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1) Português Nível Fundamental ( Auxiliar de Serviços Gerais, Vigia, Motorista, Pedreiro, Encanador e Eletricista)
Nº da
Questão
01
05
07

Recurso
Correção de Gabarito
Correção de Gabarito
Revisão da Questão

Parecer
Alternativa correta é a Letra “C”
Alternativa correta é a Letra “D”
Indeferido: Questão não apresenta erros, permanecendo a Letra “D” como resposta.

2) Português Nível Médio ( Auxiliar de Administração, Técnico Administrativo, Professor Nível B I, Técnico em Enfermagem,
Digitador, Telefonista e Recepcionista.)
Nº da
Recurso
Parecer
Questão
Indeferido: "Os três sócios só resolveram seus problemas quando ficaram a sós no escritório."
A palavra só se refere a um advérbio, palavra invariável morfologicamente, ou seja, não apresenta flexão de
gênero, número, modo, etc, e nesse contexto significa somente.
Candidato (a) alega que
A palavra sós se refere a um adjetivo, palavra variável que expressa qualidade, característica, modo de ser, etc, e
05
não tem alternativa
nesse contexto significa solitário, desacompanhado.
correta.
Fonte:
Mesquita, Roberto Melo. Gramática da língua portuguesa. 9ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
Houaiss, Antonio. Minidicionário da língua portuguesa. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008.
Candidato (a) alega que
10
todas as alternativas
Deferido com Anulação: Questão Nula.
estão corretas.
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3) Português Nível Superior ( Professor de Educação Básica A II, Professor de Língua Inglesa, Professor de Matemática e
Professor de Educação Física.)
Nº da
Questão

Recurso

01

Candidato (a) solicita
anulação da questão.

05

Candidato (a) solicita
anulação da questão.

08

Candidato (a) solicita
anulação da questão.

Parecer
Indeferido: O rock “o pulso” se organiza com coerência e compõe um todo significativo pois, segundo Cereja e
Magalhães (1999), “há coerência num texto quando não há contradição de idéias... e quando ele é compatível
com a situação em que foi produzido.” E, mesmo sem usar a coesão (conectores gramaticais) em quase todo o
texto, a letra pode ser compreendida pelo leitor-ouvinte sem prejuízo de sentido, pois as palavras e os versos
estão justapostos. O candidato alega que a letra foi composta com “aglutinação”, porém, quando há aglutinação
(seu conceito esclarece isso), as palavras se fundem num todo fonético e algum componente perde alguns
elementos que tinha antes. Tal conceito confirma o que já está posto na questão e sustenta o gabarito divulgado.
Resposta certa: letra B.
Indeferido:A frase “Vossa Senhoria roubou seu povo” está correta pois, segundo Cereja e Magalhães (1999), diz
que “quando o sujeito for pronome de tratamento, o verbo ficará na 3ª pessoa.” Tal conceito confirma o que já
está posto na questão 05 e sustenta o gabarito divulgado. Resposta certa: letra A.
Indeferido:Segundo o gramático Mauro Ferreira, o verbo lembrar às vezes traz uma preposição implícita. Na
frase ”Sandra Gallas não se lembrava que Mia havia regressado.”, há, em elipse, a preposição “de” após o verbo
“lembrava”: “não se lembrava de que Mia...” – configurando um exemplo de oração subordinada substantiva
objetiva indireta. Tal conceito confirma o que já está posto na questão 05 e sustenta o gabarito divulgado.
Resposta certa: letra D.
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4) Informática Nível Médio (Técnico Administrativo, Auxiliar de Administração, Técnico em Enfermagem, Telefonista e
Recepcionista.)
Nº da
Questão

Recurso

11

Candidato (a) Alega
que não existe
alternativa correta.

13

Candidato (a) alega
que não existe
alternativa correta.

14

Candidato (a) alega
que a resposta do
gabarito está incorreta.

Parecer
Indeferido: O candidato alega que não existe alternativa correta para a questão. No entanto, a letra A indica que a
descoberta da numeração binária dá início a Era dos Computadores Eletrônicos, o que se tem como afirmativo. Isso
porque graças ao trabalho do "filósofo e cientista alemão, Gottfried Willhelm Von Leibnitz, foi aperfeiçoada a La
Pascaline [primeira calculadora mecânica] ampliando sua capacidade de operação para multiplicação, divisão e
cálculo da raiz quadrada, criando assim a sua Calculadora Universal – através de um engenhoso mecanismo". Uma
das mais importantes contribuição para a informática atual foi a descoberta da numeração binária, que é a base da
eletrônica.
"Para Gottfried a numeração binária possuía características que permitiam a utilização dos conhecimentos das
cargas, pois a numeração binária utiliza dois dígitos para fazer suas combinações e as cargas são duas (positiva e
negativa). Por serem diferentes, as combinações da numeração binária possibilitam a utilização das cargas sem
confusões.
Inúmeros foram os inventos que contribuíram para o surgimento e inovação do computador, por exemplo, a
memória magnética – 1900; as válvulas e o interruptor eletrônico – 1906; o analisador diferencial – 1931 etc. A
descoberta da numeração binária dá início a Era dos Computadores Eletrônicos."
Indeferido: Na questão, a resposta correta é a LETRA "A", que consta no gabarito oficial. A escolha da alternativa
correta, pode se dar por eliminação, já que é impossível serem corretas as alternativas "B", "C" e "D", pois na
sentença III, DiSPOSITIVO é definido como tudo aquilo que se encontra ao redor do computador, conectado ao
mesmo, sendo que esta é a definição para PERIFÉRICO.
Na primeira sentença citei Monitor de Vídeo como EXEMPLO de dispositivos de entrada de processamento de
dados, e não EXCLUSIVAMENTE de ENTRADA de dados, já que o candidato alega que monitor de vídeo pode ser
dispositivo de entrada e saída já que hoje existem monitores com recursos Touch Screen.
Indeferido: O candidato alega que “há tipos de memória ROM que pode ser reutilizada como EPROM,porém
deverá ser apagada sendo exporta a luz ultravioleta.E também a memória ROM EEPROM pode ser apagada varias
vezes,de forma ilimitada. Logo não se pode dizer que memória ROM são programas permanentes”.
Entretanto, a sentença I diz que os Os chips da memória ROM SÃO PROGRAMADOS para armazenar programas
de forma permanente. Ou seja, eles já vêm programados de fábrica para que não sejam alterados. " A memória
somente de leitura (acrónimo ROM (em inglês)) é um tipo de memória que permite apenas a leitura, ou seja, as
suas informações são gravadas pelo fabricante uma única vez e após isso não podem ser alteradas ou apagadas,
somente acessadas. São memórias cujo conteúdo é gravado permanentemente"
[http://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_somente_de_leitura].
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5) Técnico Administrativo / Auxiliar de Administração
Nº da
Questão

30

37

Recurso

Parecer

Indeferido: Marque a alternativa que possua a estrutura de redação inadequada, numa comunicação oficial:
(A) Haja vista a disponibilidade dos vereadores, o projeto deve ser colocado na próxima pauta.
(B) Na medida em que a lei revogada, não havia por que continuar as discussões.
(
(C) A comissão foi criada através de portaria do Prefeito.
Candidato (a) alega que
(D) As planilhas foram encaminhadas em anexo.
a alternativa está
C A correta letra c - que comissão? que portaria? a comunicação oficial deve ser explicativa, conter o máximo de
incorreta.
informação, referências.
D Deve-se considerar que na comunicação oficial não se redigi como se fala normalmente, a redação deve ter um
tom polido, elaborado...

Candidato (a) alega que
a alternativa correta é a
letra “C”.

Indeferido: A expressão contida na alternativa “A” , não condiz com os termos de introdução comumente usados
na redação de um ofício ou no seu fecho. Não se inicia documentação informando diretamente do que se
trata sem antes uma expressão de introdução como letra b e c e sem ao final, uma expressão de fecho
do desenvolvimento do texto como na letra d. O texto do ofício divide-se em introdução, desenvolvimento e
conclusão, nos caso em que ele não for de mero encaminhamento de documentos
Exemplo:
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para
encaminhar, em anexo, cópia do inteiro teor da Decisão nº ..................,...
Referências:
Almeida, Antonio Luiz Mendes de. Atenciosamente - Manual prático de redação comercial e oficial 5. Ed
Garamond.
Medeiros. João Bosco. Redação Empresarial, São Paulo, Altlas, 1989.
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38

Candidato (a) alega que
a alternativa correta é a
letra “B”.

Indeferido: Na alternativa “b” a palavra quórum escrita errada:
quórum
(latim quorum, dos quais, genitivo plural do pronome relativo qui, quae, quod, o qual, quem, que)
s. m.
1. Número necessário de membros para que uma assembleia possa funcionar.
2. Número de pessoas imprescindível para a realização de algo.
letra c:
não é lavei e sim lavrei: Escrever; proceder instrumento escrito.
letra a - ata se redige integralmente por extenso.
RESPOSTA CORRETA: LETRA D. Segue justificativa:
Principais características da ata:
...
Números, valores, datas e outras expressões sempre representadas por extenso.
...
Se houver erro na redação da ata, e caso perceba-se o mesmo apenas ao final da composição da ata,
mas antes que seja assinada, pode-se retificar no término do texto, como por exemplo: “Em tempo: onde se
consta vinte mil unidades de matéria-prima, leia-se trinta mil unidades de matéria-prima”
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6) Digitador
Nº da
Questão

Recurso

Parecer

24

Candidato (a) alega que
a alternativa correta é a
letra “C”

Deferido: A questão citada tem um erro no gabarito oficial, que indica que a alternativa correta é a Letra C e não
a A, como divulgada no gabarito oficial.

25

Candidato (a) alega que
a alternativa correta é a
letra “C”

Deferido com Anulação: Ao analisar a questão, constatou-se que a questão consta com uma falha e, como não
existe legislação vigente que proíba ou fiscalize o uso dos domínios, muitas entidades relacionadas à educação
usam o domínio de primeiro nível “.org” e não “educ”, já que também têm atividades que a caracterizam como
Organização ou Fundação. Portanto, o argumento do candidato foi aceito e a questão deve ser anulada.

29

31

40

Candidato (a) alega que
a alternativa correta é a
letra “A”
Candidato (a) alega que
existe mais de uma
alternativa correta.
Candidato (a) alega que
a alternativa correta é a
letra “D”

Indeferido: O candidato alega que a conexão BANDA larga utiliza modem e linha telefônica, sendo este
externo. Entretanto, somente a discada usa MODEM INTERNO, como diz a questão.
Indeferido: O candidato alega que as alternativas A e B estão corretas. Entretanto, o único aplicativo para a
edição de textos que já vem instalado no Microsoft Windows é o Wordpad. O Paint é um editor de IMAGENS e
DESENHOS.
Deferido com Anulação: Após uma análise, foi constatado que havia duas alternativas a serem assinaladas, já
que em algumas versões do Firewall, é possível configurar o mesmo para uma espécie de filtro de conteúdo,
controlando os sites usados por crianças e jovens.Questão Nula.

7) Recursos de LDB (Professor de Educação Física, Professor de Matemática, Professor de Português)
Nº da
Recurso
Parecer
Questão
Candidato (a) alega que
40
Deferido com Anulação: Por falta de alternativa correta à questão deverá ser anulada.
não alternativa correta.
8) Recursos de LDB (Professor B I, Professor de Educação Básica A II)
Nº da
Recurso
Parecer
Questão
Candidato (a) alega que
20
Deferido com Anulação: Por falta de alternativa correta à questão deverá ser anulada.
não alternativa correta.
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9) Professor de Educação Física
Nº da
Questão
11

Recurso

Parecer

Candidato (a) solicita
anulação da questão.

Deferido com Anulação: Devido há haver muita divergência a respeito ao ano exato que o método francês na
educação física foi adotado no Brasil, pois alguns escritores afirmam anos diferentes, diante disso defiro o pedido
de anulação feita pelo candidato.

13

Candidato (a) solicita
anulação da questão.

17

Candidato (a) alega que
a alternativa correta é a
letra “A”

20

Candidato (a) solicita
anulação da questão.

21

Candidato (a) solicita
anulação da questão.

23

Candidato (a) alega que
a alternativa correta é a
letra “A”

Indeferido: não existe duas alternativas a serem marcadas e sim somente uma que é a letra “C”. O próprio
candidato afirma que a alternativa “C” esta INCORRETA e a questão fala para marcar a Incorreta. No entanto o
candidato esta alegando que pode também marcar a letra “D” que existe duas alternativas a serem marcadas
que são as alternativas ”C” e “D” onde a alternativa “D” por sua vez fala que todas as alternativas estão
incorretas. Só que as alternativas “A” e “B” estão CORRETAS, com isso conclui-se que não poderá ser marcada
a alternativa “D” em face de se encontrar a alternativa “A” e” B” corretas e somente a “C” como INCORRETA.
Indeferido: POIS DE ACORDO COM A REGRA DO BASQUETEBOL O ÁRBITRO DEVE COMUNICAR A
MESA A PARADA DO CRONÔMETRO. COMO PODE SER CONFIRMADO NOS LINK ABAIXO.
http://baskenet.vilabol.uol.com.br/regras_oficiais.htm (2 PARÁGRAFO)
http://educadorfisico.wordpress.com/category/basquete/
http://esportesmais.webnode.com.br/products/regras-do-basquete/
Indeferido: não existem duas alternativas a serem marcadas e sim somente uma que é a letra “B”. O próprio
candidato afirma que a alternativa “B” esta INCORRETA e a questão fala para marcar a Incorreta. No entanto o
candidato esta alegando que pode também marcar a letra “D” que existe duas alternativas a serem marcadas
que são as alternativas ”B” e “D” onde a alternativa “D” por sua vez fala que todas as alternativas estão
incorretas. Só que as alternativas “A” e “C” estão CORRETAS, com isso conclui-se que não poderá ser marcada
a alternativa “D” em face de se encontrar a alternativa “A” e” C” corretas e somente a “B” como INCORRETA.
Indeferido: não existe duas alternativas a serem marcadas e sim somente uma que é a letra “C”. O próprio
candidato afirma que a alternativa “C” esta INCORRETA e a questão fala para marcar a Incorreta. No entanto o
candidato esta alegando que pode também marcar a letra “D” que existe duas alternativas a serem marcadas
que são as alternativas”C” e “D” onde a alternativa “D” por sua vez fala que todas as alternativas estão
incorretas. Só que as alternativas “A” e “B” estão CORRETAS, com isso conclui-se que não poderá ser marcada
a alternativa “D” em face de se encontrar a alternativa “A” e” B” corretas e somente a “C” como INCORRETA.
Deferido: Mudança do gabarito oficial para a letra “A” em face do item 64 esta INCORRETO.
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10) Professor B I
Nº da
Questão

Recurso

23

Candidato (a) alega que
a alternativa está
incorreta.

26

Candidato (a) alega
alternativa correta a letra
“D”.

29

Candidato (a) alega
alternativa correta a letra
“B”.

Parecer
Indeferido: De acordo com a fonte de pesquisa onde foi extraída ou elaborada a pergunta em questão. Mantémse como alternativa correta à letra: “C”.
FONTE: História Global-Brasil e Geral
1ª edição-1997-Editora Saraiva-Volume Único.
Gilberto Cotrim – Capítulo 50- SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, Página: 398.
Indeferido: De acordo com a fonte de pesquisa onde foi extraída ou elaborada a pergunta em questão. Mantémse como alternativa correta à letra: “B”.
FONTE: História Global-Brasil e Geral
1ª edição-1997-Editora Saraiva-Volume Único.
Gilberto Cotrim – Capítulo 32-REVOLUÇÃO INDUSTRIAL. Página: 235 e 236.
Indeferido: Alternativa correta Letra “D”.
A pergunta se baseia em identificar quais são as variáveis que indicam as dimensões citadas na questão:
Longevidade- Expectativa de vida,
Conhecimento-Nível educacional
Padrão de vida adequado- o Produto Interno Bruto (PIB) real per capita.
Renda: Renda Nacional Bruta (RNB) per capita, baseada na paridade de poder de compra dos habitantes. Esse
item tinha por base o PIB (Produto Interno Bruto) per capita, no entanto, a partir de 2010, ele foi substituído pela
Renda Nacional Bruta (RNB) per capita, que avalia praticamente os mesmos aspectos que o PIB.
Mas ainda o termo PIB ainda é utilizado.
À alternativa B não evidência a variável que indica a dimensão: conhecimento cita apenas: Expectativa de vida,
o nível econômico e o Produto Interno Bruto (PIB) real per capita.
A variável que indica a dimensão: conhecimento é o nível educacional e não nível econômico.
O nível econômico completa o PIB ou RNB que indica a renda ou padrão de vida adequado.
Na alternativa B faltou a variável para indicar a dimensão: conhecimento. Que é nível educacional.
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11) Professor de Português
Nº da
Questão

Recurso

09

Candidato (a) alega que
não tem alternativa
correta para a questão.

11

Candidato (a) alega
alternativa correta a letra
“B”.

13

Candidato (a) solicita
anulação da questão.

29

Candidato (a) alega que
todas as alternativas
estão corretas.

Parecer
Indeferido: A candidata recorre argumentando que a questão “não tem opção correta, pois o item I está correto
e o item II está errado.” Porém, logo na letra A, é dito que “apenas II está incorreto” – indo de acordo, inclusive,
com o pensamento da própria candidata que, desatenta, não percebeu... Portanto a resposta certa é a letra A,
como é visto no gabarito.
Indeferido: A regra geral diz que antes de nome masculino não se usa crase, mas este é um caso específico.
Na frase “Estudo canto para me apresentar à Ney Matogrosso”, a crase está adequadamente empregada porque
está subentendida a expressão “à maneira de” e, nesses casos, o emprego da crase é correto.
Deferido com Anulação: A palavra Espanha, de fato, admite o artigo “a” e deveria vir com o acento grave
indicativo de crase. Para a frase “Não vá à Espanha” não há uma opção que complete adequadamente a
resposta. Estando, portanto, NULA a questão 13.
Indeferido: A resposta correta da questão é a letra D. A frase “Os discursos do rei agradaram os súditos” está
inadequada porque quando o verbo “agradar” for empregado no sentido de “satisfazer” fica transitivo indireto –
sua regência pedirá preposição. A frase adequada seria “os discursos do rei agradaram aos súditos”.
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12) Motorista
Nº da
Questão

39

Recurso

Parecer

Candidato (a) alega
alternativa correta a letra
“D”.

Indeferido: A questão pergunta qual a função do CONAMA E DO IBAMA no entanto a letra correta seria a “D” e
não a “A” já que ambos os órgãos não são responsáveis pela manutenção da vida humana, e sim, pelo meio
ambiente.
III decidir como última instância administrativa em grau de recurso, mediante depósito prévio, sobre as multas e
outras penalidades impostas pelo IBAMA.
VII – estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio
ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos."
A função do CONAMA é de natureza consultiva e deliberativa para assessorar o Executivo e o Legislativo. Pode
também traçar normas ou critérios e padrões técnicos para o controle da poluição e degradação ambiental,
jamais se revestindo de atribuições próprias de órgão legislativo substituindo o legislador competente.
Disponiveel em: http://jus.uol.com.br/
revista/texto/11920/topo-de-morro-ambito-de-aplicacao-das-resolucoes-do-conama-e-do-codigo-florestal.
O candidato alega que o CONAMA e IBANA são órgãos responsáveis pela regulamentação das leis ambientais
que tem como objetivo de “Plantar árvores em canteiros centrais melhorando o clima nas vias”, o que consiste na
Letra D da questão 39. No entanto, é de conhecimento de todos que a função dos órgãos NÃO SE LIMITAM à
regulamentação das leis ambientais que tem como objetivo de “Plantar árvores em canteiros centrais
melhorando o clima nas vias”, mas, de uma maneira geral, “Preservar a vida humana levando em conta a
qualidade de vida”, que consta na letra A da questão.

