e administração. Uma das características importantes das estruturas funcionais é que existe apenas um grande centro
de resultado que é a própria empresa, isto é, só se apuram lucros ou prejuízos dentro do sistema contábil para o conjunto da empresa. Podem
existir, porém, mecanismos extracontábeis para apurar custos e receitas de unidades operacionais. Diante do exposto e considerando que as
argumentações dos candidatos em seus recursos abordam mais conceitos e definições do que características, fica mantida a alternativa A como
única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

663

Protocolo Questão

40 15313257

Inscrição

Peço reanalise do comando da questão, pois é obvio que de acordo com a doutrina da matéria, o comando da questão deveria pedir a alternativa
que NÃO apresenta características de uma estrutura funcional. Mas de acordo com o atual comando da questão as Alternativas B,C,D e E estão
corretas, o que anula a questão de acordo com o edital que diz que somente uma alternativa será(ia) a correta. Assim, também peço a anulação
dessa questão.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Características das organizações formais: tipos de estrutura organizacional
e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008), parte 7  estruturas organizacionais, capítulo 20  tipos de estruturas organizacionais, item 20.1 
estruturas funcionais, subitem 20.1.1  o que são estruturas funcionais, páginas 383, Estruturas funcionais ou organizações funcionais são as
estruturas de organização departamentalizadas pelo critério funcional no primeiro nível. As funções principais no primeiro nível são produção,
comercialização, finanças e administração. Uma das características importantes das estruturas funcionais é que existe apenas um grande centro
de resultado que é a própria empresa, isto é, só se apuram lucros ou prejuízos dentro do sistema contábil para o conjunto da empresa. Podem
existir, porém, mecanismos extracontábeis para apurar custos e receitas de unidades operacionais. Diante do exposto e considerando que as
argumentações dos candidatos em seus recursos abordam mais conceitos e definições do que características, fica mantida a alternativa A como
única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso

Data do recurso:

Resposta

Recurso

697

Protocolo Questão

40 15313546

Inscrição
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indeferido.

04/06/2018Data da resposta:

Sr(a) Examinador(a) Solicito revisão da questão nº 40 da prova objetiva, cargo Técnico Universitário - Administrativa - Feira de Santana,
regulamentado pelo Edital do Concurso Público de provas e títulos para provimento de cargos técnicos específicos da Universidade Estadual de
Feira de Santana. O motivo da solicitação se deve ao fato da mesma também admitir como gabarito a alternativa D. Já que seguindo a
departamentalização funcional cada unidade operacional ou de negócios pode ser facilmente avaliada conforme seu desempenho. "Esta forma de
estrutura apresenta como principais vantagens o facto de proporcionar a especialização dos trabalhadores por áreas do conhecimento, além de
permitir a fixação de padrões de desempenho." O que torna a questão invalidada, possuindo duas alternativas corretas, "a" e "d".

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Características das organizações formais: tipos de estrutura organizacional
e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008), parte 7  estruturas organizacionais, capítulo 20  tipos de estruturas organizacionais, item 20.1 
estruturas funcionais, subitem 20.1.1  o que são estruturas funcionais, páginas 383, Estruturas funcionais ou organizações funcionais são as
estruturas de organização departamentalizadas pelo critério funcional no primeiro nível. As funções principais no primeiro nível são produção,
comercialização, finanças e administração. Uma das características importantes das estruturas funcionais é que existe apenas um grande centro
de resultado que é a própria empresa, isto é, só se apuram lucros ou prejuízos dentro do sistema contábil para o conjunto da empresa. Podem
existir, porém, mecanismos extracontábeis para apurar custos e receitas de unidades operacionais. Diante do exposto e considerando que as
argumentações dos candidatos em seus recursos abordam mais conceitos e definições do que características, fica mantida a alternativa A como
única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

711

Protocolo Questão

40 15308325

Inscrição

Eu, Sara Menezes Porto de Almeida, solicito a anulação da questão 42 pois apresenta duas alternativas corretas: C e D.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Redação de documentos e, de acordo com o Manual de Redação da
Presidência da República (2002), parte I  as comunicações oficiais, capítulo I  aspectos gerais da redação oficial, item 1  o que é redação oficial,
Em uma frase, pode-se dizer que redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige atos normativos e comunicações. Interessa-nos
tratá-la do ponto de vista do Poder Executivo. A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem,
clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Fundamentalmente esses atributos decorrem da Constituição, que dispõe, no artigo 37: "A
administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)". Sendo a publicidade e a impessoalidade
princípios fundamentais de toda administração pública, claro está que devem igualmente nortear a elaboração dos atos e comunicações oficiais.
Não se concebe que um ato normativo de qualquer natureza seja redigido de forma obscura, que dificulte ou impossibilite sua compreensão. A
transparência do sentido dos atos normativos, bem como sua inteligibilidade, são requisitos do próprio Estado de Direito: é inaceitável que um texto
legal não seja entendido pelos cidadãos. A publicidade implica, pois, necessariamente, clareza e concisão. Além de atender à disposição
constitucional, a forma dos atos normativos obedece a certa tradição. Há normas para sua elaboração que remontam ao período de nossa história
imperial, como, por exemplo, a obrigatoriedade  estabelecida por decreto imperial de 10 de dezembro de 1822  de que se aponha, ao final desses
atos, o número de anos transcorridos desde a Independência. Essa prática foi mantida no período republicano. Esses mesmos princípios
(impessoalidade, clareza, uniformidade, concisão e uso de linguagem formal) aplicam-se às comunicações oficiais: elas devem sempre permitir
uma única interpretação e ser estritamente impessoais e uniformes, o que exige o uso de certo nível de linguagem. Diante do exposto e
considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos não se sustentam, fica mantida a alternativa D como única resposta correta
e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

232

Protocolo Questão

42 15311419

Inscrição
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Bom dia, Sobre a assertiva D, da referida questão, corresponde a definição e finalidade da modalidade Mensagem e não Memorando. Segue
abaixo o fragmento do Manual de Redação da Presidência da República: 5. Mensagem 5.1. Definição e Finalidade É o instrumento de
comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder
Legislativo para informar sobre fato da Administração Pública; (D) expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa (D);
submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação de suas Casas; apresentar veto; enfim, fazer e agradecer comunicações
de tudo quanto seja de interesse dos poderes públicos e da Nação.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Memorandos e, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da
República (2002), parte I  as comunicações oficiais, capítulo I  aspectos gerais da redação oficial, item 3 o padrão ofício, subitem 3.4  memorando,
3.4.1. Definição e Finalidade - O memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem
estar hierarquicamente em mesmo nível ou em nível diferente. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação eminentemente interna. Pode ter
caráter meramente administrativo, ou ser empregado para a exposição de projetos, ideias, diretrizes, etc. a serem adotados por determinado setor
do serviço público. Sua característica principal é a agilidade. A tramitação do memorando em qualquer órgão deve pautar-se pela rapidez e pela
simplicidade de procedimentos burocráticos. Para evitar desnecessário aumento do número de comunicações, os despachos ao memorando
devem ser dados no próprio documento e, no caso de falta de espaço, em folha de continuação. Esse procedimento permite formar uma espécie
de processo simplificado, assegurando maior transparência à tomada de decisões, e permitindo que se historie o andamento da matéria tratada no
memorando. Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos que estão equivocadas, fica mantida a alternativa E como única
resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

94

Protocolo Questão

43 15308932

Inscrição

Solicito a revisão dessa questão quanto ao gabarito apresentado. Peço verificação da letra E como alternativa correta. Na abordagem MATRICIAL
,a combinação simultânea de dois tipos de departamentalização, a funcional e a divisional, na mesma estrutura organizacional.A estrutura matricial
é uma estrutura mista com a finalidade de obter o máximo de rendimento da organização. A organização mantém a estrutura funcional para as
funções internas e agrega a estrutura divisional aos produtos ou serviços a serem realizados. Por ser constituída de dois tipos de
departamentalização, cria-se a duplicidade de comando onde os funcionários passam a subordinar-se a dois chefes, indo de encontro ao princípio
da unidade de comando.Devido à duplicidade de comando, os funcionários precisam saber resolver os conflitos que podem ocorrer, com isso
existe a necessidade de um treinamento em relações humanas, para ele saber lidar com esses problemas. É A FORMA MAIS UTILIZADA,
PRINCIPALMENTE NAS GRANDES CORPORAÇÕES, pois em cada parte da organização tem a estrutura que melhor se adapta ás tarefas
executadas em cada departamento. Constitui uma das maneiras mais humanas participativas e flexíveis, pois depende intensamente da
colaboração entre muitas pessoas diferentes. Enfatiza a interdependência entre os departamentos, proporcionando oportunidades de delegação,
maior contribuição pessoal e participação na tomada de decisão nos níveis mais baixos da hierarquia.Na estrutura matricial o administrador
coordena os esforços do pessoal cedido pelas diversas áreas da empresa, algumas vezes com muito pouca autoridade formal. Seu papel dentro
da organização de estrutura matricial é de integração e de coordenação das tarefas e assegurar os serviços e recursos fornecidos pelo pessoal de
suporte, sobre os quais tem pouca ou nenhuma autoridade formal. As suas vantagens são: Maior estabilidade tanto para a empresa, como para os
funcionários; Maior segurança na execução das tarefas e no relacionamento de pessoas; Especialização nas atividades desenvolvidas;
Possibilidade de maior aprimoramento técnico de sua equipe de trabalho; Coordenação de equipe de forma mais adequada e coerente; Permite a
integração e desenvolvimento entre funcionários; Facilidade em conhecer os fatores e os problemas locais; Permite maior flexibilidade; Propicia
condições favoráveis para a inovação e a criatividade; Melhor atendimento ao cliente e cumprimento dos prazos; Uso adequado dos vários
recursos; Facilidade na coordenação dos resultados. Referencias; CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos / Idalberto
Chiavenato. 2.ed. Rio de Janeiro. Campus, 1999. 15ª reimpressão. p. 396-433. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da
administração / Idalberto Chiavenato. 6.ed. Rio de Janeiro. Campus, 2000. p. 244-267. FACOL. Departamentalização. FACULDADE ESTÁCIO DE
SÁ. Departamentalização.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Administração de pessoal, organograma e, de acordo com Chiavenato
(1999), parte I  os novos desafios da gestão de pessoas, capítulo 1  introdução à moderna gestão de pessoas, item a estrutura do órgão de gestão
de pessoas, página 14, Com a abordagem sistêmica, a velha tradição cartesiana de dividir, segmentar e separar foi substituída por uma nova
maneira de organizar a empresa. A ênfase agora está em juntar e não mais em separar. O foco não está mais nas tarefas, mas nos processos.
Não mais nos meios, mas nos fins e resultados. Não mais em cargos individuais, separados e confinados, mas no trabalho conjunto feito por
equipes autônomas e multidisciplinares. Os movimentos de reorganização empresarial, como a reengenharia e o downsizing, provocaram a
substituição da organização funcional pela organização em rede de equipes voltadas para processos. Isto também está ocorrendo na Gestão de
Pessoas. Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos, fica mantida a alternativa A como única resposta correta e
completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

262

Protocolo Questão

46 15300718
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Não conseguir interpratrar a questão com clareza fiquei em dúvidas com a alternativa "C" e com a alternativa "A" e acabei marcando a alternativa
"A".

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Administração de pessoal, organograma e, de acordo com Chiavenato
(1999), parte I  os novos desafios da gestão de pessoas, capítulo 1  introdução à moderna gestão de pessoas, item a estrutura do órgão de gestão
de pessoas, página 14, Com a abordagem sistêmica, a velha tradição cartesiana de dividir, segmentar e separar foi substituída por uma nova
maneira de organizar a empresa. A ênfase agora está em juntar e não mais em separar. O foco não está mais nas tarefas, mas nos processos.
Não mais nos meios, mas nos fins e resultados. Não mais em cargos individuais, separados e confinados, mas no trabalho conjunto feito por
equipes autônomas e multidisciplinares. Os movimentos de reorganização empresarial, como a reengenharia e o downsizing, provocaram a
substituição da organização funcional pela organização em rede de equipes voltadas para processos. Isto também está ocorrendo na Gestão de
Pessoas. Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos, fica mantida a alternativa A como única resposta correta e
completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

393

Protocolo Questão

46 15312688

Inscrição

Segundo o gabarito preliminar a resposta correta sobre a definição de produtividade seria a relação entre os produtos obtidos e os fatores de
produção empregados em sua obtenção,no entanto fatores de produção da margem a muitas interpretações, Produtividade é o resultado daquilo
que é produtivo, ou seja, do que se produz, do que é rentável. É a relação entre os meios, recursos utilizados e a produção final. É o resultado da
capacidade de produzir, de gerar um produto, fruto do trabalho, associado à técnica e ao capital empregado. Produtividade é a expressão da
eficiência de qualquer negócio. Para uma indústria, por exemplo, a produtividade está diretamente ligada à eficiência na produção, ou seja produzir
mais consumindo menos recursos. http://www.administradores.com.br/mobile/artigos/negocios/voce-sabe-a-diferenca-entre-producao-e-
produtividade/107748/

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Produtividade, desempenho, burocracia e, de acordo com Lacombe; Heilborn
(2008), parte 1  conceitos básicos, capítulo 3  a administração, item 3.4  produtividade, eficiência e eficácia, página 51, produtividade: a relação
entre os produtos obtidos e os fatores de produção empregados na sua obtenção. Diante do exposto e considerando as argumentações dos
candidatos, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

499

Protocolo Questão

47 15309774

Inscrição

A questão está confusa e de difícil interpretação

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Trabalho em equipe e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008), parte 9  
tendências atuais da administração, capítulo 26  a nova administração, item 26.10  características de operação, subitem 26.10.1  tendências que
se consolidam, página 521, trabalho por meio de equipes multidisciplinares  As organizações atuais valorizam o trabalho em equipe sobre o
individualismo. As equipes ad hoc multidisciplinares tendem a desempenhar um papel cada vez maior nas organizações. A razão disso é simples:
o aumento do conhecimento obriga a especializações maiores. (...) uma tendência que reforça a necessidade de trabalhos em equipes é a
convergência de tecnologia. Diante do exposto e considerando que as argumentações dos candidatos são inconsistentes e desprovidas de
justificativas coerentes, fica mantida a alternativa E como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

202

Protocolo Questão

48 15300538

Inscrição
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O erro está no enunciado, embora acredito que não prejudique na resposta: "Essas equipes apresentem como característica" O correto seria
"apresentam" A banca deveria prestar mais atenção na elaboração das questões. Palavras erradas, alternativas iguais. Contratem um corretor
para ver essas questôes. Pagamos caro para receber uma prova dessa forma. Inadmissível.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Trabalho em equipe e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008), parte 9  
tendências atuais da administração, capítulo 26  a nova administração, item 26.10  características de operação, subitem 26.10.1  tendências que
se consolidam, página 521, trabalho por meio de equipes multidisciplinares  As organizações atuais valorizam o trabalho em equipe sobre o
individualismo. As equipes ad hoc multidisciplinares tendem a desempenhar um papel cada vez maior nas organizações. A razão disso é simples:
o aumento do conhecimento obriga a especializações maiores. (...) uma tendência que reforça a necessidade de trabalhos em equipes é a
convergência de tecnologia. Diante do exposto e considerando que as argumentações dos candidatos são inconsistentes e desprovidas de
justificativas coerentes, fica mantida a alternativa E como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

220

Protocolo Questão

48 15314132

Inscrição

A questão aborda a valorização do trabalho em equipe por parte das organizações em detrimento ao individualismo. O enunciado afirma que uma
tendência que reforça a necessidade de trabalho em equipe é a convergência de tecnologia (tecnologia comum). A palavra convergência aponta
para um ponto comum, por esse motivo passa a ideia de trabalho comum. A partir desse raciocínio é forçoso a inferência de que a necessidade de
trabalhar com objetivo comum estar relacionado a aspectos subjetivos necessários para a convergência do grupo. Todos sabemos que as relações
interpessoais e vínculos emocionais influenciam em qualquer grupo e mesmo em outro contexto esses aspecto não poderiam ser descartados,
pois são uma característica de qualquer grupo ou equipe de modo que essa alternativa, em minha humilde opinião, seria um equívoco de qualquer
forma, todavia, ao reforçar com a ideia de convergir para algo em comum criou-se a possibilidade de ser o vínculo emocional a resposta correta,
uma vez que, independente da multidisciplinariedade ser uma características de muitas equipes, per si, não é características de todas, uma vez
que existem equipes especializadas em atividades comuns. A questão maior é demonstrar que o vínculo emocional é uma característica dos
grupos humanos, mesmo que eles estejam dentro de uma organização. Fica evidente que o uso incorreto (ao meu ver) da palavra convergência,
per si, é capaz de induzir os candidatos a erro, pior, sem uma fundamentação forte o suficiente para garantir que essa palavra não apenas torna a
alternativa D correta, como inviabiliza que a alternativa E esteja correta, uma vez que a ideia de tecnologia comum é contrária a ideia de
multidisciplinariedade. Segue algumas fontes que reforçam o vínculo emocional como características do grupo. Segundo Vergara, apud Fiorelli
(2000) traz o conceito de que para se considerar equipe é necessário que haja um elemento de identidade que uma as pessoas, estando elas ou
não próximas. Diante disto verifica-se que a verdadeira equipe é aquela que possui objetivos claros, sabe exatamente onde deve chegar, cresce
enquanto equipe, mas que respeita e incentiva o crescimento de cada um dos seus componentes. Para se estabelecer essa ligação há a
necessidade da existência de uma liderança (formal ou informal) para poder fortalecer (ou enfraquecer) os vínculos emocionais que dão
consistência à equipe. Segundo o consultor e palestrante, Vital Souza Jr. No site: administradores.com.br: Um exemplo simples para se observar
esta questão da necessidade de liderança no processo formacional de equipe é a equipe de call center que inicia sua rotina diária de trabalho com
um momento de concentração coletiva onde todos discutem suas metas de desempenho, desenvolvem táticas de suporte mútuos à
operacionalização do sistema para dar conta de atrasos, faltas, afastamentos treinamentos e integração de novos integrantes. Neste momento são
coordenados pelo supervisor que avalia a equipe coletivamente e reforça a percepção de metas comuns fortalecendo o vinculo de equipe. Apesar
de cada profissional atuar isoladamente em sua posição de atendimento, eles sabem, e são orientados apensarem no resultado como um todo. O
poder dos laços emocionais criados dentro da equipe levam muitas vezes à superação de problemas pessoas em prol da coletividade.
Percebemos que mesmo indiretamente fica evidente que o vínculo emocional é uma característica de todos os grupos, inclusive nesse exemplo é
u m a  s i t u a ç ã o  f l a g r a n t e m e n t e  s e m e l h a n t e  a  t r a z i d a  p e l o  e n u n c i a d o  d a  q u e s t ã o  4 8 .  L e t í c i a  R e a l e  O l i v e i r a
Santos(http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/o-ambiente-de-trabalho-e-o-comportamento-humano/43568/): Esses profissionais,
portanto, unem-se em torno de elementos de natureza simbólica. O vínculo emocional proporciona-lhes extraordinário sentido depertencer. A
equipe é virtual durante a operação, mas a força emocional encontra-se presente porque, em momentos predeterminados, as pessoas reúnem-se,
trocam idéias, aprendem umas com as outras e reforçam os laços psicológicos que as unem. A equipe do Call Center encontrou na rotina diária
uma forma de interagir e transformar o trabalho aparentemente monótono em algo mais prazeroso e produtivo, inserindo os exercícios de
alongamento corporal, o que temos como necessidade em nossas vidas, cuidar do nosso corpo, estimulá-lo para provocar o nosso bem estar e
boa saúde. Essa atividade inicial, o ritual, a reflexão desse grupo contribui de forma marcante para a produtividade no trabalho. Naquele momento
cada um expõe seu eu, seu corpo, suas idéias e se sente valorizado, apenas por ser quem é. Da mesma forma, passa a ver o outro também como
individuo. As pessoas se vêem, se ouvem e falam. Se re-conhecem. Descobrem novas competências em si e no outro. Para lidar com essa
diversidade de personalidades, precisa-se perceber a importância de si e do outro, precisa-se reconhecer que cada um faz parte de uma
engrenagem, não sendo maquinas. O homem é um ser social e precisa da relação com o outro para reconhecer e refletir sua existência. Portanto
observa-se a existência de fatores emocionais e racionais capazes de motivar todos os envolvidos dando o sentimento de pertencer, de fazer
parte, de ser importante um para o outro e para empresa. É notado também que o gestor viu a importância de tratar bem sua equipe para que ela
sinta-se bem, diminua o estresse, a desmotivação e dê bons resultados para a empresa, ou seja, há uma sinergia entre eles. O gestor soube
administrar as diferenças, as necessidades da equipe e implantou essa nova forma de trabalhar sem traumas e desconfianças. Caso contrário, os
níveis de estresse aumentariam, pois não seriam diagnosticados, não avaliados e não trabalhado sendo dessa forma responsável pela
desmotivação e dificuldade de relacionamento interpessoal. Conseqüentemente isso

Recurso

362

Protocolo Questão

48 15304022

Inscrição
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causaria lentidão ou bloqueio no fluxo de informações e, por fim, a baixa produtividade, o que não seria bom para ninguém. Nesse último trecho
supracitado apresentei um fragmento do artigo de Letícia Reale Oliveira Santos, e fica mais uma vez demonstrado ser o vínculo emocional, não
apenas uma característica de tais equipes, como fica evidente ser uma das principais características. Por fim, a palavra convergência passa uma
ideia de objetivo comum que parece ser muito mais relacionado ao vínculo emocional do que com a multidisciplinariedade. Por esse motivo, não
apenas está demonstrado (humildemente acredito que sim) que o vínculo emocional é uma característica das equipes (seja ela qual for), como
também o uso da palavra convergência leva a inferi a ideia de objetivo comum e não de multidisciplinariedade. Pelo simples fato de ficar
demonstrado que o vínculo emocional é uma característica flagrantes dessas equipes eu solicito o deferimento da anulação do gabarito, pois, que
pese eu acreditar ser a alternativa D a correta, assim evitaria prejuízo para os demais membros. Segue o significado da palavra CONVERGÊNCIA
em dois dicionários, um arcaico e um moderno e podemos perceber que em mais de 100 anos o significado leva ao mesmo entendimento: Candido
de Figueiredo, NOVO DICCIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA ( 1913), p. 518: Convergência f. Acto de convergir; E convergir v. i. Tender,
inclinar-se, dirigir-se, para um ponto commum. Concorrer ao mesmo ponto. Tender para o mesmo fim. (Lat. convergere). No dicionário online,
DICIO: Significado de Convergência substantivo feminino Que caminha para o mesmo ponto ou objetivo: convergência de opiniões. Qualidade do
que é capaz de convergir, dirigir-se para um ponto comum. Convergência tecnológica não requer multidisciplinaridade se a tecnologia é comum.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Trabalho em equipe e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008), parte 9  
tendências atuais da administração, capítulo 26  a nova administração, item 26.10  características de operação, subitem 26.10.1  tendências que
se consolidam, página 521, trabalho por meio de equipes multidisciplinares  As organizações atuais valorizam o trabalho em equipe sobre o
individualismo. As equipes ad hoc multidisciplinares tendem a desempenhar um papel cada vez maior nas organizações. A razão disso é simples:
o aumento do conhecimento obriga a especializações maiores. (...) uma tendência que reforça a necessidade de trabalhos em equipes é a
convergência de tecnologia. Diante do exposto e considerando que as argumentações dos candidatos são inconsistentes e desprovidas de
justificativas coerentes, fica mantida a alternativa E como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Questão obscura, sem clareza. O trabalho em equipe sempre gera vínculo emocional. O que seria a multidisciplinaridade?

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Trabalho em equipe e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008), parte 9  
tendências atuais da administração, capítulo 26  a nova administração, item 26.10  características de operação, subitem 26.10.1  tendências que
se consolidam, página 521, trabalho por meio de equipes multidisciplinares  As organizações atuais valorizam o trabalho em equipe sobre o
individualismo. As equipes ad hoc multidisciplinares tendem a desempenhar um papel cada vez maior nas organizações. A razão disso é simples:
o aumento do conhecimento obriga a especializações maiores. (...) uma tendência que reforça a necessidade de trabalhos em equipes é a
convergência de tecnologia. Diante do exposto e considerando que as argumentações dos candidatos são inconsistentes e desprovidas de
justificativas coerentes, fica mantida a alternativa E como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

386

Protocolo Questão

48 15301432

Inscrição

Sr(a) Examinador(a) Solicito revisão da questão nº 48 da prova objetiva, cargo Técnico Universitário - Administrativa. O motivo da solicitação se
deve ao fato de incoerência quanto a divulgação do gabarito preliminar. A questão que tem como enunciado: As organizações atuais valorizam o
trabalho em equipe sobre o individualismo. Uma tendência que reforça a necessidade de trabalhos em equipes é a convergência de tecnologia.
Essas equipes apresentem como característica, considerando como correta a alternativa E. No entanto, a multidisciplinaridade traz como conceito
segundo o dicionário Aurélio Característica ou estado do que diz respeito ou abarca muitas disciplinas.. Multidisciplinaridade é ligada ao campo
educacional onde se objetiva reunir várias disciplinas em busca de um objetivo final. Quando no contexto explícito a alternativa A nos traz a
característica do foco estratégico,onde no contexto de convergência tecnológica trazida na questão podemos nos remeter a uma tendência
crescente no ambiente econômico, como exemplo dessa tendência a computação em nuvem onde equipes internas e externas podem trabalhar a
partir de qualquer lugar, que para economizar nos custos organizacionais em curto, médio e longo prazo, é importante que gestores e donos de
negócio venham incluir em seu planejamento estratégico investimentos voltados para a convergência tecnológica. Assim requer avaliação de modo
a promover alteração do gabarito da questão para a alternativa A.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Trabalho em equipe e, de acordo com Lacombe; Heilborn

Data do recurso:

Resposta

Recurso

408

Protocolo Questão

48 15308325

Inscrição
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(2008), parte 9   tendências atuais da administração, capítulo 26  a nova administração, item 26.10  características de operação, subitem 26.10.1 
tendências que se consolidam, página 521, trabalho por meio de equipes multidisciplinares  As organizações atuais valorizam o trabalho em equipe
sobre o individualismo. As equipes ad hoc multidisciplinares tendem a desempenhar um papel cada vez maior nas organizações. A razão disso é
simples: o aumento do conhecimento obriga a especializações maiores. (...) uma tendência que reforça a necessidade de trabalhos em equipes é a
convergência de tecnologia. Diante do exposto e considerando que as argumentações dos candidatos são inconsistentes e desprovidas de
justificativas coerentes, fica mantida a alternativa E como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018Data da resposta:

A alternativa "A" está correta, uma vez que, valorizar o trabalho em equipe sobre o individualismo é ter "FOCO ESTRATÉGICO" sim! O foco
estratégico é característica das equipes que reconhecem a pertinência do trabalho conjunto e integrado. A valorização do trabalho em equipe é
algo inerente / essencial às empresas que agem estrategicamente, que possuem foco estratégico.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Trabalho em equipe e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008), parte 9  
tendências atuais da administração, capítulo 26  a nova administração, item 26.10  características de operação, subitem 26.10.1  tendências que
se consolidam, página 521, trabalho por meio de equipes multidisciplinares  As organizações atuais valorizam o trabalho em equipe sobre o
individualismo. As equipes ad hoc multidisciplinares tendem a desempenhar um papel cada vez maior nas organizações. A razão disso é simples:
o aumento do conhecimento obriga a especializações maiores. (...) uma tendência que reforça a necessidade de trabalhos em equipes é a
convergência de tecnologia. Diante do exposto e considerando que as argumentações dos candidatos são inconsistentes e desprovidas de
justificativas coerentes, fica mantida a alternativa E como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

564

Protocolo Questão

48 15311482

Inscrição

Encontrei a resposta em duas alternativas porém marquei a alternativa "A"

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Definição de responsabilidades e, de acordo com Certo (2003), parte 4 
organização, capítulo 10  responsabilidade, autoridade e delegação, item responsabilidade, página 219, Talvez o método mais fundamental de
canalizar a atividade dos indivíduos de uma empresa, a responsabilidade é a obrigação de executar as tarefas designadas. É o compromisso
pessoal de realizar um trabalho com o melhor de sua capacidade. Diante do exposto e considerando que as argumentações dos candidatos são
frágeis e inconsistentes, fica mantida a alternativa B como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

394

Protocolo Questão

49 15312688

Inscrição

Henri Fayol, ao tentar delinear um modelo ideal de administração, criou 14 princípios. Dentre eles o princípio da Divisão do trabalho o qual consiste
na especialização das tarefas e das pessoas visando destinar responsabilidades e aumentar a eficiência. Por isso, é possível afirmar que a
definição de responsabilidade tanto pode ser classificada como uma obrigação coletiva de executar as tarefas designadas pelos superiores; quanto
como um compromisso pessoal de realizar um trabalho com o melhor de sua capacidade. Isso porque em algumas situações a responsabilidade
pode ser atribuída a um funcionário individualmente ou a um grupo de funcionários. No enunciado é solicitado que seja assinalada a alternativa
que apresenta uma definição de responsabilidade. No entanto, constam duas respostas corretas, sendo: A alternativa (A) e a alternativa (B). Diante
disso, solicito a anulação da questão. Fonte: Andrade, Rui Otávio Bernardes de, e Nério Amboni. Teoria geral da administração. 2. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2011. Chiavenato, Idalberto. Administração Geral e Pública. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Definição de responsabilidades e, de acordo com Certo (2003), parte 4 
organização, capítulo 10  responsabilidade, autoridade e delegação, item responsabilidade, página 219, Talvez o

Data do recurso:

Resposta

Recurso

590

Protocolo Questão

49 15301917

Inscrição
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método mais fundamental de canalizar a atividade dos indivíduos de uma empresa, a responsabilidade é a obrigação de executar as tarefas
designadas. É o compromisso pessoal de realizar um trabalho com o melhor de sua capacidade. Diante do exposto e considerando que as
argumentações dos candidatos são frágeis e inconsistentes, fica mantida a alternativa B como única resposta correta e completa para a questão.
Portanto recurso indeferido.

04/06/2018Data da resposta:

A responsabilidade é a obrigação exigida do subordinado para que realize tais deveres. Sendo assim, o conceito mais próximo que está ligado ao
termo RESPONSABILIDADE é o que está expresso na letra A: "É a obrigação coletiva de executar as tarefas designadas pelos superiores." Logo,
a resposta correta é a letra A.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Definição de responsabilidades e, de acordo com Certo (2003), parte 4 
organização, capítulo 10  responsabilidade, autoridade e delegação, item responsabilidade, página 219, Talvez o método mais fundamental de
canalizar a atividade dos indivíduos de uma empresa, a responsabilidade é a obrigação de executar as tarefas designadas. É o compromisso
pessoal de realizar um trabalho com o melhor de sua capacidade. Diante do exposto e considerando que as argumentações dos candidatos são
frágeis e inconsistentes, fica mantida a alternativa B como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

635

Protocolo Questão

49 15301488

Inscrição

A questão diz:"Autoridade é o direito de executar ou comandar. Nesse sentido, é correto afirmar que a posse de autoridade permite ao seu
detentor". O gabarito dá como alternativa correta a letra "E", porém a alternativa "C",contextualiza que: "(C) implementar atividades e definir a
amplitude de suas ações na empresa". Diante da duplicidade de alternativa e com base no exposto do edital, no artigo 10.2. As provas constantes
no Quadro IV constarão de questões objetivas de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas, tendo como correta uma única alternativa. Solicito a
anulação da questão. A autoridade é o direito de executar ou comandar, logo, ele pode sim implementar atividades e definir a amplitude de suas
ações na empresa, o contrario disso inviabiliza o enunciado anterior.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Autoridade e, de acordo com Certo (2003), parte 4  organização, capítulo 10 
responsabilidade, autoridade e delegação, item autoridade, página 223, Autoridade é o direito de executar ou comandar. Permite que seu detentor
aja de certo modo e influencie diretamente as ações de outros por meio de ordens. Também permite que seu detentor destine os recursos da
empresa para o alcance dos objetivos da organização. Diante do exposto e considerando que as argumentações dos candidatos são frágeis e
inconsistentes, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

110

Protocolo Questão

50 15305930

Inscrição

Não entendi perfeitamente a pergunta marquei a alternativa "D".

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Delegação e, de acordo com Certo (2003), parte 4  organização, capítulo 10 
responsabilidade, autoridade e delegação, item delegação, página 229, Obstáculos ao processo de delegação  os obstáculos que podem tornar o
processo de delegação difícil ou até mesmo impossível dentro de uma empresa podem ser classificados em três categorias gerais: 1. Obstáculos
relacionados ao supervisor. 2. Obstáculos relacionados aos subordinados. 3. Obstáculos relacionados às empresas. Diante do exposto e
considerando que as argumentações dos candidatos são frágeis e inconsistentes, fica mantida a alternativa A como única resposta correta e
completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

398

Protocolo Questão

51 15312688

Inscrição

Página 234 de 263



A questão pede para assinalar a alternativa que apresenta a classificação dos obstáculos no processo de delegação, em termos gerais. Porém o
gabarito apresenta uma resposta restitiva, não abordando de forma geral os obstáculos encontrados. A resposta para está questão é a alternativa
B, visto que abrange o que foi solicitado.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Delegação e, de acordo com Certo (2003), parte 4  organização, capítulo 10 
responsabilidade, autoridade e delegação, item delegação, página 229, Obstáculos ao processo de delegação  os obstáculos que podem tornar o
processo de delegação difícil ou até mesmo impossível dentro de uma empresa podem ser classificados em três categorias gerais: 1. Obstáculos
relacionados ao supervisor. 2. Obstáculos relacionados aos subordinados. 3. Obstáculos relacionados às empresas. Diante do exposto e
considerando que as argumentações dos candidatos são frágeis e inconsistentes, fica mantida a alternativa A como única resposta correta e
completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

468

Protocolo Questão

51 15300248

Inscrição

Marquei a alternativa "E" por não entendi o que a questão quis dizer

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Estoques e, de acordo com Farias (2013), capítulo 9  gestão da produção,
item planejamento e controle de materiais, subitem classificação dos estoques, página 248, Os estoques de uma empresa podem conter uma
diversidade importante de itens, o que torna as atividades de planejamento e controle complexas. Então, adotar critérios e classificar os estoques
auxilia o gestor a observar os produtos que necessitam de maior atenção. Uma das classificações mais conhecidas é a Curva ABC baseada no
princípio de Pareto ou 80-20, que classifica os materiais em três categorias, de acordo com seu valor. Diante do exposto e considerando que as
argumentações dos candidatos são frágeis e inconsistentes, fica mantida a alternativa C como única resposta correta e completa para a questão.
Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

402

Protocolo Questão

52 15312688

Inscrição

A questão em tela abordou de temas que não estavam previstos no edital,uma vez que traz no texto e nas assertivas o "Princípio do diagrama de
Pareto( Curva ABC),Ciclo PDCA e Escala de Likert". Apesar desses temas estabelecerem relação com a quantidade,qualidade,valor e
classificação de critérios para compra e estoque de materiais,o edital não os mencionou,e dessa forma,entender-se-á que essas teorias não faziam
parte do cronograma de estudos dos candidatos.Dito isto,sugiro que a douta banca anule a questão em tela,pois encontra-se em desacordo com
os atos legais previstos no certame.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Estoques e, de acordo com Farias (2013), capítulo 9  gestão da produção,
item planejamento e controle de materiais, subitem classificação dos estoques, página 248, Os estoques de uma empresa podem conter uma
diversidade importante de itens, o que torna as atividades de planejamento e controle complexas. Então, adotar critérios e classificar os estoques
auxilia o gestor a observar os produtos que necessitam de maior atenção. Uma das classificações mais conhecidas é a Curva ABC baseada no
princípio de Pareto ou 80-20, que classifica os materiais em três categorias, de acordo com seu valor. Diante do exposto e considerando que as
argumentações dos candidatos são frágeis e inconsistentes, fica mantida a alternativa C como única resposta correta e completa para a questão.
Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

588

Protocolo Questão

52 15300209

Inscrição
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Técnico Universitário administração

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Estoques, conceitos fundamentais e, de acordo com Farias (2013), capítulo 9
 gestão da produção, item planejamento e controle de materiais, subitem dimensionamento dos pedidos, página 249, É preciso considerar os
custos para o adequado armazenamento, movimentação e manutenção dos estoques; também há o risco de o material se tornar obsoleto
enquanto espera seu destino final. Dessa forma, a busca por otimizar os recursos leva ao dimensionamento dos pedidos de reposição de
estoques. O dimensionamento envolve saber quantas vezes faremos o pedido ao longo de um período e quantas unidades terá cada pedido.
Essas informações podem ser obtidas a partir da noção de Lote Econômico de Compra (LEC). O LEC procura achar o ponto ótimo entre a
demanda (D), os custos de colocação do pedido (Cp) e custos de manutenção do estoque (Ce). Diante do exposto e considerando que as
argumentações dos candidatos são frágeis e inconsistentes, fica mantida a alternativa E como única resposta correta e completa para a questão.
Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

196

Protocolo Questão

53 15308504

Inscrição

Solicito que seja analisada a anulação dessa questão, pois não se trata de definição de Estoque Econômico de Compras.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Estoques, conceitos fundamentais e, de acordo com Farias (2013), capítulo 9
 gestão da produção, item planejamento e controle de materiais, subitem dimensionamento dos pedidos, página 249, É preciso considerar os
custos para o adequado armazenamento, movimentação e manutenção dos estoques; também há o risco de o material se tornar obsoleto
enquanto espera seu destino final. Dessa forma, a busca por otimizar os recursos leva ao dimensionamento dos pedidos de reposição de
estoques. O dimensionamento envolve saber quantas vezes faremos o pedido ao longo de um período e quantas unidades terá cada pedido.
Essas informações podem ser obtidas a partir da noção de Lote Econômico de Compra (LEC). O LEC procura achar o ponto ótimo entre a
demanda (D), os custos de colocação do pedido (Cp) e custos de manutenção do estoque (Ce). Diante do exposto e considerando que as
argumentações dos candidatos são frágeis e inconsistentes, fica mantida a alternativa E como única resposta correta e completa para a questão.
Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

299

Protocolo Questão

53 15312369

Inscrição

Marquei a alternativa "B" conforme eu entendi sobre conceito útil de dimensionamento de estoques .

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Estoques, conceitos fundamentais e, de acordo com Farias (2013), capítulo 9
 gestão da produção, item planejamento e controle de materiais, subitem dimensionamento dos pedidos, página 249, É preciso considerar os
custos para o adequado armazenamento, movimentação e manutenção dos estoques; também há o risco de o material se tornar obsoleto
enquanto espera seu destino final. Dessa forma, a busca por otimizar os recursos leva ao dimensionamento dos pedidos de reposição de
estoques. O dimensionamento envolve saber quantas vezes faremos o pedido ao longo de um período e quantas unidades terá cada pedido.
Essas informações podem ser obtidas a partir da noção de Lote Econômico de Compra (LEC). O LEC procura achar o ponto ótimo entre a
demanda (D), os custos de colocação do pedido (Cp) e custos de manutenção do estoque (Ce). Diante do exposto e considerando que as
argumentações dos candidatos são frágeis e inconsistentes, fica mantida a alternativa E como única resposta correta e completa para a questão.
Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

403

Protocolo Questão

53 15312688

Inscrição
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TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - ADMINISTRATIVA - CAMPUS AVANÇADO C. D. (LENÇOIS/BA)Cargo:

Língua Portuguesa,Matemática e Raciocínio Lógico,Noções de Administração Pública e etc.,ConhecimentosCaderno:

Questões por caderno: 13,8,12,20

O item B e D estão com o mesmo texto, induzindo o candidato ao erro, já que por ter erro na própria questão ficando confuso e prejudicando o
desempenho do candidato. B) Ela lembra de tudo e sofre com isso, mostra 'A Mulher que Não Consegue Esquecer' D) Ela lembra de tudo e sofre
com isso, mostra 'A Mulher que Não Consegue Esquecer'

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

80

Protocolo Questão

1 15408725

Inscrição

A questão referida apresenta duas alternativas com a mesma resposta (B e E), este fato confunde o candidato e induz ao erro. sugiro portanto a
anulação da questão. 1. Considerando a regência dos verbos utilizados no título da matéria, assinale a alternativa que o reescreve corretamente.
(A) Ela se lembra de tudo e sofre com isso, mostra A Mulher que Não Consegue Esquecer. (B) Ela lembra de tudo e sofre com isso, mostra A
Mulher que Não Consegue se Esquecer. (C) Ela se lembra tudo e sofre com isso, mostra A Mulher que Não Consegue se Esquecer. (D) Ela
lembra de tudo e sofre com isso, mostra A Mulher que Não Consegue de Esquecer de Coisa Alguma. (E) Ela lembra de tudo e sofre com isso,
mostra A Mulher que Não Consegue se Esquecer.

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

116

Protocolo Questão

1 15404809

Inscrição

A raiz ou radical primário é o elemento mínimo de significado lexical. Se for ampliado por derivação ou por composição, forma o radical ou radical
secundário. Em transformar, por exemplo, temos um radical ou radical secundário transform-. Retirando o prefixo (trans-), ficamos com a raiz ou
radical primário form-. Em terceiro-mundista, temos m radical, (terceiro-mundo) que é a base do derivado em -ista; temos, porém, duas raízes.
[Valter Kehdi. Formação de Palavras em Português. Ática, São Paulo, 1992, p. 51] Raiz é o morfema (cf. c. item 1.1.3) comum a várias palavras de
um mesmo grupo lexical, portador da significação básica desse grupo de palavras. Assim, em claro, clarear, aclarar, esclarecer, esclarecimento e
clarividência, a raiz é clar-. [Luiz Carlos de Assis Rocha. Estruturas Morfológicas do Português. Editora UFMG, Belo Horizonte, 1998, p. 102] Logo,
a palavra ESCLARECEDORA Na questão, não pode ser considerado apenas como derivação Sufixal, pois o seu radical é CLAR.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
em hipermemória, ocorre derivação prefixal e, em esclarecedora, ocorre derivação sufixal (atenção ao fato de que o nível de dificuldade da questão
estava atrelado ao fato de que, primeiramente, ocorre derivação parassintética em esclarecer e apenas posteriormente ocorre a sufixal em
esclarecedora). Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

78

Protocolo Questão

3 15408725

Inscrição
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A referida questão apresenta duas alternativas que trazem alguma incorreção na análise da forma verbal destacada. O GABARITO OFICIAL
aponta a alternativa B como a única incorreta da questão. Entretanto, na alternativa E é possível localizar um erro de análise quando se afirma que
o verbo "levará" expressa probabilidade e desejo. De acordo com BECHARA 2009 p. 276 "o futuro do presente do indicativo indica com ênfase
uma decisão". Assim, certamente, conclui-se que a alternativa E também não está correta. Dessa forma, sugiro a anulação da questão. 4. A
respeito das formas verbais em destaque, assinale a alternativa INCORRETA. (A) O que é hipermemória? É um distúrbio que faz com que a
pessoa não esqueça nada do que viveu [...]  presente do indicativo: a escolha desse tempo verbal se deve ao fato de estar sendo apresentado o
conceito de hipermemória; situação em que seria inadequado o uso do passado ou do futuro. (B) Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus
desde a época de criança [...]  imperativo afirmativo: dá ao discurso um tom de intimidação. (C) Quando nos convém, [...] murmuramos como seria
bom ter uma memória cinematográfica.futuro do pretérito: refere-se a uma situação hipotética e, no trecho em questão, revela a impossibilidade da
maioria das pessoas terem hipermemória. (D) Diga uma data daquele ano em diante que eu direi instantaneamente qual dia da semana foi, o que
fiz naquele dia e quaisquer acontecimentos importantes que ocorreram [...]  pretérito perfeito do indicativo: situa o acontecimento relatado em um
momento anterior à enunciação. (E) [...] o que aprenderam sobre o meu cérebro e memória levará a pesquisas frutíferas.  futuro do presente do
indicativo: expressa probabilidade e desejo de que a ação venha a ocorrer em um tempo futuro.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
questão solicitava que fosse assinalada a alternativa INCORRETA, e, em Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança
[...], o  imperativo afirmativo não dá ao  discurso um tom de intimidação, de ameaça, mas é utilizado como estratégia persuasiva do produtor do
texto ao buscar, por meio do diálogo com seu interlocutor, que ele se coloque em seu lugar e siga sua linha de raciocínio. Portanto recurso
indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

143

Protocolo Questão

4 15404809

Inscrição

Em nenhum momento no texto, o autor afirma que a capacidade de esquecer também é importante e saudável para as pessoas. Entretanto, existe
uma passagem no texto onde o autor afirma Todos os erros e acertos, todas as alegrias e tristezas... Tudo continua vivo, colorido, presente (nas
linhas 9 até a 11) quando define o que é Hipermemória, uma vez que o autor também afirma que Jill Price foi diagnosticada com Hipermemória,
logo segundo o item B  ao afirmar que Jill Price lembra todos os erros e acertos, o autor sugere que as experiências por ela vividas podem ser
classificadas como positivas e negativas. Como na sequência do texto, ele fala de ALEGRIAS E TRISTEZAS, levando sim a sugerir que as
experiências são POSITIVAS E NEGATIVAS. Não havendo erro algum no item B.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista a
explanação dada a cada uma das alternativas a seguir:Alternativa A é incorreta, ao afirmar que memória ainda é um mistério, pois as muitas
pessoas que têm o distúrbio da hipermemória sofrem com isso, visto que, de acordo com o texto, Jill Price é o primeiro caso de síndrome de
"hipermemória".Alternativa B é incorreta, pois ao afirmar que Jill Price lembra Todos os erros e acertos, o autor não sugere apenas que as
experiências por ela vividas podem ser classificadas como positivas ou negativas, mas, por meio desta antítese ele pretende sugerir que todas as
memórias (há memorias que podem ser mais neutras, cotidianas, não necessariamente positivas ou negativas, e mesmo assim fazem parte do
conjunto de lembranças dela). Alternativa C é incorreta, pois Jill Price não se mostra indecisa, contraditória e incoerente, pois ao mesmo tempo
que afirma que sua memória é horrivelmente completa e ao afirma que ela é quase perfeita, ela se vale de um paradoxo para construir o sentido
pleno do que realmente significa ter um memória quase perfeita (pois em um primeiro momento, o que pode parecer ser extremamente positivo, é,
na verdade, horrível).Alternativa D é incorreta, pois Jill Price não tem o dom da onisciência, visto que não chega a saber de tudo que acontece no
mundo inteiro, somente se tiver ouvido falar deles naquele dia. Alternativa E é correta, pois, assim como a lembrança, o texto sugere que a
capacidade de esquecer também é importante e saudável para as pessoas, conforme se pode verificar em Contudo, quando os acontecimentos
não são dos melhores, o que todos querem é esquecer; Por ora, espero que minha história [] ajude a explicar o papel da memória  bem como o do
esquecimento  na vida de todos nós; Minhas lembranças são como cenas de filmes caseiros de cada dia de minha vida, constantemente
projetados em minha cabeça, avançando e retrocedendo pelos anos de forma implacável, transportando-me a qualquer momento, independente
da minha vontade.Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

86

Protocolo Questão

10 15408725

Inscrição
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os itens B e D estão iguais Maior em 30,68%

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

89

Protocolo Questão

14 15408725

Inscrição

Essa questão apresenta duas alternativas (B e D) com a mesma resposta. 14. Um certo produto teve o seu preço de venda reajustado, no ano de
2018, da seguinte forma:  no dia 3 de Janeiro, houve um aumento de 35%;  no dia 12 de Fevereiro, houve uma diminuição em 20% do seu preço
praticado no final de janeiro;  em Março, houve um novo aumento, agora de 10%;  em Abril, esse produto teve mais um aumento de 10%. Em
relação ao preço praticado em 2 de janeiro, é correto afirmar que o preço em Abril é (A) maior em 35%. (B) maior em 30,68%. (C) menor em 35%.
(D) maior em 30,68%. (E) maior em 40%. O gabarito oficial apresenta a alternativa B como resposta correta, porem se a alternativa D apresenta a
mesma resposta, as duas estão correta. Assim, sugiro a anulação da questão.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

114

Protocolo Questão

14 15404809

Inscrição

O enunciado da referida questão é claro em dizer que se trata "das disposições constitucionais sobre o servidor público", logo o guia para
determinar a alternativa correta será a Constituição Federal de 1988. E, de acordo com esta, fica estabelecido: Art. 41. São estáveis após três anos
de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. § 1º O servidor público estável só
perderá o cargo: I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla
defesa; III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Assim, na
questão 25 a alternativa que está correta de acordo com a CF/88 é a alternativa C e não a A. Sendo assim necessária a alteração no GABARITO.
25. NO QUE CONCERNE ÀS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS SOBRE O SERVIDOR PÚBLICO, analise as assertivas e assinale a alternativa
que aponta a (s) correta (s). O servidor público estável só perderá o cargo: I. por excesso de despesa com pessoal nos limites estabelecidos em lei
complementar e desde que a redução em pelo menos 15% (quinze por cento) das despesas com cargos em comissão e funções de confiança não
forem suficientes para assegurar o cumprimento dos limites previstos. II. em virtude de acordão penal condenatório proferido em grau recursal,
ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário. III. mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. IV.
mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei específica, assegurada ampla defesa. (A) Apenas III. (B) Apenas I
e III. (C) Apenas III e IV. (D) Apenas I, III e IV. (E) Apenas II, III e IV.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema Servidores públicos:
cargo, emprego e função públicos;2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com o que dispõe o texto
constitucional, vejamos:§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla
defesa;3.    O item II, em nenhum momento, foi abordado pela decisão do Supremo Tribunal Federal no tocante à execução provisória da pena e
os limites à presunção de inocência, bem como contraria expressamente o art. 41, §1, inciso I da Constituição Federal; 4.    O item IV é contrário a
expressa disposição constitucional, visto que a Constituição pressupõe a existência de uma lei complementar regulando o tema e não lei
específica. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

180

Protocolo Questão

25 15404809

Inscrição
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A referida questão apresenta em todas as suas alternativas características incompletas acerca do que vem a ser administração de pessoas. Isso
se embasa na teoria de Idalberto Chiavenato em seu livro "Gestão de Pessoas" no capítulo 1, Introdução a Moderna Gestão de Pessoas.
Lembrando ainda que há impossibilidade de julgar a questão pelo fato de no seu enunciado não haver referencia ao autor a que a ideia pertence.
Desse modo, sugiro a anulação da questão por não apresentar alternativa que satisfaça o conceito de administração de pessoas.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Fundamentos de Administração. Áreas da administração: pessoal e, de
acordo com Farias (2013), capítulo 8  administração de pessoas, item a que se propõe a administração de pessoas?, página 210, Portanto, hoje a
administração de pessoas pode ser entendida como uma função gerencial que busca a cooperação dos colaboradores com vistas ao alcance dos
objetivos organizacionais e individuais. Para as organizações, o objetivo principal será sempre a produtividade e o seu negócio. A administração de
pessoas possui, portanto, objetivos próprios, a fim de poder contribuir para o objetivo do negócio, listados a seguir: - atrair do mercado externo de
trabalho pessoas capacitadas ou com potencial para satisfazer os requisitos ocupacionais atuais e/ou futuros da organização.  Manter essas
pessoas na organização durante um período razoável de tempo, em que possam dar uma contribuição satisfatória.  Mobilizar essas pessoas para
que consigam atingir, permanentemente, níveis satisfatórios de desempenho. Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos
em seus recursos, fica enfatizado que a alternativa de resposta correta apresenta a completude dos objetivos próprios da administração de
pessoas na atualidade, contemplando, assim, os objetivos apresentados pelos candidatos nos recursos e, com isso, fica mantida a alternativa C
como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

513

Protocolo Questão

35 15404809

Inscrição

A questão referida apresenta duas alternativa que satisfazem seu enunciado, sendo elas as alternativas A e E. Tendo em vista que o marketing
envolve ser pró-ativo. Isso porque quando se inicia um plano de marketing ou uma estratégia muitas vezes não se tem nada feito anteriormente
pronto e a ser usado como ponto de partida. Ser pró-ativo, estudar o mercado, estudar as metodologias para entregar o melhor trabalho é
essencial. Além de ter visão de futuro. Assim sugiro a anulação da referida questão.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Fundamentos de Administração. Áreas da administração: marketing e, de
acordo com Farias (2013), capítulo 10  marketing, item orientações da empresa e suas relações com o mercado, páginas 262 e 263, Toda
empresa que sabe onde quer chegar tem maiores chances de êxito do que aquelas que não possuem um rumo definido. (...) Basicamente, as
orientações da empresa são: - Orientação para a produção (...).  - Orientação para vendas (...).  Orientação para o marketing (...) Nesse caso,
existem três sub-orientações: o foco é no mercado; a orientação, para o cliente; e o marketing é integrado. Diante do exposto e considerando que
as argumentações dos candidatos em seus recursos são inconsistentes e incompletas, fica mantida a alternativa A como única resposta correta e
completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

485

Protocolo Questão

36 15404809

Inscrição

A referida questão em seu enunciado pede que seja feita uma análise das alternativas com base na departamentalização funcional, desse modo
constatasse que uma das principais características dessa departamentalização é o princípio da especialização, tendo que, baseado nesse princípio
cada órgão que participa da elaboração do planejamento, o faz para todos os demais órgãos da organização, demostrando sua visão sistêmica da
organização por um todo. Dessa forma, a alternativa correta é a letra (C) e não a letra (A). E essa constatação pode ser feita a luz do primeiro
princípio de Fayol, onde diz: "1 - Divisão do trabalho - Especialização dos funcionários desde o topo da hierarquia até os operários da fábrica,
assim, favorecendo a eficiência da produção aumentando a produtividade". Assim sugiro a mudança do Gabarito, determinando a alternativa (C)
como resposta correta.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Características das organizações formais: tipos de estrutura organizacional
e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008), parte 7  estruturas organizacionais, capítulo 20  tipos de estruturas organizacionais, item 20.1 
estruturas funcionais, subitem 20.1.1  o que são estruturas funcionais, páginas 383, Estruturas funcionais ou organizações funcionais são as
estruturas de organização departamentalizadas pelo critério funcional no primeiro nível. As funções principais no primeiro nível são produção,
comercialização, finanças e administração. Uma das características importantes das estruturas

Data do recurso:

Resposta

Recurso

574

Protocolo Questão

40 15404809

Inscrição
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funcionais é que existe apenas um grande centro de resultado que é a própria empresa, isto é, só se apuram lucros ou prejuízos dentro do sistema
contábil para o conjunto da empresa. Podem existir, porém, mecanismos extracontábeis para apurar custos e receitas de unidades operacionais.
Diante do exposto e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos abordam mais conceitos e definições do que
características, fica mantida a alternativa A como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018Data da resposta:

A referida questão apresenta duas alternativas corretas, sendo elas as letras (A e E). Isso porque o foco estratégico e a equipe multidisciplinar
estão intimamente relacionados. No livor "Planejamento Estratégico para Organizações Privadas e Públicas" de Denis Alcides Rezende, Mestre
em Informática (UFPR, 1999). Doutor em Alinhamento da Tecnologia da Informação ao Planejamento Empresarial (UFSC, 2002). Pós-Doutor em
Administração (FEA-USP, 2006). E Pós-Doutor em Cidade Digital Estratégica (Strategic Digital City) - DePaul University - School of Public Service -
Chicago - USA (2013-2014), no tópico 2.2.2, acerca de Equipe multidisciplinar do planejamento, diz que: "A equipe multidisciplinar se constitui
numa parte fundamental para o sucesso desse projeto coletivo e participativo. As fases e as respectivas subfases da METODOLOGIA ADOTADA
DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ORGANIZAÇÃO DEVEM SER ELABORADOS PELOS COMPONENTES DA EQUIPE
MULTIDISCIPLINAR ATUANDO DE FORMA INTERDISCIPLINAR E COLETIVA". E ainda o tópico 2.3 do mesmo livro acrescenta: "COMO O
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ORGANIZAÇÃO É UM PROJETO, ELE REQUER UMA METODOLOGIA COLETIVA PARA SUA
ELABORAÇÃO, GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO". Desse modo, fica claro que equipes Multidisciplinares tem Foco Estratégico. Assim, sugiro a
anulação da referida questão pelo motivo de apresentar duas alternativas corretas, algo que é contrario ao edital do concurso.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será MANTIDA, tendo em vista que
foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Trabalho em equipe e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008), parte 9  
tendências atuais da administração, capítulo 26  a nova administração, item 26.10  características de operação, subitem 26.10.1  tendências que
se consolidam, página 521, trabalho por meio de equipes multidisciplinares  As organizações atuais valorizam o trabalho em equipe sobre o
individualismo. As equipes ad hoc multidisciplinares tendem a desempenhar um papel cada vez maior nas organizações. A razão disso é simples:
o aumento do conhecimento obriga a especializações maiores. (...) uma tendência que reforça a necessidade de trabalhos em equipes é a
convergência de tecnologia. Diante do exposto e considerando que as argumentações dos candidatos são inconsistentes e desprovidas de
justificativas coerentes, fica mantida a alternativa E como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

579

Protocolo Questão

48 15404809

Inscrição
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TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - ARTE FINAL, EDITORAÇÃO, DESIGN, GRÁFICACargo:

Língua Portuguesa,Matemática e Raciocínio Lógico,Noções de Administração Pública e etc.,ConhecimentosCaderno:

Questões por caderno: 13,8,12,20

Questão com duas alternativas iguais: b) Ela Lembra de tudo e sofre com isso, mostra 'A Mulher que Não Consegue se Esquecer'. d) Ela Lembra
de tudo e sofre com isso, mostra 'A Mulher que Não Consegue se Esquecer'.

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

44

Protocolo Questão

1 15511416

Inscrição

Contas duas alternativas repetidas (B) e (E)

29/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

484

Protocolo Questão

1 15504125

Inscrição

1. Considerando a regência dos verbos utilizados no título da matéria, assinale a alternativa que o reescreve corretamente. (A) Ela se lembra de
tudo e sofre com isso, mostra A Mulher que Não Consegue Esquecer. (B) Ela lembra de tudo e sofre com isso, mostra A Mulher que Não
Consegue se Esquecer. (C) Ela se lembra tudo e sofre com isso, mostra A Mulher que Não Consegue se Esquecer. (D) Ela lembra de tudo e sofre
com isso, mostra A Mulher que Não Consegue de Esquecer de Coisa Alguma. (E) Ela lembra de tudo e sofre com isso, mostra A Mulher que Não
Consegue se Esquecer. Nessa questão é identificado um problema de alternativas onde a resposta da B coincide com a resposta da E nos
trazendo uma certa dúvida em cima da questão chegando a idealizar que a reposta correta seria essa em duplicidade

29/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

525

Protocolo Questão

1 15512875

Inscrição

Prezados, a palavra "hipermemória" de fato é formada por derivação prefixal (prefixo "hiper" + "memória"). No entanto, conforme explicam
Pasquale e Ulisses (1998), a palavra "esclarecer" é formada por derivação parassintética ou parassíntese quando o radical do adjetivo "claro"
recebe simultaneamente um prefixo e um sulfixo. Logo, solicitamos, por gentileza, a alteração do gabarito para a alternativa A, que satisfaz a
questão. CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Scipione, 1998, p. 77 (2º parágrafo).

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que,
em hipermemória, ocorre derivação prefixal e, em esclarecedora, ocorre derivação sufixal (atenção ao fato de que o nível de dificuldade da questão
estava atrelado ao fato de que, primeiramente, ocorre derivação parassintética em esclarecer e apenas posteriormente ocorre a sufixal em
esclarecedora). Portanto recurso indeferido.

Data do recurso:

Resposta

Recurso

667

Protocolo Questão

3 15510460

Inscrição
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04/06/2018Data da resposta:

Solicito a anulação desta questão, tendo em vista que todas as questões estão em concordância com as indicações sublinhadas que se referem. A
questão B, por exemplo, apresenta a conjugação correta do verbo "imaginar" no imperativo afirmativo.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
questão solicitava que fosse assinalada a alternativa INCORRETA, e, em Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus desde a época de criança
[...], o  imperativo afirmativo não dá ao  discurso um tom de intimidação, de ameaça, mas é utilizado como estratégia persuasiva do produtor do
texto ao buscar, por meio do diálogo com seu interlocutor, que ele se coloque em seu lugar e siga sua linha de raciocínio. Portanto recurso
indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

21

Protocolo Questão

4 15504632

Inscrição

Prezados, o enunciado não deixa claro se a acentuação muda na dupla de palavras por alternativa, ou apenas em uma das palavras por dupla,
nem especifica qual palavra deve ter a acentuação mudada em cada dupla, para analisarmos. Não há, portanto, alternativa que satisfaça a
questão. Por isso, solicitamos que a mesma seja anulada.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que o
substantivo Médico, sem acento vira o verbo de 3a pessoa do singular medico  o verbo  de 3a pessoa do singular especifica, com acento, vira o
adjetivo específica. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

669

Protocolo Questão

8 15510460

Inscrição

Prezados, em momento algum o texto sugere que a capacidade de esquecer é saudável para as pessoas. No final do último parágrafo, Jill Price
relata esperar que seu caso ajude a explicar o papel da memória e do esquecimento na vida das pessoas. Porém, ao longo do texto, é muito mais
forte a sugestão do autor de que Jill Price lembra tanto de coisas positivas quanto de negativas, mais especificamente quando lemos o 2º, 3º e 4º
parágrafos. Assim, solicito que estudem a possibilidade de alterar o gabarito da questão para a alternativa B (pois é a que mais se aproxima de
uma solução) ou, se acharem melhor, anularem a questão (afinal, nenhuma das alternativas satisfazem-na a contento).

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista a
explanação dada a cada uma das alternativas a seguir:Alternativa A é incorreta, ao afirmar que memória ainda é um mistério, pois as muitas
pessoas que têm o distúrbio da hipermemória sofrem com isso, visto que, de acordo com o texto, Jill Price é o primeiro caso de síndrome de
"hipermemória".Alternativa B é incorreta, pois ao afirmar que Jill Price lembra Todos os erros e acertos, o autor não sugere apenas que as
experiências por ela vividas podem ser classificadas como positivas ou negativas, mas, por meio desta antítese ele pretende sugerir que todas as
memórias (há memorias que podem ser mais neutras, cotidianas, não necessariamente positivas ou negativas, e mesmo assim fazem parte do
conjunto de lembranças dela). Alternativa C é incorreta, pois Jill Price não se mostra indecisa, contraditória e incoerente, pois ao mesmo tempo
que afirma que sua memória é horrivelmente completa e ao afirma que ela é quase perfeita, ela se vale de um paradoxo para construir o sentido
pleno do que realmente significa ter um memória quase perfeita (pois em um primeiro momento, o que pode parecer ser extremamente positivo, é,
na verdade, horrível).Alternativa D é incorreta, pois Jill Price não tem o dom da onisciência, visto que não chega a saber de tudo que acontece no
mundo inteiro, somente se tiver ouvido falar deles naquele dia. Alternativa E é correta, pois, assim como a lembrança, o texto sugere que a
capacidade de esquecer também é importante e saudável para as pessoas, conforme se pode verificar em Contudo, quando os acontecimentos
não são dos melhores, o que todos querem é esquecer; Por ora, espero que minha história [] ajude a explicar o papel da memória  bem como o do
esquecimento  na vida de todos nós; Minhas lembranças são como cenas de filmes caseiros de cada dia de minha vida, constantemente
projetados em minha cabeça, avançando e retrocedendo pelos anos de forma implacável, transportando-me a qualquer momento, independente
da minha vontade.Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

679

Protocolo Questão

10 15510460

Inscrição
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Existem duas alternativas idênticas na Questão 14. As duas estão corretas, gerando conflito. As alternativas são a letra "B)" e a letra "D)", as duas
apresentam a opção "maior em 30,68%".

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

6

Protocolo Questão

14 15514247

Inscrição

Solicito a anulação desta questão, por ela estar com duas alternativas repedidas: as letras B e D apresentam os mesmos valores como opção de
resposta.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

22

Protocolo Questão

14 15504632

Inscrição

Questão com alternativas repetidas e corretas: b) Maior em 30,68% d) Maior em 30,68%

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

41

Protocolo Questão

14 15511416

Inscrição

Questão apresenta duas alternativas possíveis

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

123

Protocolo Questão

14 15500801

Inscrição
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Conforme cálculo da situação hipotética da questão, em relação ao preço praticado em 2 de janeiro, é correto afirmar que o preço em Abril é
IGUAL a 30,68%, e não MAIOR EM 30,68% conforme opção B (que consta no gabarito preliminar) idêntica a opção D. Como a opção B e D são
idênticas, repetidas, e referem-se a resposta "MAIOR EM 30,68", ou seja, não é esta a opção correta, a opção C (MENOR EM 35%) é a que mais
se aproxima da resposta correta (IGUAL A 30,68%).

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

206

Protocolo Questão

14 15510856

Inscrição

Consta duas alternativas repetidas.

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

483

Protocolo Questão

14 15504125

Inscrição

14. Um certo produto teve o seu preço de venda reajustado, no ano de 2018, da seguinte forma:  no dia 3 de Janeiro, houve um aumento de 35%; 
no dia 12 de Fevereiro, houve uma diminuição em 20% do seu preço praticado no final de janeiro;  em Março, houve um novo aumento, agora de
10%;  em Abril, esse produto teve mais um aumento de 10%. Em relação ao preço praticado em 2 de janeiro, é correto afirmar que o preço em
Abril é (A) maior em 35%. (B) maior em 30,68%. (C) menor em 35%. (D) maior em 30,68%. (E) maior em 40%. Nessa questão nos deparamos com
o mesmo problema da alternativa 01, onde no gabarito nos mostra que a resposta certa é a (B), porém a mesma resposta coincide com a resposta
da (D) tornando duas alternativas corretas. onde quem assinala a D que está correta é prejudicado pois o gabarito só informa a (B)

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

526

Protocolo Questão

14 15512875

Inscrição

tem 2 alternativas repitidas

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

550

Protocolo Questão

14 15512682

Inscrição
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A questão 42 pergunta o significado da sigla "CMYK", mas não apresenta nenhuma alternativa correta. Que seria "Cyan, Magenta, Yellow e Black
(Key)". Não há nenhuma alternativa que contemple o que foi pedido no enunciado. https://www.printi.com.br/blog/o-que-sao-rgb-e-cmyk

28/05/2018

Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-
rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
CARGO: TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - ARTE FINAL / EDITORAÇÃO/ DESIGN / GRÁFICAQUESTÃO Nº 42RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a inexistência de uma alternativa correta, pois, de acordo com VILLAS-BOAS, André. Produção Gráfica para Designers, p.35, A escala
majoritariamente empregada para a produção de policromias é formada pelas cores de seleção cian, magenta, amarelo (yellow) e preto (black). No
jargão gráfico é conhecida por escala Europa, embora, a rigor, a escala Europa não inclua o preto. [...] Desta forma, o que muitos gráficos chamam
de escala Europa é, na realidade, a escala CMYK. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

8

Protocolo Questão

42 15514247

Inscrição

Solicito a anulação desta questão, pelo motivo dela não apresentar nenhuma opção com o significado correto para a sigla CMYK. A CMYK é a
abreviatura do sistema de cores subtrativas formado por Ciano (Cyan), Magenta (Magenta), Amarelo (Yellow) e Preto (Black (Key)). Sendo assim,
a questão não deve ser considerada, já o seu gabarito preliminar inclui o termo "Blue" com substituto para "Black (Key), o que altera o configuração
padrão da composição das cores.

28/05/2018

Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-
rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
CARGO: TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - ARTE FINAL / EDITORAÇÃO/ DESIGN / GRÁFICAQUESTÃO Nº 42RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a inexistência de uma alternativa correta, pois, de acordo com VILLAS-BOAS, André. Produção Gráfica para Designers, p.35, A escala
majoritariamente empregada para a produção de policromias é formada pelas cores de seleção cian, magenta, amarelo (yellow) e preto (black). No
jargão gráfico é conhecida por escala Europa, embora, a rigor, a escala Europa não inclua o preto. [...] Desta forma, o que muitos gráficos chamam
de escala Europa é, na realidade, a escala CMYK. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

23

Protocolo Questão

42 15504632

Inscrição

A questão abordada não apresenta alternativa correta correspondente. CMYK é a abreviatura do sistema de cores formado por Ciano (Cyan),
Magenta (Magenta), Amarelo (Yellow) e P r e t o ( " K " e y = c h a v e ) .

28/05/2018

Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-
rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
CARGO: TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - ARTE FINAL / EDITORAÇÃO/ DESIGN / GRÁFICAQUESTÃO Nº 42RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a inexistência de uma alternativa correta, pois, de acordo com VILLAS-BOAS, André. Produção Gráfica para Designers, p.35, A escala
majoritariamente empregada para a produção de policromias é formada pelas cores de seleção cian, magenta, amarelo (yellow) e preto (black). No
jargão gráfico é conhecida por escala Europa, embora, a rigor, a escala Europa não inclua o preto. [...] Desta forma, o que muitos gráficos chamam
de escala Europa é, na realidade, a escala CMYK. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

91

Protocolo Questão

42 15500801

Inscrição
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Venho através desta informar que, a questão 42 que fala "o que significa a sigla CMYK?" esta sem alternativa de resposta correta. CMYK é a sigla
para Cyan Magenta Yellow Key, em português, Ciano Magenta Amarelo Preto. É um sistema de cores muito utilizado em impressões. É conhecida
como cor-pigmento por conta de seu uso nas artes e nas gráficas, possui três cores primárias e o preto. É ideal para figuras impressas, porém
c o m o  t e m  c o m o  b a s e  p i g m e n t a ç õ e s  e  n ã o  f r e q u ê n c i a s  d e  l u z  n ã o  é  t ã o  u s a d a  p a r a  o  m e i o  d i g i t a l .
Fonte:https://www.siglaseabreviaturas.com/cmyk/ Como Funciona o CMYK? Uma das coisas mais importantes para se entender é como as cores
funcionam durante a impressão. Uma impressona convencional geralmente usará quatro cartuchos : um preto , um ciano , magenta e um um
amarelo, CMYK. Usando o modelo de cores CMYK , a impressora pode estabelecer uma combinação de ciano, magenta, amarelo ou preto criar
praticamente qualquer cor que você precisa. Branco não é necessário e de um modo é simulada por uma falta de pontos de cor , mostrando o
papel branco por trás dele , criando branco ou uma cor clara. Fonte:https://www.papira.com.br/guia-de-impressao/como-funciona-o-cmyk-para-
impressao Abrahão Simões

28/05/2018

Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-
rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
CARGO: TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - ARTE FINAL / EDITORAÇÃO/ DESIGN / GRÁFICAQUESTÃO Nº 42RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a inexistência de uma alternativa correta, pois, de acordo com VILLAS-BOAS, André. Produção Gráfica para Designers, p.35, A escala
majoritariamente empregada para a produção de policromias é formada pelas cores de seleção cian, magenta, amarelo (yellow) e preto (black). No
jargão gráfico é conhecida por escala Europa, embora, a rigor, a escala Europa não inclua o preto. [...] Desta forma, o que muitos gráficos chamam
de escala Europa é, na realidade, a escala CMYK. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

135

Protocolo Questão

42 15511440

Inscrição

O que significa a sigla CMYK? (A) Colors  Maroon  Yellow  Blue. (B) Cyan  Magenta  Yellow  Blue. (C) Cerise  Mauve  Yellow  Brown. (D) Coral 
Magenta  Yellow  Beige. (E) Champagne  Magenta  Yellow  Black. Não exite Alternativa Correta, Uma vez que CMYK representa as cores Cyan
(Ciano), Magenta (Magenta), Yellow (Amarelo) e blacK (Preto) Fontes: https://pt.wikipedia.org/wiki/CMYK https://www.printi.com.br/blog/o-que-sao-
rgb-e-cmyk

28/05/2018
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CARGO: TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - ARTE FINAL / EDITORAÇÃO/ DESIGN / GRÁFICAQUESTÃO Nº 42RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a inexistência de uma alternativa correta, pois, de acordo com VILLAS-BOAS, André. Produção Gráfica para Designers, p.35, A escala
majoritariamente empregada para a produção de policromias é formada pelas cores de seleção cian, magenta, amarelo (yellow) e preto (black). No
jargão gráfico é conhecida por escala Europa, embora, a rigor, a escala Europa não inclua o preto. [...] Desta forma, o que muitos gráficos chamam
de escala Europa é, na realidade, a escala CMYK. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

165

Protocolo Questão

42 15509519

Inscrição

Conforme as fontes citadas, a sigla CMYK significa Cyan, Magenta, Yellow e Black (Key), sendo que essa resposta não consta em nenhuma
a l te rna t i va  da  ques tão ,  po r tan to ,  a  ques tão  deve rá  se r  anu lada  po r  não  con te r  a  respos ta  co r re ta .  Fon tes :
h t t p : / /www.sc ie lo .b r /pd f /dp ress /v9n4 /a12v9n4  h t tps : / /www.weboped ia . com/TERM/C/CMYK.h tm l
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CARGO: TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - ARTE FINAL / EDITORAÇÃO/ DESIGN / GRÁFICAQUESTÃO Nº 42RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a inexistência de uma alternativa correta, pois, de acordo com VILLAS-BOAS, André. Produção Gráfica para Designers, p.35, A escala
majoritariamente empregada para a produção de policromias é formada pelas cores de seleção cian, magenta, amarelo (yellow) e preto (black). No
jargão gráfico é conhecida por escala Europa, embora, a rigor, a escala Europa não inclua o preto. [...]

Data do recurso:

Resposta

Recurso

210

Protocolo Questão

42 15510856

Inscrição
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Desta forma, o que muitos gráficos chamam de escala Europa é, na realidade, a escala CMYK. Portanto recurso deferido.

04/06/2018Data da resposta:

A questão pede o que significa a sigla CMYK, suas respostas não se encontram de forma correta, que seriam; CYAN, MAGENTA, YELLOW,
BLACK (KEY)

29/05/2018
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CARGO: TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - ARTE FINAL / EDITORAÇÃO/ DESIGN / GRÁFICAQUESTÃO Nº 42RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a inexistência de uma alternativa correta, pois, de acordo com VILLAS-BOAS, André. Produção Gráfica para Designers, p.35, A escala
majoritariamente empregada para a produção de policromias é formada pelas cores de seleção cian, magenta, amarelo (yellow) e preto (black). No
jargão gráfico é conhecida por escala Europa, embora, a rigor, a escala Europa não inclua o preto. [...] Desta forma, o que muitos gráficos chamam
de escala Europa é, na realidade, a escala CMYK. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

482

Protocolo Questão

42 15504125

Inscrição

42. O modelo de cores CMYK baseia-se na subtração. Uma página impressa não emite luz; ela absorve e reflete luz. O que significa a sigla
CMYK? (A) Colors  Maroon  Yellow  Blue. (B) Cyan  Magenta  Yellow  Blue. (C) Cerise  Mauve  Yellow  Brown. (D) Coral  Magenta  Yellow  Beige.
(E) Champagne  Magenta  Yellow  Black. A resposta informada no gabarito é a (B); O significado da sigla CMYK é claramente o Cyan, Magenta,
Yellow e BLACK. porém na optativa nos mostra BLUE. ao identificar esse problema comuniquei a fiscal da prova e não assinalei nada na questão
pois nenhuma das alternativas está correta

29/05/2018
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CARGO: TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - ARTE FINAL / EDITORAÇÃO/ DESIGN / GRÁFICAQUESTÃO Nº 42RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a inexistência de uma alternativa correta, pois, de acordo com VILLAS-BOAS, André. Produção Gráfica para Designers, p.35, A escala
majoritariamente empregada para a produção de policromias é formada pelas cores de seleção cian, magenta, amarelo (yellow) e preto (black). No
jargão gráfico é conhecida por escala Europa, embora, a rigor, a escala Europa não inclua o preto. [...] Desta forma, o que muitos gráficos chamam
de escala Europa é, na realidade, a escala CMYK. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

524

Protocolo Questão

42 15512875

Inscrição

TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - ARTE FINAL / EDITORAÇÃO/ DESIGN / GRÁFICA: A questão citada, não possui alternativa correta. A sigla CMYK
significa Cyan (Ciano) - Magenta - Yellow (Amarelo) - Black (Preto) (Key Color). Portanto, a resposta dada pelo gabarito preliminar, alternativa B,
não corresponde aos fatos. Na alternativa B, o K corresponde ao Blue, o que não confere. As outras alternativas também não possuem a resposta
correta. CMYK - Ciano (C) - Magenta (M) - Amarelo/Yellow (Y) - Preto/Black (K) são as tintas primárias subtrativas, que são combinadas para
reproduzir as primárias aditivas (vermelho, verde e azul) no processo de impressão em quatro cores. Dicionário Visual de Design Gráfico (The
Visual Dictionary of Graphic Design) de Gavin Ambrose & Paul Harris 2006 ARTMED EDITORA. Edição de 2009. Reimpresso em 2010. Solicito
reavaliação da questão e que as medidas cabíveis sejam tomadas.
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CARGO: TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - ARTE FINAL / EDITORAÇÃO/ DESIGN / GRÁFICAQUESTÃO Nº 42RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a inexistência de uma alternativa correta, pois, de acordo com VILLAS-BOAS, André. Produção Gráfica para

Data do recurso:

Resposta

Recurso

581

Protocolo Questão

42 15508243

Inscrição
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Designers, p.35, A escala majoritariamente empregada para a produção de policromias é formada pelas cores de seleção cian, magenta, amarelo
(yellow) e preto (black). No jargão gráfico é conhecida por escala Europa, embora, a rigor, a escala Europa não inclua o preto. [...] Desta forma, o
que muitos gráficos chamam de escala Europa é, na realidade, a escala CMYK. Portanto recurso deferido.

04/06/2018Data da resposta:

a resposta não condiz. Quando o verniz está sobreposto apenas a alguns elemtnos gráficos se chama "Verniz Localizado)

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que, a
elaboração da questão teve como embasamento o livro Produção Gráfica para Designer, de André Villas-Boas, conforme referência bibliográfica.
O livro destaca que O verniz U.V. é muito utilizado sobreposto apenas a alguns elementos gráficos [...] Esse recurso é denominado verniz
localizado, verniz de reserva ou verniz em reserva. Portanto, conforme destacado pelo autor, a alternativa correta é a letra E. As outras alternativas
não condizem com o recurso gráfico de verniz de reserva. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

104

Protocolo Questão

45 15512682

Inscrição

Quando a banca pergunta qual a mais utilizada, entende-se que são utilizadas hoje em dia. Não condiz com a realidade, nenhuma pessoa que
trabalhe com gráfica rápida, offiset ou grandes rotativas diria essas opções.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que as
alternativas A, C, D e E se referem à imagem e acabamentos. Somente a alternativa B se refere a tipos de encadernação. De acordo com o livro
Produção Gráfica para Designers, de André Villas Boas, existem cinco tipos de encadernação: Canoa, Lombada Quadrada, Costura e Cola, Tela e
Mecânica. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

95

Protocolo Questão

46 15512682

Inscrição

Totalmente incoerente. Por exemplo digamos que o logotipo da toyota fosse vetorizado, que ferramentas utilizaria? Um profissional somente usaria
a "elipse" e "texto". Não tem como determinar a mais indicada porque cada caso é um caso. Inclusive seria inconclusivo pois a ferramenta mão
livre é muito mais utilzada e não tinha essa opção.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que: A
alternativa (A) Usar Power Clip, é usado somente para colocar um objeto dentro de outro objeto.A alternativa (B) Soldar, aparar e interseccionar,
como os próprios nomes já dizem, são utilizados somente para soldar objetos, aparar objetos e interligar objetos (traço).A alternativa (C) Usar a
capitulação, é utilizada para destacar a primeira letra de um parágrafo.A alternativa (E) Alinhar e distribuir, são usados somente para alinhamento e
distribuição de objetos, não sendo possível desenhar com essa ferramenta.A alternativa (D) Usar Bézier, essa é uma ferramenta que permite
desenhar curvas e linhas retas com precisão, portanto favorece a vetorização de logotipo. Portanto, diante das explicações apresentadas, somente
a alternativa D está correta, pois a ferramenta Bézier é a única, das ferramentas descritas nas alternativas, capaz de desenhar/vetorizar um
logotipo em linhas retas e curvas. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

99

Protocolo Questão

48 15512682

Inscrição
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TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - TÉCNICA EM EDIFICAÇÕESCargo:

Língua Portuguesa,Matemática e Raciocínio Lógico,Noções de Administração Pública e etc.,ConhecimentosCaderno:

Questões por caderno: 13,8,12,20

Nas alternativas apareçem duas alternativas repetidas que é a alternativa B e E.

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

430

Protocolo Questão

1 15800624

Inscrição

Nesta questão existem duas alternativa iguais.

29/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

677

Protocolo Questão

1 15806651

Inscrição

Há repetição nas respostas das alternativas b e d.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

293

Protocolo Questão

14 15809610

Inscrição

Nesta questão existem duas alternativas iguais.

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

678

Protocolo Questão

14 15806651

Inscrição
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A questão aparenta um contexto sem lógica onde impossibilita o candidato de compreender e responder a questão.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista que a
questão é um exercício de regra de 3 composta, que resulta na seguinte conta:  Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

433

Protocolo Questão

16 15800624

Inscrição

A lei 8987/95, cobrada na questão, não consta no edital.

28/05/2018

Prezados ela será mantida, tendo em vista as seguintes razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão
em edital, especificamente no tema Serviços Públicos: conceito e princípios;2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está
de acordo com os ensinamentos da doutrina administrativista:Ressalte-se que este princípio visa a garantir a prestação do serviço à maior parte
das pessoas possível, uma vez que a cobrança de valores exorbitantes limitaria a fruição a determinadas camadas da população, excluindo as
demais de atividade essencial a seu bem-estar.3.    A alternativa E traduz o princípio da eficiência e não a modicidade. Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

295

Protocolo Questão

23 15809610

Inscrição
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TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - TÉCNICA EM ELETROTÉCNICACargo:

Língua Portuguesa,Matemática e Raciocínio Lógico,Noções de Administração Pública e etc.,ConhecimentosCaderno:

Questões por caderno: 13,8,12,20

A questão deve ser anulada pois apresenta duas alternativas iguais, alternativa (B) e (E).

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

79

Protocolo Questão

1 15907799

Inscrição

14. Um certo produto teve o seu preço de venda reajustado, no ano de 2018, da seguinte forma:  no dia 3 de Janeiro, houve um aumento de 35%; 
no dia 12 de Fevereiro, houve uma diminuição em 20% do seu preço praticado no final de janeiro;  em Março, houve um novo aumento, agora de
10%;  em Abril, esse produto teve mais um aumento de 10%. Em relação ao preço praticado em 2 de janeiro, é correto afirmar que o preço em
Abril é (A) maior em 35%. (B) maior em 30,68%. (C) menor em 35%. (D) maior em 30,68%. (E) maior em 40%. Porque a mesma perguntas iguais,
B e De?

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

14

Protocolo Questão

14 15913522

Inscrição

A questão deve ser anulada pois apresenta duas alternativas iguais, a alternativa (B) e (D)

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

71

Protocolo Questão

14 15907799

Inscrição
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TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - TÉCNICA EM INFRAESTRUTURACargo:

Língua Portuguesa,Matemática e Raciocínio Lógico,Noções de Administração Pública e etc.,ConhecimentosCaderno:

Questões por caderno: 13,8,12,20

A questão de Matemática e Raciocínio Logico apresenta nas alternativas: B e D .O mesmo valor de resposta, ou seja: maior em 30,68%. De modo,
que assinalei a alternativa D. Mas o gabarito preliminar a ponta a alternativa B.

29/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

607

Protocolo Questão

14 16013419

Inscrição

O gabarito não apresenta uma alternativa satisfatória, No posicionamento Relativo Estático-Rápido, os elementos aos quais devem ser coletados
em campo, não só se limitam apenas ao azimute mas também as coordenadas geodésicas dos pontos de interesse. A questão aparentemente
apresenta-se de maneira confusa e redundante nas alternativas. È inviável descreditar a alternativa D visto que a mesma engloba uma função
e x i s t e n t e  d o  e n u n c i a d o .  h t t p : / / w w w . i n d e . g o v . b r / i m a g e s / i n d e / r e c o m _ g p s _ i n t e r n e t . p d f
h t t p s : / / f e n i x . t e c n i c o . u l i s b o a . p t / d o w n l o a d F i l e / 8 4 5 0 4 3 4 0 5 4 4 1 1 8 6 / S I G _ T e m a 0 3 _ G N S S _ 6 s l i d e s _ c o r . p d f

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida com o mesmo gabarito
divulgado, tendo em vista que a questão é referente ao mapeamento de obstruções e não sobre o posicionamento. Para o mapeamento de
obstruções, somente é necessário o azimute e a elevação da obstrução em relação ao local onde será realizado o posicionamento posteriormente.
Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

373

Protocolo Questão

34 16005868

Inscrição

A questão referida trata da NBR 13.133 que não aparece exposta nos conteúdos programáticos do edital para o cargo de TÉCNICO
UNIVERSITÁRIO - TÉCNICA EM INFRAESTRUTURA, é interessante que as questões propostas pelo renomado Instituto AOCP sejam
complacentes ao edital. http://www.institutoaocp.org.br/concursos/arquivos/edital_abertura_uefs.pdf?

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida com o mesmo gabarito
divulgado, tendo em vista que a questão aborda uma norma básica no estudo do plano topográfico e seus métodos. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

383

Protocolo Questão

40 16005868

Inscrição

De acordo com o manual de equipamentos de laboratório, o Balão de Fundo Redondo (alternativa A), serve para aquecimento, preparação de
soluções, realizando reações como desprendimento de gases, a alternativa pontuada pelo gabarito não é satisfatória, embora a pergunta não
pareça ser coesa pois trás uma definição heterogenia. link http://www.mcientifica.com.br/shop/vidrarias-de-laboratorio/balao-1/balao-de-fundo-
redondo.html

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida com o mesmo gabarito
divulgado, tendo em vista que bibliografia pertinente indica o uso do balão de fundo redondo quando é solicitado o aquecimento de soluções em
destilação, sobretudo o aquecimento sob refluxo. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

4

Protocolo Questão

48 16005868

Inscrição
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TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - TÉCNICA EM MECÂNICACargo:

Língua Portuguesa,Matemática e Raciocínio Lógico,Noções de Administração Pública e etc.,ConhecimentosCaderno:

Questões por caderno: 13,8,12,20

O acoplamento tem que ser lubricado por que se não ele vai quebrar a grande elástica

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será MANTIDA, tendo em vista que os
acoplamentos elásticos tipo Teteflex não necessitam lubrificação. Essa afirmação pode ser encontrada no livro Elementos de Máquinas (Sarkis
Melconian), 7ª Edição, página 322. Além disso, todas as características relacionadas ao tipo de acoplamento Teteflex estão apresentadas na
página descrita.Para confirmar a explicação, no site do wtsacoplamentos é apresentado um catálogo com as características do acoplamento.
Dessa forma, é correto afirmar que esse tipo de acoplamento não necessita de lubrificação. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

721

Protocolo Questão

46 16107489

Inscrição
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TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - TÉCNICA EM QUÍMICACargo:

Língua Portuguesa,Matemática e Raciocínio Lógico,Noções de Administração Pública e etc.,ConhecimentosCaderno:

Questões por caderno: 13,8,12,20

Duas alternativa apresentando a mesma resposta.

28/05/2018

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)QUESTÃO Nº 01RESULTADO DA ANÁLISE: Questão
Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em
vista a existência de duas alternativas idênticas, sendo elas B e E. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

128

Protocolo Questão

1 16210569

Inscrição

A banca considerou a letra (C) como alternativa correta. No entanto, solicito mudança de gabarito para a letra (E). Sabe-se que a fórmula de juros
simples é dada por J=C.i.T, onde J corresponde ao juros, C ao capital inicial aplicado, i a taxa de juros sobre determinado tempo e T ao tempo de
aplicação. A questão diz que o capital inicial aplicado por Rafael foi R$ 10.000,00 e após 10 meses, este recebeu o dobro do que investiu. Como
Rafael investiu R$ 10.000,00, o dobro do seu investimento corresponde ao valor de R$ 20.000,00. Portanto, R$ 20.000,00 corresponde ao
montante recebido. Aplicando a fórmula M=C+J, onde M corresponde ao valor montante, C ao capital aplicado e J o juros recebido em cima do
capital, descobre-se que o juros daquela aplicação foi de R$ 10.000,00. Aplicando tais na valores na fórmula J=C.i.T, têm-se: 10000=10000.i.10
em que o valor resultante de i é igual a 0,1. Correspondendo, portanto, letra (E) na qual o resultado é 0,1% ao mês.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista que: J =
C.i.t10.000 = 10.000.i . 10I = 0,10,1 x 100 = 10%Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

191

Protocolo Questão

18 16210129

Inscrição

A questão trata acerca do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, das Autarquias e das Fundações públicas Estaduais - Lei
Estadual nº 6.677/1994, onde pede a assinalação da resposta correta. Solicito anulação da questão, por haver duas possobilidades de respostas.
São elas: Letra (D) e Letra (E). Além da letra (D), considerada correta pela banca, e que realmente está descrita no Art. 14 (O concurso público
terá validade de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado, dentro deste prazo, uma única vez, por igual período, a critério da administração), está
correta também a letra (E), pois contém a proposição "O servidor que não entrar em exercício, dentro do prazo legal, será exonerado do ofício" que
está escrita no Art. 21 § 3º (O servidor que não entrar em exercício, dentro do prazo legal, será exonerado de ofício). Com isso, ambas Letra (D) e
Letra (E) podem ser consideradas corretas. Por isto, peço anulação da questão.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista as seguintes
razões:1.    Preliminarmente, cumpre destacar que a alternativa D está incorreta, nos termos do art. 14 da Lei 6.677/94, pois essa alternativa
estabelece que o concurso público terá validade sempre de 2 anos, quando, na verdade, nos termos da referida Lei, a validade do concurso
público é de até 2 anos, podendo, a título de exemplo, ser de 1 ano. 2.    A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de
acordo com a respectiva legislação aplicável ao caso, vejamos: art. 21, §3, do Estatuto - O servidor que não entrar em exercício, dentro do prazo
legal, será exonerado de ofício3.    Por fim, ressalto que a entrada em exercício e a posse são institutos diferentes para o Direito Administrativo,
não servindo o art. 19, §2 do Estatuto, como fundamento a tornar incorreta a alternativa E.Portanto recurso indeferido.

01/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

204

Protocolo Questão

26 16210129

Inscrição
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"O contato com a pele e os olhos devem ser evitados" já que ele é corrosivo. E se ele é "tóxico por inalação" logo deve- se itilizar a capela de
exaustão.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a mesma será mantida, tendo em vista que a
questão apresenta três símbolos de riscos químicos encontrados na ficha de iodometano. O primeiro símbolo apresentado informa que o material é
tóxico. O segundo, que apresenta perigo para a saúde e pode provocar irritação nas vias respiratórias. E o terceiro, suspeito de provocar cancro e
é corrosivo. Sendo assim a alternativa INCORRETA é a alternativa (D) Sua utilização não necessita uso da capela. Por ser um material tóxico e
provocar irritação nas vias respiratórias, ao manusear o iodometano o uso da capela é indispensável. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

92

Protocolo Questão

37 16201447

Inscrição
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TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - TÉCNICA EM RADIALISMOCargo:

Língua Portuguesa,Matemática e Raciocínio Lógico,Noções de Administração Pública e etc.,ConhecimentosCaderno:

Questões por caderno: 13,8,12,20

J=cit 20000=10000.i.10/100 20000=100000i/100 100000i=2000000 i=2000000/100000 i=20% a.m Logo,a alternativa correta é a D.

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista que: J =
C.i.t10.000 = 10.000.i . 10I = 0,10,1 x 100 = 10%Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

595

Protocolo Questão

18 16309640

Inscrição

Já que a fração é a/b e a variável a vai de 2=a=15, ou seja, vai de 2 até 15 e a variável b vai de 3=b=18, ou seja, vai de 3 até 18, então de acordo
com os possíveis valores de a e b, a diferença entre o maior e o menor valor para a essa fração é 1/9. O menor valor de a é 2 e o maior valor de b
é 18 e como a fração é a/b, a diferença entre o maior e o menor valor da fração é 2/18, simplificando por dois resulta em 1/9. Alternativa certa é a
letra C

29/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista que: Maior
valor = 5Menor valor = 1/95  1/9 = 44/9Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

601

Protocolo Questão

19 16309640

Inscrição

A questão fez uma mistura com gramática e fugiu um pouco da área específica, estando assim confusa e fora do tema.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista que,
segundo Barbero, o texto em rádio precisa seguir uma ordem lógica e direta que segue a regra: Sujeito  verbo  predicado. Isso evita que o texto do
rádio tenha adjetivação excessiva e prejudique a compreensão do ouvinte sobre a informação em questão. É fundamental que um profissional da
área tenha conhecimento disso para conseguir sucesso ao repassar a informação, não fugindo, portanto, do tema específico da prova. Portanto
recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

90

Protocolo Questão

35 16300406

Inscrição

Confusa

28/05/2018

Recurso não fundamentado.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

120

Protocolo Questão

38 16300406

Inscrição
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TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHOCargo:

Língua Portuguesa,Matemática e Raciocínio Lógico,Noções de Administração Pública e etc.,ConhecimentosCaderno:

Questões por caderno: 13,8,12,20

A questão tem como tema a/o Um certo produto teve o seu preço de venda reajustado, no ano de 2018, da seguinte forma . O gabarito considerou
a alternativa correta a letra (B) . Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca Examinadora, requer a ponderação de que a
assertiva (D) também esta correta visto logo existe duas alternavas corretas.Assim, requer a avaliação das ponderações apresentadas, de modo a
promover a anulação/alteração de gabarito da questão.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

354

Protocolo Questão

14 18101026

Inscrição

A questão tem como tema: Durante a inspeção em uma obra de construção civil, foi constatada a presença de operações de soldagem e corte a
quente. Os trabalhadores que executavam essas operações eram qualificados. As operações de corte a quente eram realizadas em material
revestido de cádmio. Era utilizado um anteparo, feito de algodão, considerado eficaz para a proteção dos trabalhadores circunvizinhos.
Considerando as informações apresentadas e o disposto na NR 18, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponte a(s) correta(s). O
gabarito considerou a alternativa correta a letra A . Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca Examinadora, requer a
ponderação de que a assertiva IV também esta correta visto que segundo a N18 do Ministério do Trabalho e Emprego  MTE, utiliza-se anteparos
anti-chama para a proteção dos demais trabalhadores no entorno do serviço. Ademais, se esse anteparo é utilizado para proteção dos demais
trabalhadores e considerado EPC. Assim, requer a avaliação das ponderações apresentadas, de modo a promover a anulação/alteração de
gabari to da questão visto que não possui al ternat iva correta. Referencia: http:/ / trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-
trabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras/norma-regulamentadora-n-18-condicoes-e-meio-ambiente-de-trabalho-na-industria-da-
construcao

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista que a
assertiva IV está incorreta, pois, embora a medida descrita na assertiva seja uma medida de proteção coletiva, o anteparo não pode ser utilizado
por ser feito de material combustível (algodão).Esse tipo de anteparo é proibido pela NR-18, conforme item 18.11.4: Nas operações de soldagem e
corte a quente, é obrigatória a utilização de anteparo eficaz para a proteção dos trabalhadores circunvizinhos. O material utilizado nesta proteção
deve ser do tipo incombustível. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

338

Protocolo Questão

38 18101026

Inscrição
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TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - TÉCNICA LABORATORIALCargo:

Língua Portuguesa,Matemática e Raciocínio Lógico,Noções de Administração Pública e etc.,ConhecimentosCaderno:

Questões por caderno: 13,8,12,20

Duas das alternativas são exatamente iguais.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

84

Protocolo Questão

14 15712220

Inscrição

A questão possuí duas alternativas com a mesma descrição, a alternativa B e A D não a uma vírgula se quer para diferenciar a alternativa uma da
outra portanto classificando as duas como certas, porém o fato é que no gabarito só apresenta uma única alternativa como correta a letra B, sendo
assim os candidatos que marcaram a letra D saem prejudicados.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

117

Protocolo Questão

14 15711079

Inscrição

A questão 14 de matemática contém duas alternativas iguais, letra B e D ( maior em 30,68%). Portando requer anulamento.

28/05/2018

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO QUESTÃO Nº 14RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.JUSTIFICATIVA: Prezados
Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas, sendo elas B e D. Portanto recurso deferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

207

Protocolo Questão

14 15709384

Inscrição

A alternativa apontada como correta no gabarito não condiz com o que relata os números da questão.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista que a
questão é um exercício de regra de 3 composta, que resulta na seguinte conta:  Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

217

Protocolo Questão

16 15711079

Inscrição
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Não concordo com a resposta dada pelo gabarito, pois oque a questão pede é um instrumento/vidraria, e as pipetas não são consideradas
instrumentos de vidro dentro de um laboratório, portanto a resposta mais óbvia de acordo com a questão seria a alternativa E, a proveta de 5 ml.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será MANTIDA, tendo em vista que,
dentre os instrumentos apresentados, o que demonstra maior precisão é a pipeta volumétrica de 5mL, uma vez que os instrumentos/vidrarias de
laboratório tem como regra a maior exatidão/precisão quanto menor forem seu volume, e quando dois instrumentos apresentam mesmo volume,
aqueles não graduados (volumétricos) são considerados ainda mais precisos. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

215

Protocolo Questão

34 15711079

Inscrição

A alternativa considerada correta no gabarito, não condiz com os valores.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será MANTIDA, tendo em vista que, para
a resolução, utiliza-se como fórmula V1.M1 = V2.M2.Dessa maneira tem-se:10mL.4M=V2.0,5M40=0,5V2V2= 40/0,5V2= 80mLEncontra-se, ao
final, uma solução com volume final de 80mL, descontando 10mL da solução inicial, tem-se que adicionar a mesma solução inicial 70mL (resposta
B). Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

212

Protocolo Questão

36 15711079

Inscrição

As alternativas não apresentam a resposta condizente, de acordo com a precisão do enunciado.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será MANTIDA, tendo em vista que:O
paciente ingeriu: Cerveja 15 copos de 0,4L e Vodca: 6 doses de 0,03L. Tem-se então: Cerveja 6000 mL e Vodca: 180mL. Se a Cerveja tem teor
alcoólico de 6%, então foi ingerido 360mL de álcool, se a Vodca tem teor alcoólico de 20%, então foi ingerido 36mL de álcool. Assim, somando-se
a quantidade de álcool ingerido, 360 + 36mL, temos 396mL como disposto na alternativa A. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

185

Protocolo Questão

40 15711079

Inscrição

Recorro está questão, pois a mesma apresenta duas alternativas que expõe a mesma resposta sendo elas as alternativas D e É.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será MANTIDA, tendo em vista que se
solicita que seja preparado 2000 mL de ácido acético necessário 160mL de ácido acético puro. Quando se prepara uma solução, devemos
completar o volume de solvente (água) até o volume final desejado e não adicionar o volume, pois se adicionarmos o mesmo teremos uma solução
final com 2160mL, e uma concentração de 7,4% de ácido acético. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

209

Protocolo Questão

42 15711079

Inscrição
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Visto que após a centrifuçao, apartir da ordem que o enunciado pede, a resposta classificada como correta deveria ser a alternativa E, pois apartir
da centrifuçao temos nessa ordem as hemácias as células brancas ou seja os leucócitos, e o soro,

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será MANTIDA, tendo em vista que a
questão solicita a centrifugação de uma amostra de sangue com antiacoagulante, por diferença de densidade, para a qual teremos uma sequência
de componentes do fundo para a boca do tubo. Dessa maneira é necessário considerar que a amostra apresentará como parte líquida do sangue o
plasma e não o soro. Ademais, toda amostra coletada com anticoagulante apresenta plasma como parte líquida, líquido esse que preserva, devido
à presença do anticoagulante (por exemplo citrato de sódio), as características da cascata de coagulação.Assim sendo, a sequência correta do
fundo para a boca do tubo, será: HEMÁCIAS, CÉLULAS BRANCAS e PLASMA. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

109

Protocolo Questão

48 15711079

Inscrição
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TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - TÉCNICA NUTRICIONALCargo:

Língua Portuguesa,Matemática e Raciocínio Lógico,Noções de Administração Pública e etc.,ConhecimentosCaderno:

Questões por caderno: 13,8,12,20

O gabarito da questão é letra "B". Mas a escrita no caderno de questões está digitado errado, está como "otorexia" e não a forma correta que é
"oRtorexia", caracterizando assim "uma pegadinha" na questão.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista que ortorexia
(ou otorexia também descrito na literatura) é o termo correto para a definição: transtorno obsessivo-compulsivo caracterizado por um cuidado
extremo em ingerir alimentos saudáveis, o que leva a importantes restrições dietéticas. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

81

Protocolo Questão

39 15600158

Inscrição

Na questão 41, o açúcar refinado é chamado de açúcar branco, mas o açúcar cristal também é chamado de açúcar branco, segundo livro Técnica
dietética: seleção e preparo de alimentos por Lieselotte Hoeschl Ornellas. Tem duas opções válidas a letra "a" e a letra "c".

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista que para a
produção de açúcar cristal o caldo de cana passa por processos de purificação, evaporação, cristalização, centrifugação e secagem. Portanto,
apesar do açúcar cristal também ser chamado de açúcar branco, ele não atende as outras características descritas na alternativa (É também
conhecido como açúcar branco, sendo o mais encontrado nos supermercados. É submetido ao refinamento, processo no qual há perda de
vitaminas e sais minerais), o que torna a alternativa A incorreta. Portanto recurso indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

77

Protocolo Questão

41 15600158

Inscrição

Na questão 49, o gabarito está para a letra "B", mas na verdade, não tem nenhuma opção correta. Segundo o livro "Técnica Dietética - seleção e
preparo dos alimentos, Autora Lieselotte Hoeschl Ornellas", a cor das hortaliças verdes será tanto melhor quanto mais rápido for seu aquecimento
e mais curto o seu tempo de cocção.

28/05/2018

Prezados Candidatos, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que ela será mantida, tendo em vista que a cor
verde das hortaliças poderá ser melhorada com a cocção em panela semi-tampada, permitindo o escape dos ácidos voláteis, e por menor tempo
possível, sendo que a adição de pequena quantidade de sódio (presente no sal de cozinha) também inibe essa reação. Portanto recurso
indeferido.

04/06/2018

Data do recurso:

Resposta

Data da resposta:

Recurso

55

Protocolo Questão

49 15600158

Inscrição
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