
 

Cuiabá/MT, 04 de Agosto de 2016.  
 
À À À À     
Comissão de Concurso Público (Edital nº 001/2016) Comissão de Concurso Público (Edital nº 001/2016) Comissão de Concurso Público (Edital nº 001/2016) Comissão de Concurso Público (Edital nº 001/2016)     
Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT. Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT. Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT. Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT.     
 

Referente: Parecer sobre Recursos Parecer sobre Recursos Parecer sobre Recursos Parecer sobre Recursos ––––    DivuDivuDivuDivullllgação do gação do gação do gação do GabaritoGabaritoGabaritoGabarito    OficialOficialOficialOficial.... 
 

Prezados Senhores.  
 
Apresentamos a V.Sas. parecer da banca examinadora sobre recursos de 

candidatos quanto à divulgação do Resultado Parcial, referente ao Concurso Público 
desta Prefeitura. 
 

Recurso Inscrição Candidato 

188 011.520 Ana Cléia Lourenço Barroso 

168 009.220 Edilaine Delbianco da Silva 

169 009.220 Edilaine Delbianco da Silva 

171 009.220 Edilaine Delbianco da Silva 

162 010.540 Eduardo Belezi 

163 010.540 Eduardo Belezi 

166 003.870 Eliane de Sousa Rosa 

186 002.040 Francieli da Silva Martins 

176 000.330 Jéssica Butturi Carvalho 

177 000.330 Jéssica Butturi Carvalho 

178 000.330 Jéssica Butturi Carvalho 

164 011.290 Josiane da Silva 

165 011.290 Josiane da Silva 

182 011.290 Josilene Niza de Souza 

167 000.870 Ketley Gabriel This Dettemborn 

180 001.490 Laudicilva da Silva do Carmo 

181 001.490 Laudicilva da Silva do Carmo 

172 009.770 Pamela Rafaela Eger 

173 009.770 Pamela Rafaela Eger 

175 009.770 Pamela Rafaela Eger 

179 009.770 Pamela Rafaela Eger 

170 002.530 Rafaela de Quadros Fernandes Butturi 

184 002.530 Rafaela de Quadros Fernandes Butturi 

185 002.530 Rafaela de Quadros Fernandes Butturi 

174 002.670 Rejane Martins de Oliveira Pereira 



 

 

Cargo: AGENTE DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃOAGENTE DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃOAGENTE DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃOAGENTE DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO  

����Questão: 13 (Matemática):Questão: 13 (Matemática):Questão: 13 (Matemática):Questão: 13 (Matemática):    
Argumento dos candidatosArgumento dos candidatosArgumento dos candidatosArgumento dos candidatos: Considerando que o preço pago foi 3050... entende-se que o 
preço da etiqueta seria 17% a mais desse valor. Desta forma a pergunta não possui em 
suas alternativas de resposta nenhuma que representa o resultado, sendo necessário seu 
cancelamento. Na questão número 13, a pergunta ficou confusa, pois se obtive um 
desconto de 17% na Geladeira, e o preço pago por ela foi de R$. 3.050,00, não havendo 
alternativa correta. Pois mesmo com o desconto de 17% o valor deveria ser de R$ 
2.531,50. Na questão número 13, a pergunta ficou confusa, pois se obtive um desconto 
de 17% na Geladeira, e o preço pago por ela foi de R$. 3.050,00, não havendo alternativa 
correta. Pois mesmo com o desconto de 17% o valor deveria ser de R$. 2.531,50.  
Recurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso Procedente: Por erro na formulação da questão e não possuir alternativa correta 
deve ser anulada, aplicando-se o disposto no item 8.11 do Edital de Concurso Púbico nº 
001/2016 ““““Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a 

pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, 

independeindependeindependeindependentemente de terem recorrido”ntemente de terem recorrido”ntemente de terem recorrido”ntemente de terem recorrido”.  

Recurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso Procedente    Questão Anulada.Questão Anulada.Questão Anulada.Questão Anulada.    

 
����Questão: 18: (Matemática):Questão: 18: (Matemática):Questão: 18: (Matemática):Questão: 18: (Matemática):    
Argumento do candidatoArgumento do candidatoArgumento do candidatoArgumento do candidato: Gostaria de saber qual foi o cálculo usado nessa questão. Pois 
eu não consegui chegar ao resultado informado no gabarito. Minha resposta deu o valor 
de R$ 60,00 reais. 
Recurso ImprocedenteRecurso ImprocedenteRecurso ImprocedenteRecurso Improcedente: A questão pede ao candidato que faça a opção pela quantidade 
mais barata de envelopes. Dividindo o valor do custo de cada embalagem pela 
quantidade envelopes, teremos a opção de 150 envelopes que custam R$. 125,00 ao 
custo unitário de R$. 0,25 centavos.  

Custo (R$) Quantidade Custo Cada Envelope (R$) 

50,00 20 2,50 

35,00 100 0,35 

125,00 500 0,25 

Multiplicando-se 150 envelopes pelo custo mais barato teremos R$. 37,50, conforme 
alternativa “B” do Gabarito Oficial. 

Recurso ImprocedenteRecurso ImprocedenteRecurso ImprocedenteRecurso Improcedente    MantémMantémMantémMantém----se o Gabarito.se o Gabarito.se o Gabarito.se o Gabarito.    

 
 
 
 
 

183 002.670 Rejane Martins de Oliveira Pereira 

187 007.690 Renato Júnior Barroso 



 

����Questão: 19: (Matemática):Questão: 19: (Matemática):Questão: 19: (Matemática):Questão: 19: (Matemática): 
Argumento dos candidatosArgumento dos candidatosArgumento dos candidatosArgumento dos candidatos: Na questão 19, o número de latas não corresponde com as 
alternativas informadas. A resposta correta seria 9 empregados. 
Recurso Recurso Recurso Recurso ProcedenteProcedenteProcedenteProcedente: Por erro na formulação da questão não possui alternativa correta, a 
qual deveria ser R$. 3.674,70 como alternativa correta, devendo ser anulada, aplicando-
se o disposto no item 8.11 do Edital de Concurso Púbico nº 001/2016 ““““Se do exame de Se do exame de Se do exame de Se do exame de 
recurrecurrecurrecursos resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente a sos resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente a sos resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente a sos resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente a 
esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido”esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido”esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido”esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido”.  

Recurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso Procedente    Questão Anulada.Questão Anulada.Questão Anulada.Questão Anulada.    

 

Cargo: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃOAGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃOAGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃOAGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO 

����Questão: 40: (Específica)Questão: 40: (Específica)Questão: 40: (Específica)Questão: 40: (Específica) 
Argumentação dos CandidatosArgumentação dos CandidatosArgumentação dos CandidatosArgumentação dos Candidatos: questão de numero 40, estava confusa, pois na mesma 
havia duas opção B. A prova era de múltiplas escolhas com quatro opção A, B, C e D. Mas 
na questão 40 estava A, B, B, C. Com erro de digitação. 
RecurRecurRecurRecurso Procedenteso Procedenteso Procedenteso Procedente: Por contar nas alternativas, duas com a letra “B”, fica prejudicado a 
resolução da questão, devendo ser anulada, aplicando-se o disposto no item 8.11 do 
Edital de Concurso Púbico nº 001/2016 ““““Se do exame de recursos resultar anulação de Se do exame de recursos resultar anulação de Se do exame de recursos resultar anulação de Se do exame de recursos resultar anulação de 
itemitemitemitem    integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos 
os candidatos, independentemente de terem recorrido”os candidatos, independentemente de terem recorrido”os candidatos, independentemente de terem recorrido”os candidatos, independentemente de terem recorrido”.  

Recurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso Procedente    Questão Anulada.Questão Anulada.Questão Anulada.Questão Anulada.    

 

Cargo: ANALISTA TRIBUTÁRIOANALISTA TRIBUTÁRIOANALISTA TRIBUTÁRIOANALISTA TRIBUTÁRIO 

����Questão: 11: (Matemática)Questão: 11: (Matemática)Questão: 11: (Matemática)Questão: 11: (Matemática)  
Argumentação do Argumentação do Argumentação do Argumentação do CandidatoCandidatoCandidatoCandidato: A questão supra diz respeito a resolução de equação de 2º 
grau, todavia, o conjunto solução da equação S= {-5,2} (que seria a resposta correta) não 
esta contemplado entre as alternativas da questão. No mais, o conteúdo programático 
do edital não versa sobre equações de 1º e 2º graus. Portanto, solicito a anulação da 
questão. 
Recurso ImprocedenteRecurso ImprocedenteRecurso ImprocedenteRecurso Improcedente: A questão em análise não cabe anulação, pois iria em direção 
oposta ao edital do concurso é quem faz a lei do concurso, sendo que sua violação 
afrontaria de forma direta o princípio da legalidade, pois o Edital de Concurso Público no 
seu item 6.2, disciplina: “O Anexo I, integrante deste Edital, contempla o Conteúdo 

Programático, apenas a titulo de sugestão, como forma de orientação dos estudos pelos 

candidatos, não sendo obrigatória a sua exclusividade na elaboração das questões o qual 

poderá ser buscado em qualquer bibliografia sobre o assunto solicitado”. 

Recurso ImprocedenteRecurso ImprocedenteRecurso ImprocedenteRecurso Improcedente    MantémMantémMantémMantém----se o Gabarito.se o Gabarito.se o Gabarito.se o Gabarito.    

 
 
 
 



 

����Questão: 12: Questão: 12: Questão: 12: Questão: 12: (Matemática)(Matemática)(Matemática)(Matemática)    
Argumentação do Argumentação do Argumentação do Argumentação do CandidatoCandidatoCandidatoCandidato: O cálculo de média aritmética não faz parte do conteúdo 
programático exposto no edital. Como o edital é vinculativo e faz lei entre as partes, 
solicito a anulação da questão. Vejamos a jurisprudência sobre o assunto: MANDADO DE 
SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - COBRANÇA DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÃO 
INSERIDO NO EDITAL - CONTROLE JUDICIAL - POSSIBILIDADE - ILEGALIDADE DO ATO - 
CONFORMIDADE DA PROVA COM O EDITAL. 1. SE O EDITAL TEM POR FINALIDADE 
VINCULAR TODOS OS CONCORRENTES AOS DITAMES POR ELE ESTABELECIDOS, FAZENDO 
VERDADEIRA LEI ENTRE AS PARTES, É POSSÍVEL AO JUDICIÁRIO APRECIAR A 
CONFORMAÇÃO LEGAL ENTRE O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E AS QUESTÕES 
EFETIVAMENTE COBRADAS. NÃO SE TRATA DE INTERVENÇÃO JUDICIAL OBJETIVANDO A 
REVISÃO DE CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA NA CORREÇÃO DA 
PROVA OU NA ADOÇÃO DE UM OU DE OUTRO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, MAS DE 
MERO CONTROLE DE LEGALIDADE, CONSUBSTANCIADO NA FLAGRANTE DENÚNCIA DE 
VIOLAÇÃO A NORMAS EDITALÍCIAS. 2. APELAÇÃO PROVIDA PARA A CONCESSÃO DA 
SEGURANÇA. (TJ-DF - AC: 20050110301055 DF, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de 
Julgamento: 06/09/2006, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 31/10/2006 Pág. : 99) 
Recurso ImprocedenteRecurso ImprocedenteRecurso ImprocedenteRecurso Improcedente: A questão em análise não cabe anulação, pois iria em direção 
oposta ao edital do concurso é quem faz a lei do concurso, sendo que sua violação 
afrontaria de forma direta o princípio da legalidade, pois o Edital de Concurso Público no 
seu item 6.2, disciplina: “O Anexo I, integrante deste Edital, contempla o Conteúdo 

Programático, apenas a titulo de sugestão, como forma de orientação dos estudos pelos 

candidatos, não sendo obrigatória a sua exclusividade na elaboração das questões o qual 

poderá ser buscado em qualquer bibliografia sobre o assunto solicitado”. 

Recurso ImprocedenteRecurso ImprocedenteRecurso ImprocedenteRecurso Improcedente    MantMantMantMantémémémém----se o Gabarito.se o Gabarito.se o Gabarito.se o Gabarito.    

 
����Questão: 33: (Específica)Questão: 33: (Específica)Questão: 33: (Específica)Questão: 33: (Específica)    
Argumentação do CandidatoArgumentação do CandidatoArgumentação do CandidatoArgumentação do Candidato: A questão tem como tema: Atributos do Ato Administrativo. 
O enunciado solicita a opção que apresente atributos do ato administrativo. Desta feita, 
o Gabarito Oficial Preliminar indicou como resposta correta o item C, que informa: C) 
Legitimidade. Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca 
Examinadora, pode-se observar que das quatro alternativas apresentadas, três estão 
corretas, quais sejam: A, B e D que informam respectivamente: A) Presunção de 
Veracidade; B) Imperatividade; D) Auto-executoriedade. Vejamos o entendimento do 
doutrinador Hely Lopes Meirelles em seu livro: Direito Administrativo Brasileiro, 36° 
edição, Editora Malheiros, página 162 a 166. São atributos do ato administrativo: 1- 
Presunção de legitimidade e veracidade; 2- Imperatividade; 3- Auto-executoriedade. 
Pode-se concluir que houve equívoco da banca em considerar como certa justamente a 
única alternativa que se encontra errada. Sendo assim, requer a anulação da referida 
questão. Analisando a questão acima exposta é notável que há mais de uma alternativa 
correta, pois o enunciado da questão 33 traz: “São “atributos” do ato administrativos”, e 



 

abaixo elenca os atributos, como veremos nas citações abaixo, mais de um item da 
questão é definido nas doutrinas como atributos dos atos administrativo. Quais sejam: 
presunção de legitimidade, presunção de veracidade, imperatividade, Auto-
executoriedade, e alguns doutrinadores ainda apresenta a tipicidade, sendo assim, há 
mais de uma alternativa correta, cabendo a Banca avaliar e anular essa questão que 
apresenta como gabarito preliminar a alternativa [C] Legitimidade. Senão, vejamos a 
posição dos Doutrinadores de Direito Administrativo. Segundo o Professor Matheus 
Carvalho, são atributos do ato administrativo: “presunção de veracidade e legitimidade, 
são prerrogativas presentes em todos os atos administrativos. ... A presunção de 
veracidade diz respeito a fatos e causa a inversão do ônus da provas dos fatos alegados 
no ato administrativo. ... No que tange à presunção de legitimidade, trata-se de 
presunção jurídica, portanto até prova em contrário, o ato foi editado em conformidade 
com lei e com o ordenamento jurídico. Para torna-lo ilegítimo tem o particular a missão 
de provar não ser o ato administrativo praticado lícito.” Vê-se que a legitimidade é um 
dos atributos do ato administrativo, pois os atos administrativos devem ser editados 
conforme as normas legais, caso contrário, se torna ilegítimo. Ainda segundo o Professor, 
são também atributos do ato administrativo, “a imperatividade que é todo ato que cria 
obrigação ao particular (os chamados atos restritivos), encerram um poder dado à 
administração pública de, unilateralmente, estabelecer uma obrigação aos particulares – 
desde que, obviamente, dentro dos limites da lei. [...]” Outro atributo do ato 
administrativo é a “exigibilidade (coercitividade/coercibilidade), auto- executoriedade” e 
acrescenta ainda a “tipicidade”. ( Carvalho, Matheus. OAB 1ª e 2ª fases. Direito 
Administrativo. 2ª edição, 2013. Páginas 267 e 268. Ed, Jus Podivm). Ademais, os 
Doutrinadores Flávia Cristina e José Aras, enfatiza que: “ Atributos dos atos 
Administrativos, também chamados de características do ato administrativo, são as 
qualidades que o diferenciam dos demais atos. Embora com divergências doutrinárias, 
podemos citar os seguintes atributos: presunção de legitimidade, imperatividade e Auto-
executoriedade.” (Andrade, Flávia Cristina Moura de. Direito Administrativo: 2ª fase/ 
Flávia Cristina, José Aras.- Niterói, RJ:Impetus, 2012. Páginas 14 e 15) Nota-se que todos 
os autores trazem como atributos do ato administrativo, legitimidade, ou seja, os atos 
devem ser legítimos, verdadeiros (reais), legais, devem respeitar além da lei, moralidade, 
além disso, são atributos também, presunção de veracidade, imperatividade, Auto-
executoriedade. Sendo assim, é notável que a questão acima apresenta mais de uma 
resposta como gabarito, estando passível de anulação, não cabendo como resposta a 
Letra “[C] Legitimidade” conforme gabarito preliminar. Para melhor entendimento, o 
Professor Luciano é claro ao explicar quais são os atributos dos atos administrativos, 
vejamos: “Atributos dos Atos Administrativos Além dos elementos que os formam, os 
atos administrativos possuem certas características ou atributos que os qualificam. São 
eles: Presunção de legitimidade, presunção de veracidade, imperatividade, Auto-
executoriedade e tipicidade. 8.1. Presunção de Legitimidade Por este atributo, presume-
se que o ato foi praticado conforme as leis e princípios que o regem, de modo que se 



 

considera a atividade administrativa, em princípio, como legítima, isto é, conforme o 
direito. Todavia, essa presunção é relativa (iuris tantum), isto é, admite prova em 
contrário do particular afetado pelo ato. Assim, por exemplo, se um cidadão é multado 
pelo Poder Público, pode tentar provar, se for o caso, que sua conduta (a qual acarretou 
a multa) não é vedada por lei. Dessa forma, demonstrará que a multa foi indevida. 8.2. 
Presunção de Veracidade Por esse atributo, considera-se que os fatos alegados pela 
Administração no ato administrativo são verdadeiros. Em outras palavras, o conteúdo do 
ato é tido por verdadeiro. Do mesmo modo que no atributo anterior, essa presunção é 
relativa, admitindo prova em contrário do administrado. Note que ocorre aqui a inversão 
do ônus da prova, como ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Na seara particular, quem 
alega alguma coisa é que deve provar sua veracidade. No Direito Administrativo, em 
função da presunção de veracidade, a Administração não precisa provar o que alega, 
cabendo ao administrado, se for o caso, provar a falsidade do conteúdo do ato. 8.3. 
Imperatividade Essa característica do ato administrativo só existe nos atos que impõe 
algum gravame ao particular. Significa que o ato emanado da Administração, por si só, é 
de observância obrigatória pelo particular. Um exemplo é a determinação de que uma 
feira livre seja realizada somente aos domingos, em determinada avenida da cidade. Os 
feirantes não podem descumprir essa determinação, por exemplo, instalando a feira em 
dia ou local diverso do determinado no ato. O mesmo se dá com a aplicação de uma 
multa, que, pela sua só emissão, passa a ser imperativa para o administrado sancionado. 
8.4. Auto-executoriedade. De nada adiantaria a imperatividade do ato se o particular 
pudesse simplesmente se negar a observá-lo. Assim, em caso de óbice ao cumprimento 
espontâneo de um ato imperativo, a Administração em a prerrogativa de forçar o 
administrado à execução da determinação, sem necessidade de prévia autorização 
judicial. Há duas maneiras de forçar o particular ao cumprimento do ato: por intermédio 
de meios indiretos de coerção, como multas e negativa de renovação de licença de 
atividade; ou pelo uso de meios diretos, com a utilização, se necessária, da força policial. 
Por exemplo, se alguém expõe à venda mercadoria com data de validade vencida, um 
fiscal da vigilância sanitária pode, ao perceber o fato, advertir o comerciante da 
irregularidade e determinar que ele recolha a mercadoria da prateleira (ato imperativo). 
Se o particular se recusar ao cumprimento da ordem, pode o agente público impor-lhe 
multa diária (meio indireto), até que ele cumpra a determinação. Se, ainda assim, o 
comerciante não retirar a mercadoria de venda, o servidor, com o uso de agentes da 
vigilância sanitária e, se necessário, de policiais, efetuará ele mesmo o recolhimento 
(meio direto), dando cumprimento ao ato, sem prejuízo da manutenção da multa 
aplicada anteriormente. Alguns autores chamam a utilização de meios indiretos de 
coerção de exigibilidade do ato e o uso de meios diretos, de executoriedade 
propriamente dita. Seriam subdivisões do atributo da Auto-executoriedade. A Auto-
executoriedade só existe quando expressamente prevista em lei ou em situações de 
emergência. Assim, ainda que não haja regulamentação legal, pode um agente da defesa 
civil determinar a demolição de um edifício que esteja prestes a cair, para evitar danos à 



 

segurança pública (situação de emergência). Embora possam ser usadas como meio 
indireto de coerção, as multas em si não são autoexecutórias. Neste caso, a cobrança 
deve ser promovida por meio da via judicial. 8.5. Tipicidade - Este atributo decorre do 
princípio da legalidade. Uma vez que a Administração só pode fazer o que está previsto 
em lei, a prática de qualquer ato administrativo exige que ele esteja previamente 
descrito na norma legal, isto é, que ele esteja tipificado na lei. Desse modo, os atos 
administrativos possuem o atributo da tipicidade. (Professor Luciano Oliveira. 
www.pontodosconcursos.com.br, aula 4, páginas 10 a 13). Conclui-se com tais citações e 
argumentações, alguns pontos cruciais, deixando claro que, a questão 33 apresenta mais 
de uma alternativa como resposta correta, devendo ser ANULADA, e que, todos os 
expostos, sejam levados em consideração pela Banca Examinadora no momento em que 
fizer o julgamento do presente recurso. Na questão supra, o questionamento realizado 
versa sobre quais são os "atributos" do ato administrativo (os quais são: presunção de 
veracidade, imperatividade e auto-executoriedade). Todavia, o questionamento deveria 
versar sobre "qual das alternativas não atributo do ato administrativo" ou "São atributos 
do ato administrativo, EXCETO:". O questionamento equivocado da banca interferiu na 
interpretação da questão, haja vista, que qualquer descompasso na sua formulação, 
acaba distorcendo a assimilação do conteúdo pelo candidato (que no momento conta 
com um elevado nível de strses). Sendo assim, solicito a anulação da questão, pois o 
cabeçalho não especificou a palavra EXCETO, confundindo a interpretação desta 
candidata. 
Recurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso Procedente: Por contar nas alternativas, três alternativas como respostas 
corretas “A”, “B” e “D”, fica prejudicado a resolução da questão, devendo ser anulada, 
aplicando-se o disposto no item 8.11 do Edital de Concurso Púbico nº 001/2016 ““““Se do Se do Se do Se do 
exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova,exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova,exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova,exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova,    a pontuação a pontuação a pontuação a pontuação 
correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de 
terem recorrido”terem recorrido”terem recorrido”terem recorrido”.  

Recurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso Procedente    Questão Anulada.Questão Anulada.Questão Anulada.Questão Anulada.    

 
����Questão: 38 (Específica)Questão: 38 (Específica)Questão: 38 (Específica)Questão: 38 (Específica): (Específica)(Específica)(Específica)(Específica)    
Argumentação do CandidatoArgumentação do CandidatoArgumentação do CandidatoArgumentação do Candidato: A questão 38, acima elaborada pela Banca Examinadora, 
traz no gabarito preliminar como opção correta a letra “B”, qual seja, “Analógicos em 
digitais somente”, porém, há embasamentos que a reposta está equivocada, cabe 
registrar que o dicionário de Informática Inglês-Português-Inglês, traz que “Modem – 
modulador/demodulador”. (FILHO. Wenceslau Carlos Galvão. Curso de Informática Basic 
Fundamental Nível I e II. Vol. 3. Ed. Rosa e Silva Ltda. Página 105). Passemos a analisar os 
conceitos dos professores abaixo citados sobre o conceito de modem. Nesse sentido 
explica o Professor Renato da Costa: “MODEM= Modulador + DEModulador (entrada e 
saída). Equipamento que permite modular, ou seja, converter informações de sinais 
digitais em sinais analógicos para que eles possam ser transmitidos por algum meio físico 
e também para permitir o contrário, ou seja, a demodulação, que consiste na conversão 



 

dos sinais analógicos recebidos em sinais digitais que possam ser lidos pelo computador. 
Modula para enviar, demodula para receber”. ( COSTA, Renato da. Informática para 
Concursos/Renato da Costa. – Niterói, RJ: Ed. 2ª Edição, Impectus, 2010. Página7.) Como 
se observa, não há como prevalecer o gabarito preliminar apresentado pela Banca, 
Examinadora, visto que, está clara a definição de Modem pelos autores acima citados e 
não condiz com a resposta apresentada pela Banca no gabarito preliminar, onde traz 
como resposta correta que “o modem converte sinais: analógicos em digitais somente” 
letra B. Ademais, o Professor Manoel, conceitua Modem como: “ é um dispositivo que 
permite a comunicação com outro computador através do uso de uma linha telefônica 
comum. Ele recebe os dados do computador em forma de sinal digital, transformando-os 
em sinal analógico para que estes possam ser transmitidos por via telefônica, e depois 
são transformados novamente em sinal digital, para poderem ser recebidos em outro 
computador.” (ALMEIDA, Manoel Adir de. 6ª edição- Janeiro/2005 Impressão Gráfica 
Print. Página 24). Não é outro o entendimento da Professora Patrícia: “O Modem 
(MOdulator Modulador/DEModulator - Demodulador) é um dispositivo eletrônico que 
permite a transmissão digital de dados através do sistema telefônico convencional. É um 
equipamento que transforma o sinal digital do computador para o sinal analógico 
permitindo processamento de dados entre computadores através de uma linha de 
comunicação.” (QUINTÃO, Patrícia Lima. Curso on-line, Informática Para área fiscal – 
Teoria e exercícios. Curso Ponto dos Concursos Pag. 21). 
patricia@pontodosconcursos.com.br. Conclui-se com tais citações e argumentações 
alguns pontos cruciais que deixa claro que a questão deve ser ANULADA, devendo ser 
levados em consideração pela Banca Examinadora no momento em que fizer o 
julgamento do presente recurso.  O gabarito da questão apresenta alternativa errônea, 
pois, o modem converte sinais digitais em analógicos, tanto quanto analógicos em 
digitais. Conforme evidencia Rogério Amigo de Oliveira (2007) em seu livro intitulado 
"Informática: Teoria e questões de concursos com gabarito", pág. 43, o modem 
"converte sinais digitais em analógicos (modulador) e sinais analógicos em digitais 
(demodulador) na recepção." No mesmo sentido, curso proporcionado pela Fundação 
Bradesco link: evidencia que: "A palavra Modem vem da junção das palavras modulador 
e demodulador. Ele é um dispositivo eletrônico que modula um sinal digital em uma 
onda analógica, pronta a ser transmitida pela linha telefônica, e que demodula o sinal 
analógico e o reconverte para o formato digital original.  ... O processo de conversão de 
sinais binários para analógicos é chamado de modulação/conversão digital-analógico. 
Quando o sinal é recebido, um outro modem reverte o processo (chamado 
demodulação). Ambos os modems devem estar trabalhando de acordo com os mesmos 
padrões, que especificam, entre outras coisas, a velocidade de transmissão (bps, baud, 
nível e algoritmo de compressão de dados, protocolo etc.)." Diante da comprovação, 
solicito a correção do gabarito preliminar, cuja alternativa correta é a letra D. 
 



 

Recurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso Procedente: A palavra ModemModemModemModem vem da junção das palavras modulador e 
desmodulador. É um dispositivo eletrônico que modula um sinal digital numa onda 
analógica, pronta a ser transmitida pela linha telefônica, e que demodula o sinal 
analógico e reconverte-o para o formato digital original. Utilizado para conexão à 
Internet, BBS, ou a outro computador. O processo de conversão de sinais binários para 
analógicos é chamado de modulação/conversão digital-analógico. Quando o sinal é 
recebido, um outro modem reverte o processo (chamado demodulação). Ambos os 
modems devem estar a trabalhar de acordo com os mesmos padrões, que especificam, 
entre outras coisas, a velocidade de transmissão (bps, baud), nível e algoritmo de 
compressão de dados, protocolo, etc. Os modems para acesso discado geralmente são 
instalados internamente no computador (em slots PCI) ou ligados em uma porta serial, 
enquanto os modems para acesso em banda larga podem ser USB, Wi-Fi ou Ethenert. Os 
modems ADSL diferem dos modems para acesso discado porque não precisam converter 
o sinal de digital para analógico e de analógico para digital porque o sinal é sempre digital 
(ADDDDSL - Asymmetric DigitalDigitalDigitalDigital Subscriber Line). Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Modem 
Por não contar com alternativa, correta, fica prejudicada a resolução da questão, 
devendo ser anulada, aplicando-se o disposto no item 8.11 do Edital de Concurso Púbico 
nº 001/2016 ““““Se do exame de recursos resultarSe do exame de recursos resultarSe do exame de recursos resultarSe do exame de recursos resultar    anulação de item integrante de prova, a anulação de item integrante de prova, a anulação de item integrante de prova, a anulação de item integrante de prova, a 
pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido”independentemente de terem recorrido”independentemente de terem recorrido”independentemente de terem recorrido”. 

Recurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso Procedente    Questão Anulada.Questão Anulada.Questão Anulada.Questão Anulada.    

 

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

����Questão: 01: (Português) 
Argumentação do CandidatoArgumentação do CandidatoArgumentação do CandidatoArgumentação do Candidato: Não mencionado no recurso.  
Recurso ImprocedenteRecurso ImprocedenteRecurso ImprocedenteRecurso Improcedente: O candidato não cita qual o motivo do recurso, ficando 
prejudicado a analise, conforme item 8.6 do Edital de Concurso Público nº 001/2016. “O “O “O “O 

recurso deverá ser individual, por qurecurso deverá ser individual, por qurecurso deverá ser individual, por qurecurso deverá ser individual, por questão, com a indicação daquilo em que o candidato se estão, com a indicação daquilo em que o candidato se estão, com a indicação daquilo em que o candidato se estão, com a indicação daquilo em que o candidato se 

julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações 

de artigos, de legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e ainda, a de artigos, de legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e ainda, a de artigos, de legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e ainda, a de artigos, de legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e ainda, a 

exposição de motivos e argumeexposição de motivos e argumeexposição de motivos e argumeexposição de motivos e argumentos com fundamentações circunstanciadas, conforme ntos com fundamentações circunstanciadas, conforme ntos com fundamentações circunstanciadas, conforme ntos com fundamentações circunstanciadas, conforme 

supra referenciado”.supra referenciado”.supra referenciado”.supra referenciado”. 

Recurso ImprocedenteRecurso ImprocedenteRecurso ImprocedenteRecurso Improcedente    ManteManteManteMante----se o Gabarito.se o Gabarito.se o Gabarito.se o Gabarito.    

 
����Questão: 13: (Matemática)Questão: 13: (Matemática)Questão: 13: (Matemática)Questão: 13: (Matemática)    
Argumentação (do Candidato: Argumentação (do Candidato: Argumentação (do Candidato: Argumentação (do Candidato: Resposta correta da questão 13 de matemática deveria ser 
letra B) R$ 772,70. Pois se o saldo era de 991,00 e foi feito um depósito de 89,50, logo o 
total seria de R$ 1.080,50. Foi passado um cheque no valor de 305,00, e o banco debitou 
uma taxa de 2.80, então o valor restante deveria ser de 772,70.  
Recurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso Procedente: O argumento do candidato está correto. Gabarito alterado para a 
alternativa “B”, pois houve erro na divulgação da alternativa correta. 



 

Recurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso Procedente    Gabarito alterado para a letra“B”Gabarito alterado para a letra“B”Gabarito alterado para a letra“B”Gabarito alterado para a letra“B”    

 

Cargo: AUXILIAR DE MECÂNICOAUXILIAR DE MECÂNICOAUXILIAR DE MECÂNICOAUXILIAR DE MECÂNICO 

����Questão: 13: (Matemática)Questão: 13: (Matemática)Questão: 13: (Matemática)Questão: 13: (Matemática) 
Argumentação dos CandidatosArgumentação dos CandidatosArgumentação dos CandidatosArgumentação dos Candidatos: Resposta correta da questão 13 de matemática deveria 
ser letra B. R$ 772,70. Pois se o saldo era de 991,00 e foi feito um depósito de 89,50, logo 
o total seria de R$ 1080,50. Foi passado um cheque no valor de 305,00, e o banco 
debitou uma taxa de 2.80, então o valor restante deveria ser de 772,70. Estou resumindo 
o problema: a conta é ele tem 991,00 saldo em banco. logo faz um deposito de 89,50 e 
passei um cheque de 305,00 e o banco debitou uma taxa de manutenção 2,80. qual saldo 
da conta ? 991,00+89,50=1080,50-305,00=775,50-2,80=772,70. Que da a resposta certa 
B. 
Recurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso Procedente: O argumento do candidato está correto. Gabarito alterado para a 
alternativa “B” , pois houve erro na divulgação da alternativa correta. 

Recurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso Procedente    Gabarito alterado para a letra“B”Gabarito alterado para a letra“B”Gabarito alterado para a letra“B”Gabarito alterado para a letra“B”    

 

Cargo: AUXILIAR DE LABORATÓRIOAUXILIAR DE LABORATÓRIOAUXILIAR DE LABORATÓRIOAUXILIAR DE LABORATÓRIO 

Argumentação do CandidatoArgumentação do CandidatoArgumentação do CandidatoArgumentação do Candidato: Não mencionado no recurso.  
Recurso Recurso Recurso Recurso ImprocedenteImprocedenteImprocedenteImprocedente: O candidato não cita qual o motivo do recurso, ficando 
prejudicado a analise, conforme item 8.6 do Edital de Concurso Público nº 001/2016. “O “O “O “O 

recurso deverá ser individual, por questão, com a indicação daquilo em que o candidato se recurso deverá ser individual, por questão, com a indicação daquilo em que o candidato se recurso deverá ser individual, por questão, com a indicação daquilo em que o candidato se recurso deverá ser individual, por questão, com a indicação daquilo em que o candidato se 

julgar prejulgar prejulgar prejulgar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações judicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações judicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações judicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações 

de artigos, de legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e ainda, a de artigos, de legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e ainda, a de artigos, de legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e ainda, a de artigos, de legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e ainda, a 

exposição de motivos e argumentos com fundamentações circunstanciadas, conforme exposição de motivos e argumentos com fundamentações circunstanciadas, conforme exposição de motivos e argumentos com fundamentações circunstanciadas, conforme exposição de motivos e argumentos com fundamentações circunstanciadas, conforme 

supra referesupra referesupra referesupra referenciado”.nciado”.nciado”.nciado”. 

Recurso ImprocedenteRecurso ImprocedenteRecurso ImprocedenteRecurso Improcedente    ManteManteManteMante----se o Gabarito.se o Gabarito.se o Gabarito.se o Gabarito.    

 

Cargo: CONTADORCONTADORCONTADORCONTADOR 

����Questão: 14: (Matemática)Questão: 14: (Matemática)Questão: 14: (Matemática)Questão: 14: (Matemática)::::    
Argumentação do candidatoArgumentação do candidatoArgumentação do candidatoArgumentação do candidato: Resposta do problema: Y=6x-8 - y=0 - 6x-8=0 - 6x=8 - x=8/6 - 
x=1,33 - Resposta do Gabarito: Letra D) x=4/3. 
Recurso ImprocedenteRecurso ImprocedenteRecurso ImprocedenteRecurso Improcedente: O candidato no seu recurso já menciona que a alternativa correta 
é a letra “D”. Segue resolução da questão: 
6x – 8 = 0 - 6x = 8 - x = 8/6   (simplifica por 2) - x=4/3 (Letra “D”). 

Recurso ImprocedenteRecurso ImprocedenteRecurso ImprocedenteRecurso Improcedente    ManteManteManteMante----se o Gabarito.se o Gabarito.se o Gabarito.se o Gabarito.    

 
����Questão: 26: (Conhecimentos Questão: 26: (Conhecimentos Questão: 26: (Conhecimentos Questão: 26: (Conhecimentos Gerais):Gerais):Gerais):Gerais): 
Argumentação do CandidatoArgumentação do CandidatoArgumentação do CandidatoArgumentação do Candidato: Segue o link do site da Caixa Econômica Federal, no qual 
fala dos programas sociais, no qual a bolsa escola faz parte. 
http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/Paginas/default.aspx. Programas sociais 
Bolsa Escola do Ipojuca Trata-se de auxílio financeiro mensal pago pela Prefeitura 



 

Municipal do Ipojuca, por meio da Secretaria de Educação, no valor de R$ 100 para 
famílias com 1 filho matriculado e R$ 120 para famílias com 2 ou mais filhos 
matriculados. Projeto Primeiro Passo – Prefeitura de Salvador Trata-se de auxílio 
financeiro mensal, no valor de R$ 50, para garantir o acesso à educação infantil por 
crianças de famílias de baixa renda. Programa de fomento às atividades rurais Programa 
do Governo Federal para a inclusão produtiva e o desenvolvimento do campo. Garantia 
Safra Garantindo renda mínima para a sobrevivência de agricultores de áreas atingidas 
por seca ou enchentes Minha Casa Melhor Você que já tem o cartão contratado, veja 
como utilizar. FIES - Financie seus estudos com a segurança da CAIXA Bolsa Família 
Garantindo o direito à alimentação, educação e saúde para todos. Minha Casa Minha 
Vida Realize o sonho da casa própria. PETI - Resgate da cidadania e inclusão social de 
crianças e adolescentes Farmácia Popular Ampliando o acesso da população aos 
medicamentos essenciais. Bolsa Verde O Programa de apoio à conservação ambiental 
Renda Cidadã – Goiás Um auxílio financeiro mensal que garante mais dignidades às 
famílias de Goiás em estágio de extrema pobreza. PRONASCI - Inclusão social e combate 
à criminalidade e à violência. Programa de Auxilio Emergencial Financeiro Um apoio às 
famílias atingidas por desastres ou que moram em regiões críticas. De volta para casa. O 
apoio a quem precisa se reintegrar à sociedade após um longo período de internação 
hospitalar. Chapéu de palha. O programa que combate os efeitos do desemprego em 
Pernambuco. Bolsa Atleta: O apoio que o atleta precisa para se tornar um grande 
campeão. Atleta de base: R$370,00 e atleta pódio: até R$15.000,00. TODAS AS 
RESPOSTAS ESTÃO CORRETAS  
Recurso Procedente: O programa Bolsa Escola (Alternativa Recurso Procedente: O programa Bolsa Escola (Alternativa Recurso Procedente: O programa Bolsa Escola (Alternativa Recurso Procedente: O programa Bolsa Escola (Alternativa ––––    D)D)D)D), programa do governo 
federal, que auxiliou famílias que se encontravam na linha de extrema pobreza. Hoje, o 
programa já foi abolido pelo governo, que iniciou o programa Bolsa Família. O 
Programa Bolsa Família do Governo Federal (Alternativa (Alternativa (Alternativa (Alternativa ––––    A)A)A)A) tem como objetivo principal 
criar condições para que as famílias brasileiras que se encontram em situação de pobreza 
e pobreza extrema possam ter acesso à alimentação, serviços de saúde, assim como 
possam melhorar suas condições de vida através da educação. O Minha Casa Minha Minha Casa Minha Minha Casa Minha Minha Casa Minha 
VidaVidaVidaVida (Alternativa (Alternativa (Alternativa (Alternativa ––––    B) B) B) B) Programa do Governo Federal que tem como objetivo proporcionar 
ao cidadão brasileiro, através da parceria com empresas, estados, municípios e entidades 
o acesso ao financiamento da sua moradia com condições especiais. O Programa 
Universidade para Todos (Prouni) (Alternativa (Alternativa (Alternativa (Alternativa ––––    C) C) C) C) programa do Ministério da Educação, 
criado pelo Governo Federal em 2004, que concede bolsas de estudo integrais e parciais 
(50%) em instituições privadas de ensino superior, em cursos de graduação e sequenciais 
de formação específica, a estudantes brasileiros, sem diploma de nível superior. 

Recurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso Procedente    Questão Anulada.Questão Anulada.Questão Anulada.Questão Anulada.    

 
 
 
 



 

����Questão: 36: (Específica)Questão: 36: (Específica)Questão: 36: (Específica)Questão: 36: (Específica) 
Argumentação do CandidatoArgumentação do CandidatoArgumentação do CandidatoArgumentação do Candidato: TODAS AS RESPOSTAS ESTÃO CORRETAS Para atender a 
essas despesas, a Lei 4.320/64 prevê os Créditos Adicionais, que podem ser de três 
espécies: Suplementares, Especiais ou Extraordinários. Art. 40 - São créditos adicionais as 
autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de 
Orçamento. Art. 41 - Os créditos adicionais classificam-se em: I - suplementares, os 
destinados a reforço de dotação orçamentária; II - especiais, os destinados a despesas 
para as quais não haja dotação orçamentária específica; III - extraordinários, os 
destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou 
calamidade pública. Art. 42 - Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por 
lei e abertos por decreto executivo. Art. 43 - A abertura dos créditos suplementares e 
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será 
precedida de exposição justificativa. §1º - Consideram-se recursos para o fim deste 
artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço 
patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os 
resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos 
adicionais, autorizados em lei; IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em 
forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. 
Recurso ImpRecurso ImpRecurso ImpRecurso Improcedenterocedenterocedenterocedente: A lei orçamentária anual, quando da sua aprovação, conterá 
créditos orçamentários, também denominados créditos iniciais, os quais estarão 
distribuídos nos programas de trabalho que compõem o Orçamento. Ocorre que muitas 
vezes a Lei Orçamentária Anual, também denominada Lei de Meios, não prevê a 
realização de determinados dispêndios ou não dispõe de recursos suficientes para 
atendê-los no exato momento em que deveriam ser efetuados. Assim, denomina-se 
como “insuficientemente dotada” aquela despesa que, embora prevista pela LOA, não 
dispõe de recursos suficientes que atendam ao dispêndio em questão. Já aquelas 
despesas não dotadas de recursos na lei orçamentária e que em face da influência de 
diversos fatores necessita ser executada denomina-se de “não computadas”. Para 
solucionar ambos os casos, adota-se o mecanismo de créditos adicionais. São eles 
autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de 
orçamento. Em outras palavras, os créditos adicionais são instrumentos de ajustes 
orçamentários, sendo “fundamental para oferecer flexibilidade e permitir a 
operacionalidade de qualquer sistema orçamentário” e que visam a atender as seguintes 
situações: corrigir falhas da LOA; mudança de rumos das políticas públicas; variações de 
preço de mercado de bens e serviços a serem adquiridos pelo governo; e situações 
emergenciais imprevistas. Todavia, no decurso do exercício financeiro podem surgir 
algumas necessidades de gastos não previstos ou insuficientemente previstos na Lei de 
Orçamento Anual. Sendo assim, o poder executivo pode solicitar ao legislativo o 
acréscimo das dotações orçamentárias. Esses acréscimos, quando autorizados pelo 
legislativo, serão, então, adicionados ao orçamento corrente. Por isso, tais adições 
chamam-se de créditos adicionais. Sua classificação se dá em suplementares, especiais e 



 

extraordinários. Logo, créditos adicionais são as autorizações de despesa não 
computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento, previsto na Lei Federal 
n. 4. 320/64 (Art. 40, 41, 45, 46). Para atender a essas despesas, a Lei 4.320/64 prevê os 
Créditos Adicionais, que podem ser de três espécies: Suplementares, Especiais ou 
Extraordinários.   
Fonte: http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/creditos 
Portanto, no enunciado da questão, segundo a classificação acima, créditos adicionais 
SÃO SÃO SÃO SÃO “as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei 
de Orçamento”, estado correta a resposta divulgada no Gabarito Oficial. 

Recurso ImprocedenteRecurso ImprocedenteRecurso ImprocedenteRecurso Improcedente    ManteManteManteMante----se o Gabarito.se o Gabarito.se o Gabarito.se o Gabarito.    

 

Cargo: ENFERMEIROENFERMEIROENFERMEIROENFERMEIRO 

����Questão: 14: (Matemática)Questão: 14: (Matemática)Questão: 14: (Matemática)Questão: 14: (Matemática)    
Argumentação do candidatoArgumentação do candidatoArgumentação do candidatoArgumentação do candidato: Resposta do problema: Y=6x-8 - y=0 - 6x-8=0 - 6x=8 - x=8/6 - 
x=1,33 - Resposta do Gabarito: Letra D) x=4/3. 
Recurso ImprocedenteRecurso ImprocedenteRecurso ImprocedenteRecurso Improcedente: O candidato no seu recurso já menciona que a alternativa correta 
é a letra “D”. Segue resolução da questão: 6x – 8 = 0 - 6x = 8 - x = 8/6 - (simplifica por 2) - 
x=4/3 (Letra “D”). 

Recurso Improcedente Mante-se o Gabarito. 

 
����Questão: 20: (Matemática)Questão: 20: (Matemática)Questão: 20: (Matemática)Questão: 20: (Matemática) 
AAAArgumentação do Candidatorgumentação do Candidatorgumentação do Candidatorgumentação do Candidato: se A=x+3 e B=x-3, então A²-B² é igual: 
(x+3).(x+3)-(x-3).(x-3) 
(x²+3x+3x+9)-(x²-3x-3x+9) 
(x²+6x+9)-(x²-6x+9) 
x²+6x+9-x²+6x-9 
12x 
Então, A²-B²=12x. Resposta do gabarito: letra A) 6x 
Recurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso Procedente: O argumento do candidato está correto. Gabarito alternado para a 
alternativa “D”. Segue resolução da questão. 
(x + 3)2 – (x – 3)2 =  

(x2 + 6x + 9) – (x2 – 6x +9) = 
x2 + 6x + 9 –  x2 + 6x – 9 = 12x 

Recurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso Procedente    Gabarito alterado para a letra “D”Gabarito alterado para a letra “D”Gabarito alterado para a letra “D”Gabarito alterado para a letra “D”    

 
����Questão: 32: (Específica)Questão: 32: (Específica)Questão: 32: (Específica)Questão: 32: (Específica) 
Argumentação do CandidatoArgumentação do CandidatoArgumentação do CandidatoArgumentação do Candidato: A questão contém duas letras D. 
Recurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso Procedente: Por contar com duas alternativas (D), fica prejudicada a resolução 
da questão, devendo ser anulada, aplicando-se o disposto no item 8.11 do Edital de 
Concurso Púbico nº 001/2016 ““““Se do exame de recursos resultar anulação de item Se do exame de recursos resultar anulação de item Se do exame de recursos resultar anulação de item Se do exame de recursos resultar anulação de item 



 

integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os 
candidatos, independentemente de terem recorrido”candidatos, independentemente de terem recorrido”candidatos, independentemente de terem recorrido”candidatos, independentemente de terem recorrido”. 

Recurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso Procedente    Questão Anulada.Questão Anulada.Questão Anulada.Questão Anulada.    

 

Cargo: TÉCNICO EM INFORMÁTICATÉCNICO EM INFORMÁTICATÉCNICO EM INFORMÁTICATÉCNICO EM INFORMÁTICA 

����Questão: 32: (Especifica)Questão: 32: (Especifica)Questão: 32: (Especifica)Questão: 32: (Especifica)    
Argumentação do candidatoArgumentação do candidatoArgumentação do candidatoArgumentação do candidato: A resposta da questão número 32 está errada no gabarito, 
pois a resposta correta é a letra "C".  
Recurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso Procedente: Gabarito alterado para a alternativa “C”. O endereço ndereço ndereço ndereço IPIPIPIP, de forma 
genérica, é uma identificação de um dispositivo (computador, impressora, etc) em 
uma rede local ou pública. Cada computador na internet possui um IP (Internet Protocol 
ou Protocolo de internet) único, que é o meio em que as máquinas usam para se 
comunicarem na Internet. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Endere%C3%A7o_IP 

Recurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso Procedente    Gabarito alterado para a alteGabarito alterado para a alteGabarito alterado para a alteGabarito alterado para a alternativa “C”.rnativa “C”.rnativa “C”.rnativa “C”.    

 
����Questão: 40: (Específica)Questão: 40: (Específica)Questão: 40: (Específica)Questão: 40: (Específica)  
Argumentação dos CandidatosArgumentação dos CandidatosArgumentação dos CandidatosArgumentação dos Candidatos: O “Unix” não é um sistema Aberto, ele apenas funcionou 
sob uma licença livre em seus primeiros anos de vida, tendo sido distribuído 
gratuitamente para “universidades e órgãos governamentais dos Estados Unidos”. Após 
algum tempo a licença se tornou proprietária, sendo assim a resposta desta questão não 
está correta a mesma deixa a desejar em sua afirmação. 
Recurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso Procedente: Unix é um sistema operativo portável, multitarefa e multiutilizador 
originalmente criado por Ken ThompsonKen ThompsonKen ThompsonKen Thompson, Dennis RitchieDennis RitchieDennis RitchieDennis Ritchie,Douglas McIlroyDouglas McIlroyDouglas McIlroyDouglas McIlroy e Peter WeinerPeter WeinerPeter WeinerPeter Weiner, 
que trabalhavam nos Laboratórios Bell (Bell Labs) da AT&T. A marca UNIX é uma 
propriedade do The Open Group, uma companhia formada por empresas de informática. 
Depende da versão. Há versões de código fechado e outros projetos de código aberto - 
entre os quais estão principalmente a família BSD e o OpenSolaris. Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unix 

Recurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso ProcedenteRecurso Procedente    Questão Questão Questão Questão Anulada.Anulada.Anulada.Anulada.    

 

Cargo: TÉCNICO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDETÉCNICO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDETÉCNICO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDETÉCNICO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE 

����Questão: 19: (Matemática)Questão: 19: (Matemática)Questão: 19: (Matemática)Questão: 19: (Matemática) 
Argumentação do CandidatoArgumentação do CandidatoArgumentação do CandidatoArgumentação do Candidato: Na lógica proposicional uma tautologia é verdadeira para 
todas as possíveis valorações. De suas variáveis proposicionais. Pelo que consta as 
alternativas: B) e C) são ambas tautologia. B) Se a prova é fácil ou o tempo é curto, então 
a prova não é fácil. p^q (condicional) ~p para todas as valorações das proposições p e q 
temos o resultado VERDADEIRO C) Se a prova é fácil, então o tempo é muito ou a prova é 
fácil. p(condicional)q V P para todas as valorações das proposições p e q também temos o 
resultado VERDADEIRO. Questão com duas respostas! Grata. Na lógica proposicional uma 
tautologia é verdadeira para todas as possíveis valorações. De suas variáveis 
proposicionais. Pelo que consta as alternativas B) e C) são ambas tautologia. B)Se a prova 



 

é fácil ou o tempo é curto, então a prova não é fácil. *** p v q (condicional) ~p para todas 
as valorações das proposições p e q temos o resultado VERDADEIRO. C) Se a prova é fácil, 
então o tempo é muito ou a prova é fácil. p(condicional)q V P para todas as valorações 
das proposições p e q também temos o resultado VERDADEIRO. Questão com duas 
respostas! Observação: é o mesmo recurso que o anterior com alteração onde (***) 
Recurso ImprocedenteRecurso ImprocedenteRecurso ImprocedenteRecurso Improcedente: Tautologia é uma proposição cujo valor lógico é sempre 
verdadeiro. A Tautologia ou pleonasmo é um vício de linguagem. Consiste em repetir 
uma idéia com palavras diferentes. Que tal observar a lista de preciosidades cultivadas ao 
longo de algumas décadas. Tautologia é um termo que deriva de um vocábulo grego e 
que se refere à repetição de um mesmo pensamento através de expressões diferentes. 
Uma tautologia, para a retórica, é uma afirmação redundante. As tautologias são 
frequentemente consideradas como um erro na linguagem ou uma falta de estilo. 
Porém, é possível recorrer às tautologias para dar ênfase a uma determinada ideia. Por 
exemplo: “Posso confirmar que o acusado é culpado porque vi o assassinato com os 
meus próprios olhos”. Trata-se de uma tautologia, tendo em conta que vemos sempre 
com os nossos próprios olhos (ou, por outras palavras, é impossível vermos algo com os 
olhos dos outros). Portanto na altenativa “C”, é a única que traz como taulogia. Se a 
prova é fácil, então o tempo é muito ou a prova é fácil, pois se a prova é fácil, seria o 
tempo muito. 

Recurso ImprocedenteRecurso ImprocedenteRecurso ImprocedenteRecurso Improcedente    ManteManteManteMante----se o Gabarito.se o Gabarito.se o Gabarito.se o Gabarito.    

 
NotaNotaNotaNota: As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, 

coincidentes prova de mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo 

objeto de recurso nos referidos cargos. Esta atitude é tomada devido à isonomia e 

legalidade do Concurso Público, quando da utilização dos mesmos conteúdos 

programáticos. 

 
Atenciosamente, 
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