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INB  
 INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL 

 
 

CONSULPLAN CONSULTORIA 
 

DECISÃO DOS RECURSOS 
(INFRA RELACIONADOS) 

 

I 
DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infra relacionados concorrentes aos cargos também 
infra relacionados, que insurgem contra a publicação do Gabarito Oficial, conforme disposto no 
CONCURSO PÚBLICO DA INB – INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL, CONFORME EDITAL 
01/2006. 

 
RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA  

 

Nº 
PROTO 
COLO CANDIDATO CARGO 
2432 Ariana Da Silva Barra ADMINISTRADOR-CAETITÉ 
2358 Fábio Lemos Mota ADMINISTRADOR-CAETITÉ 
2431 Ariana Da Silva Barra ADMINISTRADOR-CAETITÉ 
2363 Fábio Lemos Mota ADMINISTRADOR-CAETITÉ 
2120 Anamaria Costa Ramires De Oliveira ADMINISTRADOR-CAETITÉ 
2613 Anamaria Costa Ramires De Oliveira ADMINISTRADOR-CAETITÉ 
2042 Francisco Carlos Neves Da Silva ADMINISTRADOR-RESENDE 
2462 Francisco José Da Rocha Lopes ADMINISTRADOR-RESENDE 
1616 Julio Cesar Da Silva Faria ADMINISTRADOR-RESENDE 
2677 Priscila Resende Santos ADMINISTRADOR-RESENDE 
1636 Julio Cesar Da Silva Faria ADMINISTRADOR-RESENDE 
2311 Ana Maura Siqueira De Morais ADMINISTRADOR-RESENDE 
2300 Ana Maura Siqueira De Morais ADMINISTRADOR-RESENDE 
1823 Ingrid Aoki Furtado ADMINISTRADOR-RESENDE 
1902 Alexandre Rizzo Araujo ADMINISTRADOR-RESENDE 
1905 Monica Stecanella ADMINISTRADOR-RESENDE 
2678 Priscila Resende Santos ADMINISTRADOR-RESENDE 
1622 Julio Cesar Da Silva Faria ADMINISTRADOR-RESENDE 
1814 Francisco José Da Rocha Lopes ADMINISTRADOR-RESENDE 
1881 Monica Stecanella ADMINISTRADOR-RESENDE 
2253 Priscila Resende Santos ADMINISTRADOR-RESENDE 
2444 Lucélia De Oliveira Garcia ADMINISTRADOR-RESENDE 
2032 Aline Cristina Moreira ADMINISTRADOR-RESENDE 
2301 Ana Maura Siqueira De Morais ADMINISTRADOR-RESENDE 
2257 Priscila Resende Santos ADMINISTRADOR-RESENDE 
2459 Irislene Cristina Do Amaral ADMINISTRADOR-RESENDE 
2285 Monica Stecanella ADMINISTRADOR-RESENDE 
2497 Francine Cardoso De Oliveira ADMINISTRADOR-RESENDE 
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2668 Marcos Da Costa Lombas ADMINISTRADOR-RESENDE 
2141 Flávia Rodrigues Da Silva ADMINISTRADOR-RESENDE 
1892 Alexandre Rizzo Araujo ADMINISTRADOR-RESENDE 
1858 Júlio Cesar Andrade De Abreu ADMINISTRADOR-RESENDE 
1590 Carolina Floriano Diniz ADMINISTRADOR-RESENDE 
1623 Julio Cesar Da Silva Faria ADMINISTRADOR-RESENDE 
2673 Marcos Da Costa Lombas ADMINISTRADOR-RESENDE 
2496 Francine Cardoso De Oliveira ADMINISTRADOR-RESENDE 
2460 Irislene Cristina Do Amaral ADMINISTRADOR-RESENDE 
2696 Irislene Cristina Do Amaral ADMINISTRADOR-RESENDE 
2667 Marcos Da Costa Lombas ADMINISTRADOR-RESENDE 
2681 Flávia Rodrigues Da Silva ADMINISTRADOR-RESENDE 
2303 Ana Maura Siqueira De Morais ADMINISTRADOR-RESENDE 
1824 Francisco José Da Rocha Lopes ADMINISTRADOR-RESENDE 
2685 Marília De Castro Viana Brenner ADMINISTRADOR-RESENDE 
2844 Roberto Dias Saraiva Filho ADMINISTRADOR-RESENDE 
2646 Roberto Dias Saraiva Filho ADMINISTRADOR-RESENDE 
1809 Francisco José Da Rocha Lopes ADMINISTRADOR-RESENDE 
2501 Francine Cardoso De Oliveira ADMINISTRADOR-RESENDE 
2154 Marcos Da Costa Lombas ADMINISTRADOR-RESENDE 
2453 Irislene Cristina Do Amaral ADMINISTRADOR-RESENDE 
2514 Marília De Castro Viana Brenner ADMINISTRADOR-RESENDE 
2684 Flávia Rodrigues Da Silva ADMINISTRADOR-RESENDE 
2139 Flávia Rodrigues Da Silva ADMINISTRADOR-RESENDE 
2454 Irislene Cristina Do Amaral ADM INISTRADOR-RESENDE 
2500 Francine Cardoso De Oliveira ADMINISTRADOR-RESENDE 
1626 Julio Cesar Da Silva Faria ADMINISTRADOR-RESENDE 
2631 Roberto Dias Saraiva Filho ADMINISTRADOR-RESENDE 
2851 Roberto Dias Saraiva Filho ADMINISTRADOR-RESENDE 
1897 Alexandre Rizzo Araujo ADMINISTRADOR-RESENDE 
2289 Monica Stecanella ADMINISTRADOR-RESENDE 
2304 Ana Maura Siqueira De Morais ADMINISTRADOR-RESENDE 
1813 Francisco José Da Rocha Lopes ADMINISTRADOR-RESENDE 
2456 Irislene Cristina Do Amaral ADMINISTRADOR-RESENDE 
2513 Marília De Castro Viana Brenner ADMINISTRADOR-RESENDE 
2334 Marcos Gonçalves E Silva ADMINISTRADOR-RESENDE 
2499 Francine Cardoso De Oliveira ADMINISTRADOR-RESENDE 
1798 Francisco José Da Rocha Lopes ADMINISTRADOR-RESENDE 
2457 Irislene Cristina Do Amaral ADMINISTRADOR-RESENDE 
2157 Marcos Da Costa Lombas ADMINISTRADOR-RESENDE 
2637 Roberto Dias Saraiva Filho ADMINISTRADOR-RESENDE 
2387 Marília De Castro Viana Brenner ADMINISTRADOR-RESENDE 
2498 Francine Cardoso De Oliveira ADMINISTRADOR-RESENDE 
2447 Adriana Amendola ADMINISTRADOR-RESENDE 
2327 Ana Maura Siqueira De Morais ADMINISTRADOR-RESENDE 
2316 Ana Maura Siqueira De Morais ADMINISTRADOR-RESENDE 
2494 Francine Cardoso De Oliveira ADMINISTRADOR-RESENDE 
2450 Irislene Cristina Do Amaral ADMINISTRADOR-RESENDE 
2640 Roberto Dias Saraiva Filho ADMINISTRADOR-RESENDE 
2455 Adriana Amendola ADMINISTRADOR-RESENDE 
2134 Flávia Rodrigues Da Silva ADMINISTRADOR-RESENDE 
1996 Marília De Castro Viana Brenner ADMINISTRADOR-RESENDE 
2390 Marília De Castro Viana Brenner ADMINISTRADOR-RESENDE 
1628 Julio Cesar Da Silva Faria ADMINISTRADOR-RESENDE 
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2299 Ana Maura Siqueira De Morais ADMINISTRADOR-RESENDE 
2502 Francine Cardoso De Oliveira ADMINISTRADOR-RESENDE 
2470 Adriana Amendola ADMINISTRADOR-RESENDE 
1828 Ingrid Aoki Furtado ADMINISTRADOR-RESENDE 
2461 Irislene Cristina Do Amaral ADMINISTRADOR-RESENDE 
1712 Sergio Lyra Dantas Filho ADMINISTRADOR-RESENDE 
2325 Marcos Gonçalves E Silva ADMINISTRADOR-RESENDE 
2142 Júlio Cesar Andrade De Abreu ADMINISTRADOR-RESENDE 
1630 Julio Cesar Da Silva Faria ADMINISTRADOR-RESENDE 
2308 Ana Maura Siqueira De Morais ADMINISTRADOR-RESENDE 
2332 Marcos Gonçalves E Silva ADMINISTRADOR-RESENDE 
1740 Lacedayamon De Oliveira ADMINISTRADOR-RESENDE 
1808 Lacedayamon De Oliveira ADMINISTRADOR-RESENDE 
2328 Marcos Gonçalves E Silva ADMINISTRADOR-RESENDE 
2310 Ana Maura Siqueira De Morais ADMINISTRADOR-RESENDE 
2155 Júlio Cesar Andrade De Abreu ADMINISTRADOR-RESENDE 
2333 Marcos Gonçalves E Silva ADMINISTRADOR-RESENDE 
2330 Marcos Gonçalves E Silva ADMINISTRADOR-RESENDE 
2269 Jose Augusto Dunham ADMINISTRADOR-RIO DE JANEIRO 
2124 Fernando Antonio Perricone Dos Santos ADMINISTRADOR-RIO DE JANEIRO 
2119 Luciana Silva Tamburini ADMINISTRADOR-RIO DE JANEIRO 
2700 Marcelo Martins Aires ADMINISTRADOR-RIO DE JANEIRO 
2135 Fernando Antonio Perricone Dos Santos ADMINISTRADOR-RIO DE JANEIRO 
2761 Tatiana Jardim Varela ADMINISTRADOR-RIO DE JANEIRO 
2145 Fernando Antonio Perricone Dos Santos ADMINISTRADOR-RIO DE JANEIRO 
2237 Jose Augusto Dunham ADMINISTRADOR-RIO DE JANEIRO 
2221 Janine Molinari  mello ADMINISTRADOR-RIO DE JANEIRO 
2222 Janine Molinari  mello ADMINISTRADOR-RIO DE JANEIRO 
2355 Tatiana Jardim Varela ADMINISTRADOR-RIO DE JANEIRO 
1615 Fernanda Petri Coelho ADMINISTRADOR-RIO DE JANEIRO 
2243 Janine Molinari  mello ADMINISTRADOR-RIO DE JANEIRO 
2371 Renata Da Silva Lagreca ADMINISTRADOR-RIO DE JANEIRO 
1621 Fernanda Petri Coelho ADMINISTRADOR-RIO DE JANEIRO 
2273 Jose Augusto Dunham ADMINISTRADOR-RIO DE JANEIRO 
2717 Marcos Vinicius Neves De Medeiros ADMINISTRADOR-RIO DE JANEIRO 
2356 Tatiana Jardim Varela ADMINISTRADOR-RIO DE JANEIRO 
1573 Thiago Damião Souza De Moraes ADMINISTRADOR-RIO DE JANEIRO 
2275 Jose Augusto Dunham ADMINISTRADOR-RIO DE JANEIRO 
1903 Tatiana Jardim Varela ADMINISTRADOR-RIO DE JANEIRO 
2791 Fabiana De Oliveira ADMINISTRADOR-RIO DE JANEIRO 
2784 Erica Von Raschendorfer Bastos ADMINISTRADOR-RIO DE JANEIRO 
1715 Tatiana Jardim Varela ADMINISTRADOR-RIO DE JANEIRO 
2795 Fabiana De Oliveira ADMINISTRADOR-RIO DE JANEIRO 
2786 Erica Von Raschendorfer Bastos ADMINISTRADOR-RIO DE JANEIRO 
2280 Jose Augusto Dunham ADMINISTRADOR-RIO DE JANEIRO 
2758 Luiz Augusto Caldas Silva ADVOGADO-RIO DE JANEIRO 
2153 Pedro Paulo Andrade De Almeida ADVOGADO-RIO DE JANEIRO 
2755 Luiz Augusto Caldas Silva ADVOGADO-RIO DE JANEIRO 
2076 Ana Claudia Rocha Martinez De Oliveira ADVOGADO-RIO DE JANEIRO 
2161 Pedro Paulo Andrade De Almeida ADVOGADO-RIO DE JANEIRO 
2089 Ana Claudia Rocha Martinez De Oliveira ADVOGADO-RIO DE JANEIRO 
2122 Pedro Paulo Andrade De Almeida ADVOGADO-RIO DE JANEIRO 
1693 Beatriz Percinoto ADVOGADO-RIO DE JANEIRO 
1805 Ana Paula Perdigão Gomes ADVOGADO-RIO DE JANEIRO 
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2127 Pedro Paulo Andrade De Almeida ADVOGADO-RIO DE JANEIRO 
2136 Pedro Paulo Andrade De Almeida ADVOGADO-RIO DE JANEIRO 
2813 Juliana Souto De Noronha ADVOGADO-RIO DE JANEIRO 
2140 Pedro Paulo Andrade De Almeida ADVOGADO-RIO DE JANEIRO 
2070 Raphael Maia Rangel ADVOGADO-RIO DE JANEIRO 
2143 Pedro Paulo Andrade De Almeida ADVOGADO-RIO DE JANEIRO 
2149 Pedro Paulo Andrade De Almeida ADVOGADO-RIO DE JANEIRO 
2354 Rubens Pereira Gonçalves AGENTE DE SEGURANÇA-RESENDE 
2856 Luiz Claudio Teixeira AGENTE DE SEGURANÇA-RESENDE 
1736 Diego Bianco Alaniz Vieira AGENTE DE SEGURANÇA-RESENDE 
2361 Leandro De Souza Berniz AGENTE DE SEGURANÇA-RESENDE 
1741 Diego Bianco Alaniz Vieira AGENTE DE SEGURANÇA-RESENDE 
1589 Alex da Rocha Rodrigues ALMOXARIFE-RESENDE 
1674 Anderson Pereira dos Reis ALMOXARIFE-RESENDE 
1940 Murilo Mendonça Mariano ALMOXARIFE-RESENDE 
2482 Marcelo De Oliveira Viegas ALMOXARIFE-RESENDE 
2525 Claudemir Da Silva Lemes ALMOXARIFE-RESENDE 
2236 Andre Henrique de Oliveira Avila ALMOXARIFE-RESENDE 
2533 Claudemir Da Silva Lemes ALMOXARIFE-RESENDE 
2562 Claudemir Da Silva Lemes ALMOXARIFE-RESENDE 
2235 Andre Henrique de Oliveira Avila ALMOXARIFE-RESENDE 
2594 Andre Henrique de Oliveira Avila ALMOXARIFE-RESENDE 
1963 Murilo Mendonça Mariano ALMOXARIFE-RESENDE 
2249 Andre Henrique de Oliveira Avila ALMOXARIFE-RESENDE 
1992 Erasmo De Souza Ximenes ALMOXARIFE-RESENDE 
1988 Erasmo De Souza Ximenes ALMOXARIFE-RESENDE 
2008 Erasmo De Souza Ximenes ALMOXARIFE-RESENDE 
1868 Frankisiney Soares Da Silva ALMOXARIFE-RESENDE 
1730 Leonardo Estevão De Albuquerque ALMOXARIFE-RESENDE 
2016 Erasmo De Souza Ximenes ALMOXARIFE-RESENDE 
1954 Murilo Mendo nça Mariano ALMOXARIFE-RESENDE 
2504 Claudemir Da Silva Lemes ALMOXARIFE-RESENDE 
1588 Eduardo Alexandre Pegas Brandao ALMOXARIFE-RESENDE 
2132 Adriano Domingos Dos Santos ALMOXARIFE-RESENDE 
2020 Erasmo De Souza Ximenes ALMOXARIFE-RESENDE 
2484 Murilo Mendonça Mariano ALMOXARIFE-RESENDE 
2022 Erasmo De Souza Ximenes ALMOXARIFE-RESENDE 
2108 Thiago Henrique Gomes Dos Santos ALMOXARIFE-RESENDE 
1787 Elderson Ferreira Da Silva ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2391 Rosane Araujo De Carvalho. ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2156 Daniel Moraes Da Costa  ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2408 Sirlei Nascimento De Paula Silva ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2418 Thiago Almeida Ferreira ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
1792 Elderson Ferreira Da Silva ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
1795 Elderson Ferreira Da Silva ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2152 Daniel Moraes Da Costa  ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2171 Rosane Araujo De Carvalho. ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
1797 Elderson Ferreira Da Sil va ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2419 Thiago Almeida Ferreira ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2409 Sirlei Nascimento De Paula Silva ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
1799 Odiliani Cardoso Bartolini ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2392 Rosane Araujo De Carvalho. ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2159 Daniel Moraes Da Costa  ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2427 Thiago Almeida Ferreira ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
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2398 Rosane Araujo De Carvalho. ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2414 Sirlei Nascimento De Paula Silva ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2165 Daniel Moraes Da Costa  ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2428 Thiago Almeida Ferreira ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2166 Daniel Moraes Da Costa  ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2415 Sirlei Nascimento De Paula Silva ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2399 Rosane Araujo De Carvalho. ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2679 Daniel Moraes Da Costa  ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
1800 Odiliani Cardoso Bartolini ANALISTA CONTÁBIL/AUDIT OR-RESENDE 
2393 Rosane Araujo De Carvalho. ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2410 Sirlei Nascimento De Paula Silva ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2420 Thiago Almeida Ferreira ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2411 Sirlei Nascimento De Paula Silva ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2421 Thiago Almeida Ferreira ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2394 Rosane Araujo De Carvalho. ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2162 Daniel Moraes Da Costa  ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2395 Rosane Araujo De Carvalho. ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2423 Thiago Almeida Ferreira ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2412 Sirlei Nascimento De Paula Silva ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2163 Daniel Moraes Da Costa  ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
1802 Odiliani Cardoso Bartolini ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2413 Sirlei Nascimento De Paula Silva ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2425 Thiago Almeida Ferreira ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
1803 Odiliani Cardoso Bartolini ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2397 Rosane Araujo De Carvalho. ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2164 Daniel Moraes Da Costa  ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2417 Thiago Almeida Ferreira ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2148 Daniel Moraes Da Costa  ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2407 Sirlei Nascimento De Paula Silva ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2169 Rosane Araujo De Carvalho. ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2404 Rosane Araujo De Carvalho. ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2416 Sirlei Nascimento De Paula Silva ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2403 Daniel Moraes Da Costa  ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
2429 Thiago Almeida Ferreira ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
1979 Thiago Cruz Faria ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
1659 Thiago Cruz Faria ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR-RESENDE 
1986 Rafael Gomes Ferreira ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR-RIO DE JANEIRO 
1985 Rafael Gomes Ferreira ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR-RIO DE JANEIRO 
1984 Rafael Gomes Ferreira ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR-RIO DE JANEIRO 
2338 Erico Gonçalves Freitas ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR-RIO DE JANEIRO 
1983 Rafael Gomes Ferreira ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR-RIO DE JANEIRO 
1982 Rafael Gomes Ferreira ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR-RIO DE JANEIRO 
2652 Natália De Cássia Gonçalves Soares ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR-RIO DE JANEIRO 
1863 Alexandre Campbell De Mendonca ANALISTA DE COMUNICAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
2175 Luiz Eduardo Paim Varella ANALISTA DE COMUNICAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1562 Marianne Rangel Serafim ANALISTA DE COMUNICAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1763 Marly Cardoso ANALISTA DE COMUNICAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
2862 Joana Costa Pereira De S. Thiago ANALISTA DE COMUNICAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1857 Flávia Cristina Resende Costa Alves ANALISTA DE COMUNICAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1762 Marly Cardoso ANALISTA DE COMUNICAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
2376 Eleonora De Magalhães Caravlho ANALISTA DE COMUNICAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1957 Ana Luiza Pereira De Moraes ANALISTA DE COMUNICAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
2697 Karla Tatiana Fonseca Arruda ANALISTA DE COMUNICAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
2426 Karla Tatiana Fonseca Arruda ANALISTA DE COMUNICAÇÃO-RIO DE JANEIRO 



 6 
2422 Karla Tatiana Fonseca Arruda ANALISTA DE COMUNICAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1764 Marly Cardoso ANALISTA DE COMUNICAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1964 Ana Luiza Pereira De Moraes ANALISTA DE COMUNICAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
2125 Karen Christina Daun Darco Prado ANALISTA DE COMUNICAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1718 Rafael Dangelo Machado ANALISTA DE COMUNICAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1765 Marly Cardoso ANALISTA DE COMUNICAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1555 Karla Tatiana Fonseca Arruda ANALISTA DE COMUNICAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
2619 Ana Paula Ramos Da Luz ANALISTA DE COMUNICAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
2649 Rosana Felipe Soares ANALISTA DE COMUNICAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1585 Luiz Eduardo Paim Varella ANALISTA DE COMUNICAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1915 Daniela Da Motta Vianna ANALISTA DE COMUNICAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1709 Rafael Dangelo Machado ANALISTA DE COMUNICAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1837 Gabriel Pitágoras Silva E Brenner ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
1883 Andre Rafael Barboza ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
1929 Gabriel Pitágoras Silva E Brenner ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
2535 Rogerio Baesso ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
2002 Ricardo Cortes Duarte ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
2004 Ricardo Cortes Duarte ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
1885 Andre Rafael Barboza ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
1839 Gabriel Pitágoras Silva E Brenner ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
1928 Gabriel Pitágoras Silva E Brenner ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
1620 Rogerio Baesso ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
2006 Ricardo Cortes Duarte ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
1830 Eduardo Viana De Carvalho ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
2396 Andre Rafael Barboza ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
2009 Ricardo Cortes Duarte ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
2477 Vanessa Rogeria De Lima ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
2478 Vanessa Rogeria De Lima ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
2703 Marcelo De Araújo Almeida ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
2686 Gabriel Pitágoras Silva E Brenner ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
1835 Gabriel Pitágoras Silva E Brenner ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
2558 Gabriel Pitágoras Silva E Brenner ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
2563 Marcelo De Araújo Almeida ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
1888 Andre Rafael Barboza ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
1786 Viviane Luisa Beserra Silva ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
2506 Gabriel Pitágoras Silva E Brenner ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
2507 Marcelo De Araújo Almeida ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
1836 Gabriel Pitágoras Silva E Brenner ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
1840 Eduardo Viana De Carvalho ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
2491 Vanessa Rogeria De Lima ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
1633 Gláucio Barizon Pançardes ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
1649 Fabiano Soares Kirk ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
1652 Fabiano Soares Kirk ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
1619 Rogerio Baesso ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
2488 Marcelo Pinheiro Sobral ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
1843 Gabriel Pitágoras Silva E Brenner ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
1890 Andre Rafael Barboza ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
1925 Gabriel Pitágoras Silva E Brenner ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
2176 Gabriel Pitágoras Silva E Brenner ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
1731 Marcelo Pinheiro Sobral ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
2177 Marcelo De Araújo Almeida ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
2589 Gláucio Barizon Pançardes ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
2829 Joelma Santos Lotes ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
2386 Andre Rafael Barboza ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
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2832 Joelma Santos Lotes ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
2480 Marcelo Pinheiro Sobral ANALISTA DE SISTEMAS-RESENDE 
1770 Marcelo Henrique Feldmann ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2705 Letícia Isabel Da Silva ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2597 Marianne Lopes De Barros Silva ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2643 Edi Meri Aguiar Fortes ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
1609 Fabienne Bastos Maicá ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
1710 André Domingues Ferreira Da Rocha ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
1960 Carolina Nogueira Do Carmo ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
1831 Silvio Cesar Barbosa do Couto ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2644 Edi Meri Aguiar Fortes ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
1769 Marcelo Henrique Feldmann ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
1551 Silvio Cesar Barbosa do Couto ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2586 Alexandra Carrupt De Azevedo ASSISTENTE DE ADMINIS TRAÇÃO-RESENDE 
2650 Edi Meri Aguiar Fortes ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2158 Alexandre José Gomes De Miranda ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
1612 Fabienne Bastos Maicá ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2309 Debora Schmutzler Abrahão ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2769 Flavia Vieira Lisboa Lopes ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2846 Ligia Dos Anjos Marcolino ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2837 Ana Maria Seixas Miranda ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2708 Letícia Isabel Da Silva ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2716 Letícia Isabel Da Silva ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2725 Letícia Isabel Da Silva ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
1703 Fabiana Aparecida De Paula ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
1702 Fabiana Aparecida De Paula ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2598 Marianne Lopes De Barros Silva ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2848 Ligia Dos Anjos Marcolino ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2433 Antonia Maria Dos Anjos ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2246 Marcelo Machado Do Oliveira ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2728 Letícia Isabel Da Silva ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2836 Ana Maria Seixas Miranda ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
1989 Allax Da Silva Souza ASSISTENTE DE ADM INISTRAÇÃO-RESENDE 
2770 Eduardo Da Silva Sabino ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
1949 Luciano De Oliveira Garcia ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2849 Ana Maria Seixas Miranda ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
1951 Luciano De Oliveira Garcia ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2732 Letícia Isabel Da Silva ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
1987 Allax Da Silva Souza ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2587 Alexandra Carrupt De Azevedo ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2188 Eduardo Da Silva Sabino ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2838 Ana Maria Seixas Miranda ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2215 Marcelo Machado Do Oliveira ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
1711 André Domingues Ferreira Da Rocha ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2388 Marcela Cristina De Santana Souza ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2187 Debora Schmutzler Abrahão ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
1969 Carolina Nogueira Do Carmo ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2601 Marianne Lopes De Barros Silva ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2609 Eduardo Da Silva Sabino ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
1713 André Domingues Ferreira Da Rocha ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2656 Edi Meri Aguiar Fortes ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2167 Alexandre José Gomes De Miranda ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2389 Marcela Cristina De Santana Souza ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2661 Edi Meri Aguiar Fortes ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
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2720 Ana Maria Seixas Miranda ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2843 Simone de Souza Saraiva ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2833 Eduardo Da Silva Sabino ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
1956 Carolina Nogueira Do Carmo ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
1793 Thiago Castro Ferreira ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2000 Eduardo Da Silva Sabino ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2602 Marianne Lopes De Barros Silva ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2567 Rafael De Oliveira Medeiros ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
1976 Ana Paula Dos Santos Souza ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2126 Ana Maria Seixas Miranda ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2604 Marianne Lopes De Barros Silva ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2050 Fernando Ferreira Da Cunha ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
1972 Ana Paula Dos Santos Souza ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2084 Simonton Moraes Oliveira ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2592 Alexandra Carrupt De Azevedo ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2629 Simone de Souza Saraiva ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
1990 Eduardo Da Silva Sabino ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2130 Ana Maria Seixas Miranda ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2850 Simone de Souza Saraiva ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2605 Marianne Lopes De Barros Silva ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2131 Ana Maria Seixas Miranda ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2636 Simone de Souza Saraiva ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2607 Marianne Lopes De Barros Silva ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
1597 Flavio Jacob Alves ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2641 Simone de Souza Saraiva ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2452 Glaucia De Abreu Pacheco ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2449 Ueslei Oliveira Da Silva ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2225 Marcelo Machado Do Oliveira ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2430 Antonia Maria Dos Anjos ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2630 Camila Trocoli Cardoso ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
1587 Flavio Jacob Alves ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2479 Bruno Guimaraes Diniz ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2608 Marianne Lopes De Barros Silva ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2610 Marianne Lopes De Barros Silva ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2616 Rafael De Oliveira Medeiros ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
1584 Flavio Jacob Alves ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
1670 Barbara Sbruzzi Martignoni ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2771 Flavio Jacob Alves ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2190 Debora Schmutzler Abrahão ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2611 Marianne Lopes De Barros Silva ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
1668 Barbara Sbruzzi Martignoni ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
2614 Marianne Lopes De Barros Silva ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
1577 Flavio Jacob Alves ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RESENDE 
1780 Izabel Cristina De Souza Zani ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
2466 Renata Cristina Vidal Reis ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
2471 Renata Cristina Vidal Reis ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1788 Izabel Cristina De Souza Zani ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1614 Adélia Luzia Vizeu Fernandes ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
2742 Eliezer Pinheiro Soares ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1789 Izabel Cristina De Souza Zani ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
2715 Eliezer Pinheiro Soares ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
2744 Eliezer Pinheiro Soares ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1791 Izabel Cristina De Souza Zani ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1644 Adélia Luzia Vizeu Fernandes ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
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2560 Izabel Cristina De Souza Zani ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
2745 Eliezer Pinheiro Soares ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
2081 Renata Cristina Vidal Reis ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
2082 Renata Cristina Vidal Reis ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
2747 Eliezer Pinheiro Soares ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
2564 Izabel Cristina De Souza Zani ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
2107 Renata Cristina Vidal Reis ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
2748 Eliezer Pinheiro Soares ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO-RIO DE JANEIRO 
2340 Geisiane D'aurea de Brito Thomaz ASSISTENTE SOCIAL-RESENDE 
2722 Sheila Da Silva Pereira ASSISTENTE SOCIAL-RIO DE JANEIRO 
2464 Jackson Williman Silva Caires AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-CAETITÉ 
1624 Aurelio Meira Nunes AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-CAETITÉ 
1918 Bueno Da Silva Lima AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-CAETITÉ 
1899 Bueno Da Silva Lima AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-CAETITÉ 
2220 Doranice Teixeira Borges Pereira AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-CAETITÉ 
1975 Joilma Katarine Fernandes Silva AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-CAETITÉ 
1627 Aurelio Meira Nunes AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-CAETITÉ 
1593 Wendell Bricidio Ramos AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-CAETITÉ 
1591 Jaqueline Kelly Neves Teles AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-CAETITÉ 
2485 Doranice Teixeira Borges Pereira AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-CAETITÉ 
1821 Rita De Cássia Oliveira Alves Fernandes AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-CAETITÉ 
2441 Jackson Williman Silva Caires AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-CAETITÉ 
2069 Bueno Da Silva Lima AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-CAETITÉ 
1891 Bueno Da Silva Lima AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-CAETITÉ 
2193 Jussara Ribeiro Souza AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-CAETITÉ 
2767 Islene Evangelista Eleuterio AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1937 Hudson Valerio Marcilio De Oliveira AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2317 Lucas Tadeu Sampaio Silva AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2765 Islene Evangelista Eleuterio AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2319 Lucas Tadeu Sampaio Silva AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2719 Gustavo Arieira Alvarenga AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1981 Leandro Modesto De Souza AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2223 Iran Euzebio Valentino Silva AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2230 Ritchelle Teles Silva AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2224 Alessandro Pimentel Silva AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1943 Hudson Valerio Marcilio De Oliveira AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2025 Wander Da Cunha Lopes AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1912 Claudia Helena Silva Machado AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2117 Talita Correa Alves AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1904 Claudia Helena Silva Machado AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1941 Hudson Valerio Marcilio De Oliveira AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1944 Hudson Valerio Marcilio De Oliveira AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1854 Nilto Antonio Da Silva Junior AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2845 Carlos Eduardo Ramos Guedes AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1884 Claudia Helena Silva Machado AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1945 Hudson Valerio Marcilio De Oliveira AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2026 Wander Da Cunha Lopes AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2318 Lucas Tadeu Sampaio Silva AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1898 Claudia Helena Silva Machado AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1946 Hudson Valerio Marcilio De Oliveira AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1907 Claudia Helena Silva Machado AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1947 Hudson Valerio Marcilio De Oliveira AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1955 Alexandre Lima Braga AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1911 Claudia Helena Silva Machado AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
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1948 Hudson Valerio Marcilio De Oliveira AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2853 Catia Augusta Faulstich Freire AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2842 Carina Consentino Marques AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2858 Luciano Alxandre Ribeiro De Almeida AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1870 Fabricio De Souza AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1859 Fabricio De Souza AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1700 Ana Carolina Bezzi Paiva de Moraes AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2014 Leandro Modesto De Souza AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2713 Fabiana Rodrigues Da Silva AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2552 Gillian Márcia Da Silva AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2773 Harlen Da Cunha Lima AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2730 Daniela Paula Da Silva Pereira AUXILIAR  ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1962 Alexandre Lima Braga AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2250 André Cruz Guedelha AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2520 Carina Consentino Marques AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2493 Nilto Antonio Da Silva Junior AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2556 Catia Augusta Faulstich Freire AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1661 Fernanda Pereira Calabar AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2718 Gillian Márcia Da Silva AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2687 Carina Consentino Marques AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2727 Daniela Paula Da Silva Pereira AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2854 Catia Augusta Faulstich Freire AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2859 Luciano Alxandre Ribeiro De Almeida AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2706 Fabiana Rodrigues Da Silva AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2792 Janaina Albuquerque AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2793 Janaina Albuquerque AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2841 Diana De Castro Terrones Costa AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2839 Gillian Márcia Da Silva AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2855 Catia Augusta Faulstich Freire AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2734 Carina Consentino Marques AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2738 Fabiana Rodrigues Da Silva AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2857 Luciano Alxandre Ribeiro De Almeida AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2647 Diana De Castro Terrones Costa AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1893 Claudia Helena Silva Machado AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2794 Janaina Albuquerque AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 

2209 
Rosana Márcia Souza Lima Araújo Do Espírito 
Santo AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 

1732 Gustavo Ferreira dos Santos AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2509 Adriana Motta Marques AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1664 Rachel De Souza Freire AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1599 Marcos Alvarenga Oliveira AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2112 Andreia Da Costa Ferreira AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2052 Alessandro Pimentel Silva AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2707 Fabiana Rodrigues Da Silva AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1665 Rachel De Souza Freire AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1886 Claudia Helena Silva Machado AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1598 Marcos Alvarenga Oliveira AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2367 Ibrahim Augusto Franklin da Silveira Carvalho AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1930 Hudson Valerio Marcilio De Oliveira AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2047 Ritchelle Teles Silva AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2057 Iran Euzebio Valentino Silva AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2782 Roberto Rodrigues AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2406 Carina Consentino Marques AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2255 Aderleide Patrícia Piraciaba Garcia AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
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1574 Gustavo De Souza Sampaio AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1733 Alexandre Lima Braga AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2555 Gillian Márcia Da Silva AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1861 Nilto Antonio Da Silva Junior AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2701 Gustavo Arieira Alvarenga AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1971 Leandro Modesto De Souza AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1662 Fernanda Pereira Calabar AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2622 Luciano Alxandre Ribeiro De Almeida AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1701 Ana Carolina Bezzi Paiva de Moraes AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2320 Lucas Tadeu Sampaio Silva AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1603 Wendell de Matos Gomes AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2031 Wander Da Cunha Lopes AUXILIAR ADM INISTRATIVO 1-RESENDE 
2628 Diana De Castro Terrones Costa AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2847 Diana De Castro Terrones Costa AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2634 Diana De Castro Terrones Costa AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1727 Alexandre Lima Braga AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2840 Gillian Márcia Da Silva AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2365 Ibrahim Augusto Franklin da Silveira Carvalho AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2834 Carina Consentino Marques AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2774 Harlen Da Cunha Lima AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2523 Carina Consentino Marques AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2118 Talita Correa Alves AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2549 Gillian Márcia Da Silva AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1608 Wendell de Matos Gomes AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1724 Alexandre Lima Braga AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1966 Leandro Modesto De Souza AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1706 Ana Carolina Bezzi Paiva de Moraes AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2763 Islene Evangelista Eleuterio AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2321 Lucas Tadeu Sampaio Silva AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2757 Iran Euzebio Valentino Silva AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2368 Ibrahim Augusto Franklin da Silveira Carvalho AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1942 Fernanda Pereira Calabar AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2729 Daniela Paula Da Silva Pereira AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2561 Catia Augusta Faulstich Freire AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2712 Fabiana Rodrigues Da Silva AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2753 Alessandro Pimentel Silva AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2752 Ritchelle Teles Silva AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2775 Harlen Da Cunha Lima AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2860 Luciano Alxandre Ribeiro De Almeida AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
2642 Diana De Castro Terrones Costa AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1-RESENDE 
1847 Josias Carlos De Vasconcellos AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS-RIO DE JANEIRO 
1610 Helania Oliveira Madureira BIBLIOTECÁRIA-RESENDE 
2228 Helania Oliveira Madureira BIBLIOTECÁRIA-RESENDE 
1613 Helania Oliveira Madureira BIBLIOTECÁRIA-RESENDE 
1617 Helania Oliveira Madureira BIBLIOTECÁRIA-RESENDE 
2035 Gisela Da Cruz Ferreira BIBLIOTECÁRIA-RIO DE JANEIRO 
2266 Deize Albernaz De Araujo BIBLIOTECÁRIA-RIO DE JANEIRO 
2027 Gisela Da Cruz Ferreira BIBLIOTECÁRIA-RIO DE JANEIRO 
1685 Carlos Alexandre Malheiro Oliveira BIÓLOGO-RESENDE 
1714 Helder Bruno Nunes Pinto BIÓLOGO-RESENDE 
2515 Sandra Motikawa BIÓLOGO-RESENDE 
1688 Carlos Alexandre Malheiro Oliveira BIÓLOGO-RESENDE 
2517 Sandra Motikawa BIÓLOGO-RESENDE 
2178 Carlos Alexandre Malheiro Oliveira BIÓLOGO-RESENDE 
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2179 Carlos Alexandre Malheiro Oliveira BIÓLOGO-RESENDE 
1690 Carlos Alexandre Malheiro Oliveira BIÓLOGO-RESENDE 
2435 Danielle Freitas Pereira BIÓLOGO-RESENDE 
1692 Carlos Alexandre Malheiro Oliveira BIÓLOGO-RESENDE 
2518 Sandra Motikawa BIÓLOGO-RESENDE 
2529 Luciano Martins BIÓLOGO-RESENDE 
2424 Danielle Freitas Pereira BIÓLOGO-RESENDE 
1653 Juliana Sampaio Farinaci BIÓLOGO-RESENDE 
2467 Katia Regina Vieira De Rezende BIÓLOGO-RESENDE 
2469 Simone De Castro Viana BIÓLOGO-RESENDE 
1695 Carlos Alexandre Malheiro Oliveira BIÓLOGO-RESENDE 
2521 Sandra Motikawa BIÓLOGO-RESENDE 
2528 Luciano Martins BIÓLOGO-RESENDE 
2759 Catarina Dalvi Boina BIÓLOGO-RESENDE 
2516 Carolina Roberta Alves De Matos BIÓLOGO-RESENDE 
2522 Luciano Martins BIÓLOGO-RESENDE 
2180 Juliana Sampaio Farinaci BIÓLOGO-RESENDE 
2541 Luciano Martins BIÓLOGO-RESENDE 
2534 Luciano Martins BIÓLOGO-RESENDE 
1678 Paula Brayner Souto Maior Lima BIÓLOGO-RESENDE 
1696 Carlos Alexandre Malheiro Oliveira BIÓLOGO-RESENDE 
1660 Juliana Sampaio Farinaci BIÓLOGO-RESENDE 
2524 Sandra Motikawa BIÓLOGO-RESENDE 
2183 Juliana Sampaio Farinaci BIÓLOGO-RESENDE 
2189 Juliana Sampaio Farinaci BIÓLOGO-RESENDE 
2343 Genesse Da Conceiçao BOMBEIRO DE BRIGADA 1-RESENDE 
2341 Genesse Da Conceiçao BOMBEIRO DE BRIGADA 1-RESENDE 
1567 Jefferson Santiago Silva  BOMBEIRO DE BRIGADA 1-RESENDE 
1676 Carlos Magno Longo BOMBEIRO DE BRIGADA 1-RESENDE 
2336 Genesse Da Conceiçao BOMBEIRO DE BRIGADA 1-RESENDE 
2796 Alexandre Xavier do Nascimento BOMBEIRO DE BRIGADA 1-RESENDE 
1889 Raphael Candido Da Rocha BOMBEIRO DE BRIGADA 1-RESENDE 
2809 Jesus Alves Da Silva BOMBEIRO DE BRIGADA 1-RESENDE 
1852 Jefferson Santiago Silva  BOMBEIRO DE BRIGADA 1-RESENDE 
2797 Alexandre Xavier do Nascimento BOMBEIRO DE BRIGADA 1-RESENDE 
1645 Marcus Martins Da Silva  BOMBEIRO DE BRIGADA 1-RESENDE 
2001 Raphael Candido Da Rocha BOMBEIRO DE BRIGADA 1-RESENDE 
2401 Alessandro Ferreira Gomes BOMBEIRO DE BRIGADA 1-RESENDE 
2324 Genesse Da Conceiçao BOMBEIRO DE BRIGADA 1-RESENDE 
2548 Eliana Pires De Queiroz ECONOMISTA-RESENDE 
2519 Mariana Olyntho Ramos ECONOMISTA-RESENDE 
2436 Jorge Luiz Rocha ECONOMISTA-RESENDE 
2530 Mariana Olyntho Ramos ECONOMISTA-RESENDE 
2445 Jorge Luiz Rocha ECONOMISTA-RESENDE 
2554 Eliana Pires De Queiroz ECONOMISTA-RESENDE 
2783 Bruno Cezario De Souza ECONOMISTA-RESENDE 
2537 Eliana Pires De Queiroz ECONOMISTA-RESENDE 
2540 Eliana Pires De Queiroz ECONOMISTA-RESENDE 
2688 Antônio Marcos De Oliveira Alves Sena ECONOMISTA-RESENDE 
2542 Eliana Pires De Queiroz ECONOMISTA-RESENDE 
2546 Mariana Olyntho Ramos ECONOMISTA-RESENDE 
2468 Jorge Luiz Rocha ECONOMISTA-RESENDE 
2689 Antônio Marcos De Oliveira Alves Sena ECONOMISTA-RESENDE 
2543 Eliana Pires De Queiroz ECONOMISTA-RESENDE 
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2547 Mariana Olyntho Ramos ECONOMISTA-RESENDE 
2550 Mariana Olyntho Ramos ECONOMISTA-RESENDE 
2531 Eliana Pires De Queiroz ECONOMISTA-RESENDE 
2690 Antônio Marcos De Oliveira Alves Sena ECONOMISTA-RESENDE 
2692 Antônio Marcos De Oliveira Alves Sena ECONOMISTA-RESENDE 
2551 Mariana Olyntho Ramos ECONOMISTA-RESENDE 
2545 Eliana Pires De Queiroz ECONOMISTA-RESENDE 
2693 Antônio Marcos De Oliveira Alves Sena ECONOMISTA-RESENDE 
2532 Eliana Pires De Queiroz ECONOMISTA-RESENDE 
2536 Mariana Olyntho Ramos ECONOMISTA-RESENDE 
2463 Jorge Luiz Rocha ECONOMISTA-RESENDE 
2694 Antônio Marcos De Oliveira Alves Sena ECONOMISTA-RESENDE 
2474 Jorge Luiz Rocha ECONOMISTA-RESENDE 
2544 Mariana Olyntho Ramos ECONOMISTA-RESENDE 
2559 Eliana Pires De Queiroz ECONOMISTA-RESENDE 
2360 Anderson Fernando Corrêa Cirino ECONOMISTA-RIO DE JANEIRO 
2369 Anderson Fernando Corrêa Cirino ECONOMISTA-RIO DE JANEIRO 
2370 Anderson Fernando Corrêa Cirino ECONOMISTA-RIO DE JANEIRO 
2799 Olivia Bertoche Gryzagoridis ECONOMISTA-RIO DE JANEIRO 
2372 Anderson Fernando Corrêa Cirino ECONOMISTA-RIO DE JANEIRO 
1682 Marcela do Carmo Silva ECONOMISTA-RIO DE JANEIRO 
2801 Olivia Bertoche Gryzagoridis ECONOMISTA-RIO DE JANEIRO 
2733 Paulo Henrique Souza Dos Santos ELETRICISTA-CAETITÉ 
2731 Paulo Henrique Souza Dos Santos ELETRICISTA-CAETITÉ 
2111 Washington Luiz Souza Dos Santos ELETRICISTA-CAETITÉ 
2109 Washington Luiz Souza Dos Santos ELETRICISTA-CAETITÉ 
2114 Washington Luiz Souza Dos S antos ELETRICISTA-CAETITÉ 
1643 Thais Brito De Oliveira ENGENHEIRO CIVIL-RESENDE 
2293 Marta Vasconcelos Ottoni ENGENHEIRO CIVIL-RESENDE 
1635 Weber Eduardo Soares ENGENHEIRO CIVIL-RESENDE 
2295 Marta Vasconcelos Ottoni ENGENHEIRO CIVIL-RESENDE 
1673 Marta Vasconcelos Ottoni ENGENHEIRO CIVIL-RESENDE 
1634 Thais Brito De Oliveira ENGENHEIRO CIVIL-RESENDE 
1629 Thais Brito De Oliveira ENGENHEIRO CIVIL-RESENDE 
2296 Marta Vasconcelos Ottoni ENGENHEIRO CIVIL-RESENDE 
1646 Weber Eduardo Soares ENGENHEIRO CIVIL-RESENDE 
1556 Yolacir Carlos De Souza Santos ENGENHEIRO DE MINAS-CAETITÉ 
2204 Yolacir Carlos De Souza Santos ENGENHEIRO DE MINAS-CAETITÉ 
2068 Natalia Erlenovna Lenskaia Monni ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RESENDE 
2286 Lúcia Helena De Rezende ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RESENDE 
2090 Thiago Machado De Almeida ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RESENDE 
2072 Natalia Erlenovna Lenskaia Monni ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RESENDE 
2094 Thiago Machado De Almeida ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RESENDE 
2097 Thiago Machado De Almeida ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RESENDE 
2029 Anaclara De Castro ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RESENDE 
2283 Lúcia Helena De Rezende ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RESENDE 
1708 Alexsandro Da Silva Cardoso ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RESENDE 
2374 Carlos Eduardo Da Silva Oliveira ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RESENDE 
2385 Artuébio Barcelos Da Silva Júnior ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RESENDE 
2291 Lúcia Helena De Rezende ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RESENDE 
2375 Carlos Eduardo Da Silva Oliveira ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RESENDE 
2357 Felipe Di As De Souza ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RESENDE 
2077 Natalia Erlenovna Lenskaia Monni ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RESENDE 
1759 Alexandre Rocha Velloso ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RESENDE 



 14 
1760 Alexandre Rocha Velloso ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RESENDE 
2331 Rafael Martins Da Trindade ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1552 Gillis Leonardo Bastos Miguel ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1968 Arnaldo Pinheiro Costa Gaio ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1935 Arnaldo Pinheiro Costa Gaio ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1657 Gillis Leonardo Bastos Miguel ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1924 Arnaldo Pinheiro Costa Gaio ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1637 Gillis Leonardo Bastos Miguel ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1952 Arnaldo Pinheiro Costa Gaio ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1726 Rafael Brasil Ferro Costa ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1873 Vinicius Miranda Barros ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RIO DE JANEIRO 
2278 Newton de Oliveira Cruz Filho ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RIO DE JANEIRO 
2279 Newton de Oliveira Cruz Filho ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1877 Vinicius Miranda Barros ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1833 Vinicius Miranda Barros ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1722 Rafael Brasil Ferro Costa ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RIO DE JANEIRO 
2281 Newton de Oliveira Cruz Filho ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1639 Gillis Leonardo Bastos Miguel ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RIO DE JANEIRO 
2282 Newton de Oliveira Cruz Filho ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1901 Vinicius Miranda Barros ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1844 Vinicius Miranda Barros ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RIO DE JANEIRO 
1845 Vinicius Miranda Barros ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO-RIO DE JANEIRO 
2174 Paulo Roberto Da Silva Junior ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO-RESENDE 
1850 Saulo Fernando Quintão Ribeiro ENGENHEIRO ELETRICISTA-RESENDE 
1851 Saulo Fernando Quintão Ribeiro ENGENHEIRO ELETRICISTA-RESENDE 
2232 Rodrigo Maran ENGENHEIRO ELETRICISTA-RESENDE 
2835 Fabio Bento Pereira ENGENHEIRO ELETRICISTA-RESENDE 
2465 Leonardo Jose Veloso Nogueira ENGENHEIRO ELETRICISTA-RESENDE 
1846 Donizete Antonio De Aquino Souza ENGENHEIRO ELETRICISTA-RESENDE 
1675 Adriano Barbieri Elias ENGENHEIRO ELETRICISTA-RESENDE 
2657 Ronny Malta Galrão ENGENHEIRO ELETRICISTA-RESENDE 
2781 Ronny Malta Galrão ENGENHEIRO ELETRICISTA-RESENDE 
2362 Welton Verly ENGENHEIRO ELETRICISTA-RESENDE 
2339 Jalmir Machado Da Silva  ENGENHEIRO ELETRICISTA-RESENDE 
2287 Mauricio Lopes De Oliveira ENGENHEIRO ELETRÔNICO-RESENDE 
2653 Leandro Santos Das Chagas ENGENHEIRO ELETRÔNICO-RESENDE 
2658 Leandro Santos Das Chagas ENGENHEIRO ELETRÔNICO-RESENDE 
2578 Mauricio Lopes De Oliveira ENGENHEIRO ELETRÔNICO-RESENDE 
2659 Leandro Santos Das Chagas ENGENHEIRO ELETRÔNICO-RESENDE 
2660 Leandro Santos Das Chagas ENGENHEIRO ELETRÔNICO-RESENDE 
1974 Vagner Brandão Martini ENGENHEIRO ELETRÔNICO-RESENDE 
2723 Helisson Pinheiro Barbosa ENGENHEIRO ELETRÔNICO-RESENDE 
2662 Leandro Santos Das Chagas ENGENHEIRO ELETRÔNICO-RESENDE 
1978 Vagner Brandão Martini ENGENHEIRO ELETRÔNICO-RESENDE 
2710 Helisson Pinheiro Barbosa ENGENHEIRO ELETRÔNICO-RESENDE 
2194 Helio Carlos De Aguiar Ramos ENGENHEIRO ELETRÔNICO-RESENDE 
2473 Helisson Pinheiro Barbosa ENGENHEIRO ELETRÔNICO-RESENDE 
2666 Leandro Santos Das Chagas ENGENHEIRO ELETRÔNICO-RESENDE 
2059 Vagner Brandão Martini ENGENHEIRO ELETRÔNICO-RESENDE 
2181 Helio Carlos De Aguiar Ramos ENGENHEIRO ELETRÔNICO-RESENDE 
2746 Mauricio Lopes De Oliveira ENGENHEIRO ELETRÔNICO-RESENDE 
2095 Vagner Brandão Martini ENGENHEIRO ELETRÔNICO-RESENDE 
2182 Helio Carlos De Aguiar Ramos ENGENHEIRO ELETRÔNICO-RESENDE 
2664 Leandro Santos Das Chagas ENGENHEIRO ELETRÔNICO-RESENDE 
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2093 Vagner Brandão Martini ENGENHEIRO ELETRÔNICO-RESENDE 
2184 Helio Carlos De Aguiar Ramos ENGENHEIRO ELETRÔNICO-RESENDE 
2186 Helio Carlos De Aguiar Ramos ENGENHEIRO ELETRÔNICO-RESENDE 
2123 Cassio Silva Silveira ENGENHEIRO MECÂNICO-CAETITÉ 
2218 Weslley Garcia Sales ENGENHEIRO MECÂNICO-CAETITÉ 
2128 Cassio Silva Silveira ENGENHEIRO MECÂNICO-CAETITÉ 
2138 Cassio Silva Silveira ENGENHEIRO MECÂNICO-CAETITÉ 
2146 Cassio Silva Silveira ENGENHEIRO MECÂNICO-CAETITÉ 
2373 Cassio Silva Silveira ENGENHEIRO MECÂNICO-CAETITÉ 
2207 Cassio Silva Silveira ENGENHEIRO MECÂNICO-CAETITÉ 
2505 Murilo Costa Vasconcelos ENGENHEIRO MECÂNICO-CAETITÉ 
2510 Murilo Costa Vasconcelos ENGENHEIRO MECÂNICO-CAETITÉ 
2503 Murilo Costa Vasconcelos ENGENHEIRO MECÂNICO-CAETITÉ 
2508 Murilo Costa Vasconcelos ENGENHEIRO MECÂNICO-CAETITÉ 
1936 João Gomes Da Silva Neto ENGENHEIRO MECÂNICO-CAETITÉ 
2751 Weslley Garcia Sales ENGENHEIRO MECÂ NICO-CAETITÉ 
1938 João Gomes Da Silva Neto ENGENHEIRO MECÂNICO-CAETITÉ 
2034 João Gomes Da Silva Neto ENGENHEIRO MECÂNICO-CAETITÉ 
2079 Roberto De Oliveira Jesus Filho ENGENHEIRO MECÂNICO-RESENDE 
2252 Luciano Da Silva Silveira ENGENHEIRO MECÂNICO-RESENDE 
2099 Filipi Amaral Dos Santos ENGENHEIRO MECÂNICO-RESENDE 
2104 Davi Bernardino De Souza ENGENHEIRO MECÂNICO-RESENDE 
2623 Vitor Vitório Vitorino ENGENHEIRO MECÂNICO-RESENDE 
2254 Luciano Da Silva Silveira ENGENHEIRO MECÂNICO-RESENDE 
1939 Luis Eduardo Da Silva ENGENHEIRO MECÂNICO-RESENDE 
2618 Vitor Vitório Vitorino ENGENHEIRO MECÂNICO-RESENDE 
2100 Filipi Amaral Dos Santos ENGENHEIRO MECÂNICO-RESENDE 
2106 Davi Bernardino De Souza ENGENHEIRO MECÂNICO-RESENDE 
2486 Luis Eduardo Da Silva ENGENHEIRO MECÂNICO-RESENDE 
2256 Luciano Da Silva Silveira ENGENHEIRO MECÂNICO-RESENDE 
2624 Vitor Vitório Vitorino ENGENHEIRO MECÂNICO-RESENDE 
2699 Wladimir Sampaio Sieczko ENGENHEIRO MECÂNICO-RESENDE 
2258 Luciano Da Silva Silveira ENGENHEIRO MECÂNICO-RESENDE 
2259 Luciano Da Silva Silveira ENGENHEIRO MECÂNICO-RESENDE 
1894 Andre Marciel Do Nascimento ENGENHEIRO QUÍMICO-CAETITÉ 
2041 Fernando César Gazola ENGENHEIRO QUÍMICO-RESENDE 
2017 Wilson Ferdinando Fazio ENGENHEIRO QUÍMICO-RESENDE 
1779 Delcio Luiz Dos Santos ENGENHEIRO QUÍMICO-RESENDE 
2620 Wilson Ferdinando Fazio ENGENHEIRO QUÍMICO-RESENDE 
1880 Wilson Ferdinando Fazio ENGENHEIRO QUÍMICO-RESENDE 
2055 Fernando César Gazola ENGENHEIRO QUÍMICO-RESENDE 
2064 Fernando César Gazola ENGENHEIRO QUÍMICO-RESENDE 
1625 Daniele De Azevedo Baêta ENGENHEIRO QUÍMICO-RESENDE 
1632 Daniele De Azevedo Baêta ENGENHEIRO QUÍMICO-RESENDE 
2129 Hércules Roncaglia De Lima ENGENHEIRO QUÍMICO-RESENDE 
2046 Wellington Barbosa Júnior ENGENHEIRO QUÍMICO-RESENDE 
1554 Alex Rodrigues De Andrade ENGENHEIRO QUÍMICO-RIO DE JANEIRO 
1571 Alex Rodrigues De Andrade ENGENHEIRO QUÍMICO-RIO DE JANEIRO 
2402 Luiz Octavio Vieira Pereira ENGENHEIRO QUÍMICO-RIO DE JANEIRO 
1553 Alex Rodrigues De Andrade ENGENHEIRO QUÍMICO-RIO DE JANEIRO 
1582 Alex Rodrigues De Andrade ENGENHEIRO QUÍMICO-RIO DE JANEIRO 
1575 Alex Rodrigues De Andrade ENGENHEIRO QUÍMICO-RIO DE JANEIRO 
1578 Alex Rodrigues De Andrade ENGENHEIRO QUÍMICO-RIO DE JANEIRO 
1737 Luiz Omena De Oliveira Filho ENGENHEIRO QUÍMICO-RIO DE JANEIRO 
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1953 Igor Luiz Soares Garrido ENGENHEIRO QUÍMICO-RIO DE JANEIRO 
2817 Carlos Francisco Adao Lourenco ESPECIALISTA TÉCNICO DE SUPORTE-RESENDE 
2168 Renato Rodrigues Braz Silva ESPECIALISTA TÉCNICO DE SUPORTE-RESENDE 
2818 Carlos Francisco Adao Lourenco ESPECIALISTA TÉCNICO DE SUPORTE-RESENDE 
2227 Renato Rodrigues Braz Silva ESPECIALISTA TÉCNICO DE SUPORTE-RESENDE 
1592 Mauricio Jose Trigo Pereira ESPECIALISTA TÉCNICO DE SUPORTE-RESENDE 
2172 Renato Rodrigues Braz Silva ESPECIALISTA TÉCNICO DE SUPORTE-RESENDE 
2819 Carlos Francisco Adao Lourenco ESPECIALISTA TÉCNICO DE SUPORTE-RESENDE 
1604 Thiago Rodrigues De Sá ESPECIALISTA TÉCNICO DE SUPORTE-RESENDE 
2820 Carlos Francisco Adao Lourenco ESPECIALISTA TÉCNICO DE SUPORTE-RESENDE 
2495 Renato Rodrigues Braz Silva ESPECIALISTA TÉCNICO DE SUPORTE-RESENDE 
1601 Thiago Rodrigues De Sá ESPECIALISTA TÉCNICO DE SUPORTE-RESENDE 
2821 Carlos Francisco Adao Lourenco ESPECIALISTA TÉCNICO DE SUPORTE-RESENDE 
2110 Jamyle Dos Santos Praxedes GEÓLOGO-CAETITÉ 
2739 Vanda Maria Estevanim INSPETOR DE CONTROLE DE QUALIDADE-RESENDE 
2743 Vanda Maria Estevanim INSPETOR DE CONTROLE DE QUALIDADE-RESENDE 
2439 Ailton Brito Da Silva INSPETOR DE CONTROLE DE QUALIDADE-RESENDE 
1658 Elcy Monteiro De Morais INSPETOR DE CONTROLE DE QUALIDADE-RESENDE 
2440 Ailton Brito Da Silva INSPETOR DE CONTROLE DE QUALIDADE-RESENDE 
2443 Ailton Brito Da Silva INSPETOR DE CONTROLE DE QUALIDADE-RESENDE 
2446 Ailton Brito Da Silva INSPETOR DE CONTROLE DE QUALIDADE-RESENDE 
2448 Ailton Brito Da Silva INSPETOR DE CONTROLE DE QUALIDADE-RESENDE 
2451 Ailton Brito Da Silva INSPETOR DE CONTROLE DE QUALIDADE-RESENDE 
2234 Gilberto Rodrigues De Brito INSPETOR DE CONTROLE DE QUALIDADE-RESENDE 
2205 Flávio Costa Teixeira INSPETOR DE CONTROLE DE QUALIDADE-RESENDE 
2233 Flávio Costa Teixeira INSPETOR DE CONTROLE DE QUALIDADE-RESENDE 
2260 Ciro Pereira Sobrinho MECÂNICO-CAETITÉ 
2277 Moacir Portella Lopes MOTORISTA TRATORISTA-CAETITÉ 
2071 Luciene Maria Teixeira MOTORISTA-RESENDE 
2012 Luciene Maria Teixeira MOTORISTA-RESENDE 
2013 Luciene Maria Teixeira MOTORISTA-RESENDE 
2806 Iran Augusto Da Silva MOTORISTA-RESENDE 
2861 Joel Santos da Silva MOTORISTA-RESENDE 
1677 Pedro Ronaldo Ventura Loures MOTORISTA-RESENDE 
1842 Pedro Ronaldo Ventura Loures MOTORISTA-RESENDE 
1801 Elson Rodrigues Correa MOTORISTA-RESENDE 
2015 Luciene Maria Teixeira MOTORISTA-RESENDE 
1826 Pedro Ronaldo Ventura Loures MOTORISTA-RESENDE 
1647 Thilmar Correa Machado Filho MOTORISTA-RESENDE 
1669 Pedro Ronaldo Ventura Loures MOTORISTA-RESENDE 
2364 Iran Augusto Da Silva MOTORISTA-RESENDE 
1565 Ronaldo Teixeira Martins MOTORISTA-RIO DE JANEIRO 
2377 Allexandre Rodrigues De Oliveira MOTORISTA-RIO DE JANEIRO 
2030 Leandro Sobral Dos Santos MOTORISTA-RIO DE JANEIRO 
2036 Enilson De Paula Leoncio MOTORISTA-RIO DE JANEIRO 
2378 Allexandre Rodrigues De Oliveira MOTORISTA-RIO DE JANEIRO 
2379 Allexandre Rodrigues De Oliveira MOTORISTA-RIO DE JANEIRO 
2202 Nivaldo Martins De Souza MOTORISTA-RIO DE JANEIRO 
1559 Ronaldo Teixeira Martins MOTORISTA-RIO DE JANEIRO 
2003 Lazaro Da Silva Luz MOTORISTA-RIO DE JANEIRO 
2264 Dejair Alcantara De Oliveira OFICIAL DE MANUTENÇÃO-CAETITÉ 
2244 Haroldo Santos Pereira OFICIAL DE MANUTENÇÃO-CAETITÉ 
2212 James Deam De Melo Batista Júnior OFICIAL DE MANUTENÇÃO-CAETITÉ 
2210 James Deam De Melo Batista Júnior OFICIAL DE MANUTENÇÃO-CAETITÉ 
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2248 Haroldo Santos Pereira OFICIAL DE MANUTENÇÃO-CAETITÉ 
1869 Flavio Miranda Mota OFICIAL DE MANUTENÇÃO-CAETITÉ 
2288 Rafael Guimarães OFICIAL DE MANUTENÇÃO-RESENDE 
2442 Luís Antônio Pereira OFICIAL DE MANUTENÇÃO-RESENDE 
2276 Rafael Guimarães OFICIAL DE MANUTENÇÃO-RESENDE 
2574 Marco Aurelio Ferraz OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1895 Daniel Dores Alves OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2083 Wellinton Alves Da Costa OP DE PROCESSOS-FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1569 Alisson Andre de Jesus Silva OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2080 Wellinton Alves Da Costa OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2078 Wellinton Alves Da Costa OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1572 Alisson Andre de Jesus Silva OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2067 Wellinton Alves Da Costa OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1586 Ederson Silva Lopes OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2061 Wellinton Alves Da Costa OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1580 Ederson Silva Lopes OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1583 Ederson Silva Lopes OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍV EL-RESENDE 
2805 Julio Cesar Dias Barcellos Junior OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2776 Paulo Sérgio Gomes Pinto OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1666 Viviane Maria De Souza Dias OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1691 Irineu Gustavo Faria OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2312 Jeferson Costa Dos Santos OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2116 Marcos Paulo Lopes OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1683 Rafael Couto Dos Santos Lima OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1576 Paulo Roberto De Moura Azevedo OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1887 Yuri Rangel OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2405 Uender Cesar De Souza OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1853 André Monteiro Mera OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1564 Alisson Andre de Jesus Silva OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1782 Rogerio Dos Santos Goes OP DE PROCESSOS-FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1794 Alonso Domingos De Souza Junior OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2438 José Marcos Passos Portilho OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2680 Carlos Alberto Rosset Calderon OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1681 Márcio Alexandre Evangelista  OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1862 Daniel Dores Alves OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1739 Leandro Batista de Oliveira OP DE PROCESSOS-FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2045 Emerson Lima De Lucena OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1920 Rafael Couto Dos Santos Lima OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2284 Amarildo Ferreira Frossard OP DE PROCESSOS-FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1841 Amarildo Ferreira Frossard OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1566 Alisson Andre de Jesus Silva OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1867 José Paulo Luiz Do Nascimento OP DE PROCESSOS-FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2048 Emerson Lima De Lucena OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2065 Roberto Carlos da Silva OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2075 Rodrigo Sampaio Martins OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2366 Evânio José De Lima OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1783 Daniel Augusto Da Silveira OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2807 Julio Cesar Dias Barcellos Junior OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2695 Goldemberg Marques De Oliveira OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2788 Luiz Fabiano Vieira OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2044 Emerson Lima De Lucena OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍV EL-RESENDE 
1876 José Paulo Luiz Do Nascimento OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2201 Eurico Rodrigues Campos OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2789 Fernando De Souza Carreira OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 



 18 
2790 Fernando De Souza Carreira OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2203 Eurico Rodrigues Campos OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1965 Geraldo Tona Neto OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2737 Goldemberg Marques De Oliveira OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1871 José Paulo Luiz Do Nascimento OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1919 Gilberto Loubach Florentino OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1606 Lucas Alexandre E Silva OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1777 Daniel Augusto Da Silveira OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2787 Adilson Alves OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1855 Alex Gil Rodrigues OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2298 Jeferson Costa Dos Santos OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2353 Clayton Rodrigues Valente OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1767 Cleber De Oliveira Pinto OP DE PROCESSOS-FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2043 Ocimar Da Silva Neves OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1600 Márcio Alexandre Evangelista  OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2538 Goldemberg Marques De Oliveira OP DE PROCESSOS-FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2779 Paulo Sérgio Gomes Pinto OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2315 Antonio Carlos Medeiros Da Silva OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1728 Josewilson Batista Da Silva OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1856 Anna Maria Karolynne Santos Da Silva OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2051 Wellinton Alves Da Costa OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1672 Arlon Junio Pinheiro OP DE PROCESSOS-FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1875 Daniel Dores Alves OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1654 Ederson Silva Lopes OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1771 Amarildo Ferreira Frossard OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2590 Ricardo Ferreira De Moura OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1656 Ederson Silva Lopes OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2458 José Marcos Passos Portilho OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1742 Charles Alexsandro Silva Dos Santos OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1595 Vanessa Santos Ribeiro De Almeida OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2577 Marco Aurelio Ferraz OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1655 Ederson Silva Lopes OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1743 Rooziely Maciel De Almeida OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2133 Carlos Magno De Souza Candinho OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1698 Irineu Gustavo Faria OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2101 Marcos Paulo Lopes OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2735 Adriano Pereira Chagas OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1705 Márcio Henrique De Paula Carvalho OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1744 Charles Alexsandro Silva Dos Santos OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1879 José Paulo Luiz Do Nascimento OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2434 Alessandro Ordine Ribeiro Toledo OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1735 Fábio Lopes De Carvalho OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1848 Anderson Rodrigues Passos OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2037 Perivaldo Franklin De Sales OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1594 Vanessa Santos Ribeiro De Almeida OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2038 Perivaldo Franklin De Sales OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1729 Josewilson Batista Da Silva OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1896 Yuri Rangel OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1774 Amarildo Ferreira Frossard OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1751 Charles Alexsandro Silva Dos Santos OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1878 Daniel Dores Alves OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2682 Carlos Alberto Rosset Calderon OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2736 Carlos Magno De Souza Candinho OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1932 Rafael Couto Dos Santos Lima OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
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2741 Goldemberg Marques De Oliveira OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2566 Marco Aurelio Ferraz OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2740 Goldemberg Marques De Oliveira OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2676 Wilson Ramos Da Paixão OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2039 Wellinton Alves Da Costa OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1909 Rafael Couto Dos Santos Lima OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2290 Carlos Magno De Souza Candinho OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1753 Rooziely Maciel De Almeida OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2683 Carlos Alberto Rosset Calderon OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2098 Eric Leonardo De Jesus Andrade OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1752 Charles Alexsandro Silva Dos Santos OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1596 Vanessa Santos Ribeiro De Almeida OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2054 Wellinton Alves Da Costa OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2539 Goldemberg Marques De Oliveira OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1882 Daniel Dores Alves OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1749 Lucas Alexandre E Silva OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2675 Wilson Ramos Da Paixão OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1908 Gilberto Loubach Florentino OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
2306 Jeferson Costa Dos Santos OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 
1755 Charles Alexsandro Silva Dos Santos OP DE PROCESSOS -FAB DO ELEMEN. COMBUSTÍVEL-RESENDE 

2063 Gilberto Moreira De Souza Vilas Boas 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

2066 Gilberto Moreira De Souza Vilas Boas 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

1745 Salvador Coqueiro Sobrinho 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

1650 Rafael Fraga Teixeira 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

1638 Fábio Alves Dos Santos 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

1917 Maurilio Fernandes De Souza 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

1570 Lupicino Costa Teixeira 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

1725 Douglas Soares Pinto 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

2238 Roberto Rondinelli De Oliveira Do Carmo Da Cruz 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

2704 Julio Diego Silva 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

1640 Fábio Alves Dos Santos 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

1641 Fábio Alves Dos Santos 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

1970 Giliard Dias De Brito 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

2557 Leanderson Chaves Da Silva 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

2581 Harler Moreira Da Silva 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

1579 Ana Claudia Pereira Ribeiro 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

1557 Ana Claudia Pereira Ribeiro 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

2216 Carlos Henrique Maia Dos Santos 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 
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2213 Carlos Henrique Maia Dos Santos 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

2274 Emesson Santos Rodrigues 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

1694 Silvânia Neri Baleeiro 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

1772 Eduardo Rômulo Nunes Rodrigues 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

1967 Mileide De Souza Carvalho 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

1563 Lupicino Costa Teixeira 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

2674 Jade Cardoso Brito Da Costa 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

2582 Deisy Rocha Farias 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

2768 Marco Antonio Conceição Rocha 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

1922 Gilberto Moreira De Souza Vilas Boas 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

1977 Cleto Mendes Do Nascimento Junior 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

1631 Fábio Alves Dos Santos 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

1581 Milton Eduardo Lozano Aguiar 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

1913 Maurilio Fernandes De Souza 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

1746 Salvador Coqueiro Sobrinho 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

2481 Juscelio Barbosa da Silva 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

2702 Luciana Lima Fernandes 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

1910 Leomar Rodrigues Silva 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

2271 Jossenei Felipe De Souza 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

2191 Lucidesio De Amorim Leite 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

2195 Lucidesio De Amorim Leite 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

2199 Marcio Andre Teixeira Bomfim 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

1663 João Victor De Aguiar Rodrigues 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

2579 Lucidesio De Amorim Leite 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

1914 Maurilio Fernandes De Souza 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

2585 Deisy Rocha Farias 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

2580 Lucidesio De Amorim Leite 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

1667 João Victor De Aguiar Rodrigues 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

2698 Jade Cardoso Brito Da Costa 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 
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2270 Jossenei Felipe De Souza 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

1754 Salvador Coqueiro Sobrinho 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

2814 Jade Cardoso Brito Da Costa 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

2553 Leanderson Chaves Da Silva 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

2588 Deisy Rocha Farias 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

2756 Suelio Soares Silva  
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

2764 Marco Antonio Conceição Rocha 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

1568 Lupicino Costa Teixeira 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

2766 Marco Antonio Conceição Rocha 
OP PROCESSOS-PROD DE CONCENTRADO DE URÂNIO-
CAETITÉ 

2150 Julio Cesar Silva QUÍMICO-CAETITÉ 
2096 Mabel Ribeiro Sousa QUÍMICO-CAETITÉ 
2102 Mabel Ribeiro Sousa QUÍMICO-CAETITÉ 
1980 Max Jose Belo De Souza QUÍMICO-RESENDE 
2337 Luiz Andre Nunes Mendes QUÍMICO-RESENDE 
1689 Max Jose Belo De Souza QUÍMICO-RESENDE 
1999 Max Jose Belo De Souza QUÍMICO-RESENDE 
2262 Luiz Andre Nunes Mendes QUÍMICO-RESENDE 
2263 Luiz Andre Nunes Mendes QUÍMICO-RESENDE 
2294 Luiz Andre Nunes Mendes QUÍMICO-RESENDE 
2292 Luiz Andre Nunes Mendes QUÍMICO-RESENDE 
1866 Patrícia Prudêncio Dos Santos TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO-RESENDE 
1818 Andréa Taucei De Jesus TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO-RESENDE 
1768 Andréa Taucei De Jesus TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO-RESENDE 
2314 Anderson De Souza TÉCNICO EM ELETRICIDADE-RESENDE 
2326 Luiz Rogério De Souza Furtado TÉCNICO EM ELETRICIDADE-RESENDE 
2323 Anderson De Souza TÉCNICO EM ELETRICIDADE-RESENDE 
2335 Luiz Rogério De Souza Furtado TÉCNICO EM ELETRICIDADE-RESENDE 
2345 Luiz Rogério De Souza Furtado TÉCNICO EM ELETRICIDADE-RESENDE 
2344 Anderson De Souza TÉCNICO EM ELETRICIDADE-RESENDE 
1716 Caroline Barros de Araujo TÉCNICO EM ELETRÔNICA-CAETITÉ 
1812 Adriano Tomaz da Silva TÉCNICO EM ELETRÔNICA-CAETITÉ 
1723 Caroline Barros de Araujo TÉCNICO EM ELETRÔNICA-CAETITÉ 
1819 Márcio Paulon Rodrigues TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
1822 Márcio Paulon Rodrigues TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
2342 Roberto Carlos Da Silva TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
1820 Marco Aurelio Radich Galvão TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
1810 Márcio Paulon Rodrigues TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
2092 Antônio Carlos Gomes De Brito TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
1750 Charles De Andrade Silva TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
2380 Fábio Alves Sabino TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
1748 Charles De Andrade Silva TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
2060 Adriano De Jesus Veiga TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
2815 Alzenir Lopes Araujo TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
2816 Edson Lopes Araújo TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
2512 Márcio Paulon Rodrigues TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
1825 Marco Aurelio Radich Galvão TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
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2086 Cássio Cardoso Pessanha Monteiro TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
2074 Adriano De Jesus Veiga TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
1605 Marco Aurelio Radich Galvão TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
2381 Fábio Alves Sabino TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
1838 Márcio Paulon Rodrigues TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
2527 Márcio Paulon Rodrigues TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
2322 Cássio Cardoso Pessanha Monteiro TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
2091 Adriano De Jesus Veiga TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
2382 Fábio Alves Sabino TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
2785 Marco Aurelio Radich Galvão TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
1829 Marco Aurelio Radich Galvão TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
2822 Edson Lopes Araújo TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
1998 Antonio Marcos De Faria TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
2828 Edson Lopes Araújo TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
1697 Alex Luiz De Freitas TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
2010 Antonio Marcos De Faria TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
1758 Mário Ângelo De Barros Moura TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
2823 Edson Lopes Araújo TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
2383 Fábio Alves Sabino TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
2825 Edson Lopes Araújo TÉCNICO EM ELETRÔNICA-RESENDE 
2565 Leonardo Privat De Oliveira TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA-RESENDE 
2569 Leonardo Privat De Oliveira TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA-RESENDE 
2573 Leonardo Privat De Oliveira TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA-RESENDE 
1607 André Salvador Dos Santos TÉCNICO EM MECÂNICA-CAETITÉ 
1933 Alexandre Alves Da Silva  TÉCNICO EM MECÂNICA-RESENDE 
1934 Alexandre Alves Da Silva  TÉCNICO EM MECÂNICA-RESENDE 
1865 Alexandre Alves Da Silva  TÉCNICO EM MECÂNICA-RESENDE 
2206 Sandra Viana Soares Elias TÉCNICO EM MECÂNICA-RESENDE 
2749 Adriano Abrahao Moreira Dias TÉCNICO EM MECÂNICA-RESENDE 
2663 Elton Ferreira De Lima TÉCNICO EM MECÂNICA-RESENDE 
2211 Sandra Viana Soares Elias TÉCNICO EM MECÂNICA-RESENDE 
1815 Rafael Botelho Nogueira TÉCNICO EM MECÂNICA-RESENDE 
2217 Sandra Viana Soares Elias TÉCNICO EM MECÂNICA-RESENDE 
2626 Cesar Raimundo Da Silva TÉCNICO EM MECÂNICA-RESENDE 
1931 Alexandre Alves Da Silva  TÉCNICO EM MECÂNICA-RESENDE 
1872 Leandro Lucio Leal TÉCNICO EM MECÂNICA-RESENDE 
1827 Ormindo Rodrigues De Almeida Filho TÉCNICO EM MECÂNICA-RESENDE 
2198 Sandra Viana Soares Elias TÉCNICO EM MECÂNICA-RESENDE 
2648 Bruno de Souza Saraiva  TÉCNICO EM MECÂNICA-RESENDE 
2625 Cesar Raimundo Da Silva TÉCNICO EM MECÂNICA-RESENDE 
1864 Alexandre Alves Da Silva  TÉCNICO EM MECÂNICA-RESENDE 
2632 Bruno de Souza Saraiva  TÉCNICO EM MECÂNICA-RESENDE 
2852 Bruno de Souza Saraiva  TÉCNICO EM MECÂNICA-RESENDE 
1618 Marcos Aurélio Do Nascimento TÉCNICO EM MECÂNICA-RESENDE 
2638 Bruno de Souza Saraiva  TÉCNICO EM MECÂNICA-RESENDE 
2639 Bruno de Souza Saraiva  TÉCNICO EM MECÂNICA-RESENDE 
1784 Jucele Souza Mebs TÉCNICO EM QUÍMICA-RESENDE 
2242 Marcos Teixeira Lima TÉCNICO EM QUÍMICA-RESENDE 
2800 Rafael Lima Monteiro TÉCNICO EM QUÍMICA-RESENDE 
2245 Marcos Teixeira Lima TÉCNICO EM QUÍMICA-RESENDE 
2802 Rafael Lima Monteiro TÉCNICO EM QUÍMICA-RESENDE 
2803 Rafael Lima Monteiro TÉCNICO EM QUÍMICA-RESENDE 
2593 Jocimar Carvalho Da Silva TÉCNICO EM QUÍMICA-RESENDE 
2591 Jocimar Carvalho Da Silva TÉCNICO EM QUÍMICA-RESENDE 
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2811 Jocimar Carvalho Da Silva TÉCNICO EM QUÍMICA-RESENDE 
2804 Rafael Lima Monteiro TÉCNICO EM QUÍMICA-RESENDE 
2812 Jocimar Carvalho Da Silva TÉCNICO EM QUÍMICA-RESENDE 
2808 Rafael Lima Monteiro TÉCNICO EM QUÍMICA-RESENDE 
1796 Luis Carlos Araujo De Moraes TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO -RESENDE 
1804 Luis Carlos Araujo De Moraes TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO -RESENDE 
1961 Wilson Santa Rosa Filho TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO -RESENDE 
1757 Diogo S iqueira Neves TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO -RESENDE 
1973 Wilson Santa Rosa Filho TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO -RESENDE 
2297 Bruno Fernandes Vaz Ribeiro TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO -RESENDE 
1991 Wilson Santa Rosa Filho TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO-RESENDE 
1811 Luis Carlos Araujo De Moraes TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO -RESENDE 
2185 Wilson Santa Rosa Filho TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO -RESENDE 
2007 Wilson Santa Rosa Filho TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO -RESENDE 
2672 Sinval Alves De Souza TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO -RESENDE 
2568 Sinval Alves De Souza TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO -RESENDE 
2028 Wilson Santa Rosa Filho TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO -RESENDE 
2570 Sinval Alves De Souza TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO -RESENDE 
1807 Luis Carlos Araujo De Moraes TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO -RESENDE 
1717 Wilson Santa Rosa Filho TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO -RESENDE 
2033 Wilson Santa Rosa Filho TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO -RESENDE 
1781 Luis Carlos Araujo De Moraes TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO -RESENDE 
1679 Wilson Santa Rosa Filho TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO -RESENDE 
1790 Luis Carlos Araujo De Moraes TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO -RESENDE 
2437 Ana Carolina Da Silva TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO -RESENDE 
1747 Diogo Siqueira Neves TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO -RESENDE 
2349 Wilson Santa Rosa Filho TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO -RESENDE 
2762 Jose Carlos Fonseca Barbosa TORNEIRO MECÂNICO-CAETITÉ 
2024 Jose Carlos Fonseca Barbosa TORNEIRO MECÂNICO-CAETITÉ 
2599 Jose Carlos Fonseca Barbosa TORNEIRO MECÂNICO-CAETITÉ 
2583 Adriana Reis Xavier TRADUTOR (ALEMÃO)-RESENDE 
2584 Adriana Reis Xavier TRADUTOR (ALEMÃO)-RESENDE 
1773 Aldaléia De Souza Borges TRADUTOR (INGLÊS)-RIO DE JANEIRO 

 
 

II 
DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 
 
 As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  
 
CARGO: ADMINISTRADOR 
 
QUESTÃO 08_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que segundo os gramáticos 
Pasquale Cipro Neto, Domingos Paschoal Cegalla e Luiz Antônio Sacconi, dentre outros, a “idéia  de 
concessão está ligada à idéia de contraste , de quebra de expectativa”. É o que se verifica no fragmento 
da questão em tela. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
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QUESTÃO 09_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que segundo Luiz Antônio 
Sacconi o emprego do pronome demonstrativo “desse” é usado, dentre outras situações, em referência 
ao que já se mencionou. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 14_ANULADA. 
 
QUESTÃO 16_ Não procedem as alegações do (s) recorrente(s), uma vez que a  questão versa sobre a 
teoria dos dois fatores de Herzberg que são os fatores higiênicos (extrínsecos ou externos) e os fatores 
motivacionais (intrínsecos ou internos). Conforme o candidato cita no recurso, os fatores motivacionais 
estão relacionados aquilo que o indivíduo faz e desempenha. Envolvem sentimentos de crescimento 
individual, de reconhecimento profissional, responsabilidade e as necessidades de auto-realização. A 
questão aponta como certa a letra D, onde apresentam os seguintes itens considerados como fatores 
motivacionais: II. Reconhecimento no exercício da função (que diz respei to aos critérios do trabalho em 
si e de reconhecimento profissional); IV. Possibilidade de enfrentar desafios (refere-se à 
responsabilidade e crescimento individual); e V. Plano de carreira (refere-se às perspectivas de 
evolução). 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 18_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que qualquer situação que 
envolva a tomada de decisão necessita de informações para que se possa compreendê-la e tomar a 
decisão. Um indivíduo, para tomar sua decisão no ato da compra dos serviços necessita também de 
informações para subsidiá-lo na decisão. No processo de compra dos serviços, seguindo Las Casas, não 
existe a figura do pós-venda e sim do pós-compra, pois o pós-venda é atitude da empresa e que 
processa esta etapa. O indivíduo ou cliente tem como atitude o pós-compra, isto é, suas considerações 
sobre a aquisição, o retorno à compra do serviço ou a busca por outro fornecedor. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 21_Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que o ponto de partida para 
qualquer análise da situação estratégica de uma organização envolve a missão da organização, o 
desempenho da organização até o presente momento, quais são suas vantagens competitivas em 
relação aos concorrentes no mercado e as estratégias vigentes. A questão se refere à análise da situação 
de uma organização em relação ao mercado e não às exigências ou etapas do planejamento estratégico. 
A questão versa sobre a análise da situação estratégica, umas das etapas do planejamento estratégico. 
A letra C apresenta um item em desacordo, pois demonstrar (sinônimo de apresentar, tornar público) 
resultados anteriores praticamente não tem nenhuma utilidade para se analisar estrategicamente uma 
organização. Concordo quando o recorrente afirma que o estudo ou a interpretação de resultados 
anteriores auxilia na compreensão do desempenho da organização, mas demonstrá-los, conforme já 
esclarecido, não agrega nenhum valor na análise. Definir objetivos também não compreende análise 
estratégica. Só se tem condições de definir objetivos logo após se efetuar a análise estratégica da 
organização. Definir objetivos é uma das etapas do planejamento estratégico e não da análise 
estratégica. Tanto Chiavenato quanto Kotler deixa muito claro os aspectos relacionados ao planejamento 
estratégico e a análise estratégica (ou diagnóstico ou avaliação) como uma das etapas para se elaborar 
o planejamento estratégico. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 23_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que a função financeira, 
conforme explicitado na questão, compreende decisões relacionadas a investimento, financiamento, 
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controle e destinação dos resultados. A candidata cita que Gitman aponta que a função financeira 
compreende: 1) análise e planejamento financeiro; 2) decisões de investimento; e 3) decisões de 
financiamento. Vale lembrar que para se analisar e planejar é necessário atividades de controle, 
compreensão dos recursos necessários e a alocação destes recursos. Logo, a resposta certa desta 
questão é a letra D, conforme indicado no gabarito, não se diferenciando em nada do que Gitman 
estabelece em seu livro. Ainda, administrar e gerir compreende o processo empresarial ou as funções do 
administrador que são: planejamento, organização, direção (liderança e controle). Custos, receitas e 
resultados não são funções da administração financeira. São itens que servem de insumo para que a 
administração financeira desempenhe suas funções. Resultados em Administração Financeira 
compreende a operação matemática-contábil de receitas menos despesas (lucro ou prejuízo). 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 24_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que a variabilidade dos 
serviços não se refere se ele seja bom num dia ou ruim no outro. A variabilidade dos serviços refere-se à 
adequação do serviço ao perfil de cada cliente que o consome, às alternativas de escolha existentes no 
mercado para o cliente e à dependência de quem os fornece, além de onde e quando eles serão 
fornecidos. As especificações solicitadas não procedem, pois quando se fala em variabilidade em 
serviços, parte-se do princípio que este é um ponto comum e crucial que deve ser entendido nos 
aspectos conceituais, não cabendo especificar todas as características e itens dos conceitos teóricos na 
elaboração das questões, ainda, a variabilidade do serviço não é diretamente  proporcional à satisfação 
do cliente. O maior volume de variabilidade nos serviços e todas as estratégias que buscam variabilidade 
nem sempre resultam em satisfação do cliente. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 29_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que, em se tratando de 
equipe, realçar o risco que os integrantes de uma equipe correm  ao participarem dela não é uma 
atitude que evidencia o status do grupo. Dependendo, pode até inibir e causar insegurança e baixa auto-
estima. Quando se refere a evidenciar o status da equipe, indicar colaboradores de prestígio possibilitará 
maior engajamento do indicado e também das pessoas que o prestigiam. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 30_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que o desenvolvimento de 
pessoas nas organizações  refere-se às mudanças no que diz respeito ao comportamento das pessoas 
que dela fazem parte. Para isso, o desenvolvimento organizacional (DO) trabalha com aspectos 
relacionados à cultura organizacional, à mudança organizacional e à mudança de comportamento e não 
o que seja necessário como recurso ou ferramenta para implementar a mudança. O próprio Chiavenato 
salienta que desenvolver pessoas é um processo de educação de longo prazo, continuada, que traz 
como resultado a mudança de comportamento das pessoas na organização. O mesmo autor afirma que 
isso só se torna possível a partir do momento que a organização que adote o desenvolvimento 
organizacional para processar mudanças através da mudança de comportamento das pessoa que dela 
fazem parte, entenderem a cultura organizacional, a mudança organizacional e a mudança de 
comportamento como fatores que envolvem o processo de desenvolvimento, devendo ser estudados, 
analisados e compreendidos para que decisões sejam tomadas e processadas. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 31_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que quando se trata de 
teorias de liderança, existe a liderança situacional. A liderança situacional não é subjetiva, como o 
candidato afirma no recurso, pois como é uma teoria e o próprio nome indica, o líder que possui um 
estilo de liderança baseado na abordagem situacional, analisa a situação para decidir de que forma agir 
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ou intervir. A abordagem da teoria situacional de liderança afirma que não há traços de 
comportamento que são padrões ou aceitos. Existem situações que exigem atitudes de liderança onde o 
líder deve analisar a situação para logo após a análise decidir que tipo de comportamento de liderança é 
o mais eficaz, levando-se em consideração a situação. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
QUESTÃO 32_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que todos os autores, 
quando se referem ao marketing de serviços e os quatro Ps, referem-se à PERFIL, PROCESSOS, 
PROCEDIMENTOS E PESSOAS.  
O PERFIL refere-se ao layout do estabelecimento onde o serviço é prestado. Logo, refere-se à evidência 
física citada pelo candidato.  
Os PROCESSOS se referem à interação que o cliente estabelece com indivíduos ou máquinas no 
estabelecimento onde o serviço é prestado. Significa dizer que o cliente tem que interagir com indivíduos 
ou máquinas em várias etapas até o final da interação.  
A PESSOAS referem-se exatamente às pessoas que estão envolvidas na prestação do serviço ou que 
entram em contato com o cliente.  
Os PROCEDIMENTOS referem-se à forma de interação com os clientes e que pode se tornar um 
diferencial. Os procedimentos estabelecidos por uma organização que presta serviço proporciona atender 
mais clientes com menores despesas. Logo, se refere à produtividade, mencionada pelo candidato.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 

QUESTÃO 33_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que a questão está bem 
clara, pois se refere aos canais de distribuição de serviços. Quando se fala de canais de distribuição, 
associa-se a figura do fornecedor/produtor, numa das pontas do canal, e o consumidor final em outra 
ponta. Cada cadeia de distribuição possui o que se pode denominar consumidor final. Por esse motivo, 
foi designado cliente ou usuário industrial ao final da cadeia de distribuição do serviço. Quando a 
candidata afirma que a alternativa B também está correta, há um equívoco, pois, como ela mesmo 
pesquisou, entreposto refere-se a um armazém especial, particular ou público. Prestar serviços em um 
entreposto é diferente de utilizar o entreposto como prestador de serviços ou como canal de distribuição. 
O entreposto, na colocação da candidata, funciona como um representante. A candidata também se 
refere a loja de varejo como canal de distribuição de serviço. No entanto, a loja de varejo que ela cita 
como exemplo funciona também como representante.. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 

QUESTÃO 34_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que é preciso entender que 
em administração as coisas não funcionam como “receita de bolo”. Quando autores como Kotler e Las 
Casa afirmam que os serviços possuem características, não significa que todas devam estar presentes. A 
questão é muito clara quando se coloca uma situação para ser analisada. A letra D é apontada como a 
correta. O serviço é perecível, pois possui um prazo de validade, não pode ser estocado e deve ocorrer a 
prestação de serviços na presença do cliente. Também está presente a característica de inseparabilidade 
devido ao fato do serviço ser um ato, ação ou desempenho, dependendo de um provedor (máquinas ou 
pessoas). Este serviço é produzido e consumido simultaneamente. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 

QUESTÃO 36_ANULADA, por apresentar ambigüidade devido a erro de digitação. Onde lê-se “neto” 
seria “neta”. Desta forma, tanto a letra D, quanto a E poderiam ser optadas. 
 

QUESTÃO 40_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que o texto não especifica 
em momento algum qual lobo vence a batalha (dependerá das atitudes e caráter de cada um). 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
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QUESTÃO 41_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que avô diria a uma 
criança algo diferente de “Devemos alimentar nosso lado bom ao invés de fomentar pensamentos ou 
atitudes negativas? Qualquer outra alternativa desmentiria o seguinte fato: as virtudes são passadas de 
geração em geração através de bons exemplos.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 46_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a questão em tela possui uma 
única alternativa de resposta correta que responde e atende ao enunciado da questão, no caso, a opção 
divulgada no gabarito oficial. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 47_O candidato deve ter se enganado ao conferir a alternativa de resposta correta, 
considerando que no gabarito oficial foi divulgado como alternativa de resposta correta para esta 
questão a letra B, conforme solicitado pelo recorrente em seu recurso. Ainda, o domínio “.gov” é 
utilizado por vários países, não se configurando em Domínio do Brasil. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 48_ANULADA  
 
QUESTÃO 49_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a questão está correta e não 
gera dúvidas ao candidato quando da marcação da alternativa de resposta correta, sendo a única 
resposta correta que responde a questão a alternativa divulgada no gabarito oficial. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 50_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s) uma vez que a falta da vírgula entre as 
palavras fórmula e células, em nada altera o sentido da frase, visto que o candidato dá uma pausa na 
seqüência quando da leitura, desta forma, em nada prejudica na análise da alternativa de resposta 
correta. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 51_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que “Os roteadores são a 
camada mais externa da sua rede. Eles conduzem os pacotes às portas com os protocolos de que o seu 
aplicativo precisa. As vulnerabilidades comuns de TCP/IP são bloqueadas nessa camada.” 
http://www.microsoft.com/brasil/security/guidance/topics/devsec/secmod74.mspx  
Veja ainda:  
“Considerações sobre a segurança do roteador” em 
https://www.microsoft.com/brasil/security/guidance/prodtech/win2000/secmod40.mspx  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 52_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que a questão em tela está 
ligada com o item 10 do conteúdo programático “COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDES 
COMPUTACIONAIS”. O fato de que os Spywares fazerem outras funções além da mencionada na 
questão, não inviabiliza a resposta. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 53_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que ao afirmarmos, no item 
III, que “Usuários podem, através do correio eletrônico: solicitar arquivos e informações, fazer pesquisa, 
enviar, ler e imprimir mensagens, além de enviar comandos remotos que realizam tarefas”, não 
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mencionamos que tudo isso pode ser feito de forma automática, isto é, de forma direta, nem que 
pode ser feito de forma indireta, apenas dissemos o que pode ser feito com o correio eletrônico.   
O site abaixo ilustra nossa afirmação, também sem entrar na questão. 
http://www.faced.ufba.br/~bonilla/dissertacao/capitulo2.htm 

Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
 
QUESTÃO 54_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que “Programas” equivale a “Todos 
os Programas”, em que clicando tanto em Programas, quanto em Todos os Programas, os arquivos que 
aparecerão serão os mesmos, ou seja, todos os programas existentes no micro. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 57_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que a opção D afirma que o papa 
Bento XVI acusou os povos muçulmanos de “intolerantes e grandes responsáveis pelos maiores conflitos 
do mundo”, fato este que não ocorreu, portanto, a afirmação está absolutamente incorreta. Tal 
afirmação encontra-se no enunciado e é o resultado de diversas matérias divulgadas na internet sobre a 
reação dos palestinos à declaração do Papa Bento XVI. O recurso se restringiu a uma área específica do 
oriente médio, no entanto, matérias divulgadas em vários sites, como a do site BBC Brasil (18/09/2006), 
localizada no endereço a seguir: 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/story/2006/09/060918_paparaivarc.shtml 
diz o seguinte: “Pelo menos sete igrejas católicas foram atacadas nos territórios palestinos desde a 
terça-feira, quando o papa fez referências ao Islã e à guerra santa, citando palavras de um imperador 
católico que viveu no tempo das cruzadas católicas contra os países islâmicos.” 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 60_ANULADA, apesar da grande evidência de que a justificava americana, a época da 
invasão do Iraque, ter sido voltada à acusação de desenvolvimento de armas químicas no país, é fato, 
que em muitos sites há a designação de “armas de destruição em massa” o que realmente inclui as 
nucleares. 
 
QUESTÃO 61_ Alternativa de resposta alterada para letra A, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 62_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que não se pode adequar 
todos os equipamentos da empresa, mas sim temos que usar uma tecnologia atual. 
 Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 63_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a gestão de qualidade deve 
focar sim várias alternativas. Faltou o candidato uma melhor interpretação da questão. No enunciado 
solicita a alternativa EXCETO, e a palavra sim na alternativa fez a mesma ficar incorreta, e desta forma 
respondendo a questão.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
  
QUESTÃO 64_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que a certificação pode ser 
aplicada em várias empresas, não somente nas empresas de tamanho médio. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 65_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que a direção da empresa 
deve analisar continuamente a adequação da OHSAS 18001. 
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Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
CARGO: ADVOGADO 
 
QUESTÃO 14_ANULADA. 
 
QUESTÃO 16_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que em uma análise perfunctória do 
art. 5º, XXV da CRFB/88, vemos que o argumento do recorrente não merece acolhida, senão, vejamos: 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: [....]. 
XXV – no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá 
usar a propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, 
se houver dano”.  

Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 24_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que analisando detidamente as 
razões expendidas pela recorrente, verifica-se que as mesmas confirmam que o gabarito oficial não está 
incorreto (e, por conseguinte, nada há de se reparar). Vejamos: 
De acordo com a candidata, “pela teoria dos motivos determinantes, uma vez que o ato 
administrativo discricionário tornar-se-á o mesmo vinculado aos motivos alegados pela 
Administração Pública e a validade do ato dependerá da existência e validade do motivo 
declarado” (destaque aposto). 
Como se depreende da alternativa “D” da questão sub examen, a validade do ato administrativo 
praticado por agente administrativo que, no uso da sua competência discricionária, declara o motivo que 
o justifica, passa a depender da existência do motivo declarado. Inobstante a questão não aluda 
expressamente à necessidade de validade do motivo declarado (somente à existência), forçoso é 
reconhecer que o enunciado da letra “D” não está incorreto (“a validade deste ato passa a depender da 
existência do motivo declarado”) – somente não mencionou expressamente a partícula “validade”. 
Entretanto, a “suposta” omissão ventilada pela recorrente em nada alterou a substância da questão, a 
ponto de que seja a mesma eivada por alguma nulidade.     
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 29_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a questão ora guerreada, 
encontra amparo na literalidade  do artigo 513 do Código Civil vigente, verbis: 

“Art. 513. A preempção, ou preferência, impõe ao comprador a obrigação 
de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender , ou dar em 
pagamento, para que este use de seu direito de prelação na compra, tanto 
por tanto.”   

Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 31_Não procedem as alegações da recorrente, uma vez que realmente a alternativa A é 
falsa, o que não altera em absolutamente nada o teor do gabarito oficial (letra C), haja visto que a 
questão solicitava ao candidato que assinalasse a alternativa correta. Desta forma, são falsas as 
alternativas “A”, “B”, “D” e “E”. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C conforme assinala o gabarito oficial. 
 



 30 
QUESTÃO 34_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que existe carência de 
fundamentação no recurso interposto pelo recorrente. Em uma análise superficial, as razões 
apresentadas são desconexas e em nada justificam a existência do recurso. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
   
 
QUESTÃO 36_ANULADA, por apresentar ambigüidade devido a erro de digitação. Onde lê-se “neto” 
seria “neta”. Desta forma, tanto a letra D quanto a E poderiam ser optadas. 
 
QUESTÃO 41_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que avô diria a uma criança 
algo diferente de “Devemos alimentar nosso lado bom ao invés de fomentar pensamentos ou atitudes 
negativas? Qualquer outra alternativa desmentiria o seguinte fato: as virtudes são passadas de geração 
em geração através de bons exemplos.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 48_ANULADA  
 
QUESTÃO 53_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que ao afirmarmos, no item 
III, que “Usuários podem, através do correio eletrônico: solicitar arquivos e informações, fazer pesquisa, 
enviar, ler e imprimir mensagens, além de enviar comandos remotos que realizam tarefas”, não 
mencionamos que tudo isso pode ser feito de forma automática, isto é, de forma direta, nem que pode 
ser feito de forma indireta, apenas dissemos o que pode ser feito com o correio eletrônico.   
O site abaixo ilustra nossa afirmação, também sem entrar na questão. 
http://www.faced.ufba.br/~bonilla/dissertacao/capitulo2.htm 

Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 61_ Alternativa de resposta alterada para letra A, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 63_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a gestão de qualidade deve 
focar sim várias alternativas. Faltou o candidato uma melhor interpretação da questão. No enunciado 
solicita a alternativa EXCETO, e a palavra sim na alternativa fez a mesma ficar incorreta, e desta forma 
respondendo a questão.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
CARGO: AGENTE DE SEGURANÇA 
 
QUESTÃO 42_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que sobre a alternativa “B) Tecla 
Windows + D à minimiza ou restaura todas as janelas”  
Embora o site da Microsoft diga que pressionar as teclas “Windows + D” serve para exibir o Desktop, na 
prática essa informação não é correta. Isto porque, quando há várias janelas abertas e são pressionadas 
as teclas “Windows + D”, essas janelas são minimizadas e, conseqüentemente, a área de trabalho 
(Desktop) é exibida. Entretanto, se novamente pressionarmos as referidas teclas, as janelas são 
restauradas e o Desktop desaparece. Ainda, não foi especificado na questão que apenas a tecla 
Windows  + F1 abre o suporte do Windows. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 51_ Alternativa de resposta alterada para letra B, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
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CARGO: ALMOXARIFE 
 
QUESTÃO 01_ Alternativa de resposta alterada para letra D, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
 
QUESTÃO 09_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a alternativa C contém duas 
palavras oxítonas (até e está) e uma monossílaba (só). 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 19_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que para a utilização de 
empilhadeira frontal no manejo de cargas se faz necessário a contratação de mão-de-obra especializada, 
sendo isso uma desvantagem em comparação a outros meios de manejo de cargas. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 24_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que é sabido que o carrinho de 
mão tem a vantagem de ser um equipamento barato, com manutenção barata e não necessita de 
profissional especializado para ser utilizado. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 26_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que é sabido que o uso de 
empilhadeira frontal possibilita um melhor aproveitamento do espaço nos almoxarifados. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 32_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que um item pode conter vários 
produtos. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 35_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que o registro do nome do 
comprador deve ser indispensável a outros setores da empresa como, por exemplo, o departamento de 
vendas, mas para a eficiência do almoxarifado esse registro não se faz necessário. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 37_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que fornecer elos de 
comunicação com os clientes não significa estabelecer ou manter contato com os mesmos. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 41_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que no Edital 001/2006, item 3, é 
pedido “Noções do ambiente Windows, Word e Excel”, ou seja, não é especificada qual a versão desses 
softwares será cobrada, isto que dizer que qualquer versão poderá ser solicitada. Ainda, quanto a falta 
da vírgula entre os parâmetros na alternativa D, em nada prejudicou o candidato, considerando que não 
existe em informática, dentre os parâmetros apresentados, parâmetro duplos, ou triplos, desta forma, a 
falta da vírgula não fez diferença. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 46_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que quando se tem um documento 
do Excel e desejamos configura a página do mesmo, a única opção que não aparece é a de impressão, 
conforme pode ser visto na prática em qualquer documento do Excel. 
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Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 49_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que para formulação das questões, 
sempre é considerada a instalação padrão do Software. Em tempo, há possibilidade de se selecionar os 
dados de uma linha também, basta clicar em “opções” dentro da janela “classificar”. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B conforme assinala o gabarito oficial. 
QUESTÃO 50_Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que no enunciado da questão foi 
solicitado função, e não fórmula. Só deveria ter aparecido os parâmetros nas alternativas de respostas, 
se na questão solicitasse a fórmula. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 51_ Alternativa de resposta alterada para letra B, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 57_ Alternativa de resposta alterada para letra D, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 60_Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que devemos fundamentar em 
objetivos e programas que assegurem o aperfeiçoamento contínuo e não somente na obtenção da 
certificação. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C conforme assinala o gabarito oficial. 
 
CARGO: ANALISTA CONTÁBIL/AUDITOR 
 
QUESTÃO 10_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que a transposição da voz 
passiva analítica para a voz ativa se processa da seguinte forma: O agente da passiva e o sujeito 
paciente se tornam, respectivamente, sujeito e objeto direto. O verbo no particípio da voz passiva 
analítica assume o tempo verbal do verbo auxiliar. 
Na frase em questão o agente da passiva “pela eletricidade”, a locução verbal “são movidas” e o sujeito 
“as indústrias” se transformaram na voz ativa, respectivamente em “A eletricidade” (sujeito) “move” 
(verbo) e “as indústrias” (objeto direto). 
A alternativa C é a única opção que segue a regra gramatical correta exposta acima.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 18_ Alternativa de resposta alterada para letra B. 
 
QUESTÃO 19_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que no DOAR, as aplicações de 
recursos são oriundos de inversões permanentes representadas geralmente por: aquisição de Bens do 
ativo Imobilizado, aquisição de investimentos, aplicação em recursos no ativo diferido, pagamentos de 
empréstimos a longo prazo e distribuição de dividendos. Como podemos observar, o ativo circulante 
sofreu uma variação positiva de R$ 800,00, pois a origem dos recursos de R$ 1.300,00 menos o capital 
circulante líquido CCL que foi de R$ 500,00 resulta em uma aplicação de R$ 800,00. 
 Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 20_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez o cálculo correto da questão é  
CMV=EI + C - EF; CMV= 130.200,00+1.269.570,00-159.900,00; CMV= 1.242.840,00. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E conforme assinala o gabarito oficial. 
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QUESTÃO 25_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a fórmula e percentual irão 
variar de acordo com o tipo de endividamento analisado, vejamos: 
A única opção correta é a letra C conforme assinalado no gabarito oficial, onde: 

Total de dívidas de curto prazo x 100% = 
PEALPPC

PC
+

 = 
300.133

000.80  = 60% 

Total de dívidas com terceiros 
As opções A, B e D estão erradas quanto aos percentuais. Sobre a letra A, o PL está todo comprometido 
com dívidas de terceiro tanto de CP quanto LP, pois é inferior a soma dos valores do Passivo Circulante  
e PELP. Também, a letra B trata-se de uma afirmativa inconsistente e incompleta, e a letra D apresenta 
um percentual de 60% indicando quanto a empresa tomou de empréstimo, mas não afirma em relação a 
que ou outro indicador, e ainda como o PEALP não encontra-se especificado.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 26_Não procedem as alegações da recorrente, uma vez que trata-se de uma análise 
horizontal e não vertical, conforme apresentado pela recorrente, ou seja, os percentuais validados na 
alternativa A, conforme pode observado a seguir: 
 
Ano 1 – 20.000, 
                          25% = 5.000 
Ano 2 – 25.000,              20.000   
 
Ano 2 – 35.000, 
                          40% = 10.000 
Ano 3 – 29.750,               25.000   
 
 
Ano 3 – 35.000, 
                          -15% = (5.250) 
Ano 4 – 29.750,                35.000   
 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 32_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a alternativa E afirma como 
incorreta a B, que continua sendo uma alternativa correta. Logo a resposta oficial continua sendo A. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 36_ANULADA, por apresentar ambigüidade devido a erro de digitação. Onde lê-se “neto” 
seria “neta”. Desta forma, tanto a letra D quanto a E poderiam ser optadas. 
 
QUESTÃO 41_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que avô diria a uma criança 
algo diferente de “Devemos alimentar nosso lado bom ao invés de fomentar pensamentos ou atitudes 
negativas? Qualquer outra alternativa desmentiria o seguinte fato: as virtudes são passadas de geração 
em geração através de bons exemplos.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 48_ANULADA 
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QUESTÃO 49_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a questão está correta e não 
gera dúvidas ao candidato quando da marcação da alternativa de resposta correta, sendo a única 
resposta correta que responde a questão a alternativa divulgada no gabarito oficial. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 50_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s) uma vez que a falta da vírgula entre as 
palavras fórmula e células, em nada altera o sentido da frase, visto que o candidato dá uma pausa na 
seqüência quando da leitura, desta forma, em nada prejudica na análise da alternativa de resposta 
correta. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 51_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que “Os roteadores são a 
camada mais externa da sua rede. Eles conduzem os pacotes às portas com os protocolos de que o seu 
aplicativo precisa. As vulnerabilidades comuns de TCP/IP são bloqueadas nessa camada.” 
http://www.microsoft.com/brasil/security/guidance/topics/devsec/secmod74.mspx  
Veja ainda:  
“Considerações sobre a segurança do roteador” em 
https://www.microsoft.com/brasil/security/guidance/prodtech/win2000/secmod40.mspx  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 53_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que ao afirmarmos, no item 
III, que “Usuários podem, através do correio eletrônico: solicitar arquivos e informações, fazer pesquisa, 
enviar, ler e imprimir mensagens, além de enviar comandos remotos que realizam tarefas”, não 
mencionamos que tudo isso pode ser feito de forma automática, isto é, de forma direta, nem que pode 
ser feito de forma indireta, apenas dissemos o que pode ser feito com o correio eletrônico.   
O site abaixo ilustra nossa afirmação, também sem entrar na questão. 
http://www.faced.ufba.br/~bonilla/dissertacao/capitulo2.htm 

Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 54_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que “Programas” equivale a “Todos 
os Programas”, em que clicando tanto em Programas quanto em Todos os Programas, os arquivos que 
aparecerão serão os mesmos, ou seja, todos os programas existentes no micro. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 60_ANULADA, apesar da grande evidência de que a justificava americana, a época da 
invasão do Iraque, ter sido voltada à acusação de desenvolvimento de armas químicas no país, é fato, 
que em muitos sites há a designação de “armas de destruição em massa” o que realmente inclui as 
nucleares. 
 
QUESTÃO 61_ Alternativa de resposta alterada para letra A, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 62_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que não se pode adequar 
todos os equipamentos da empresa, mas sim temos que usar uma tecnologia atual. 
 Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 63_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a gestão de qualidade deve 
focar sim várias alternativas. Faltou o candidato uma melhor interpretação da questão. No enunciado 
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solicita a alternativa EXCETO, e a palavra sim na alternativa fez a mesma ficar incorreta, e desta forma 
respondendo a questão.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
CARGO: ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR 
 
QUESTÃO 16_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que a pergunta foi criada em 
critérios de contexto geral e não em condições específicas, ou seja, conforme a alegação do candidato o 
Regulamento do Mercado de Câmbios e de Capitais ( http://www.bcb.gov.br/rex/rmcci/ftp/rmcci-1-
12.pdf, capítulo 12, seção 1, item 2) Prevê a participação do Banco Central somente para importações 
pagáveis a um prazo superior a 360 dias. Também, é mencionado neste mesmo item que o Banco 
Central pode ou não fiscalizar estas operações conforme descrição do próprio regulamento: 
  
" REGULAMENTO DO MERCADO DE CÂMBIO E CAPITAIS INTERNACIONAIS  
  
TÍTULO : 1 - Mercado de Câmbio  
CAPÍTULO : 12 - Importação  
SEÇÃO : 1 - Disposições Gerais 1  

1. Este capítulo dispõe sobre:  
a) o pagamento de importações brasileiras a prazo de até 360 dias;  
b) a multa de que trata a Lei n° 10.755, de 03.11.2003, tratada na seção 5. (NR)   
  

2. As importações pagáveis em prazos superiores a 360 dias estão sujeitas a registro no Banco 
Central do Brasil, na forma de regulamentação " 

O Fato de poder ou não fiscalizar também abre contexto para a interpretação da não participação do 
Banco Central nestas operações, pois em contexto geral, em todos os processos de importação há a 
participação da Receita Federal e da Polícia Federal. 
A questão não deve ser analisada, levando em conta casos específicos e peculiares de processos de 
importações, pois cada um possui uma característica diferente, por exemplo: para a importação de 
produtos alimentícios também é necessário uma fiscalização da ANVISA (Órgão Responsável pela 
Vigilância Sanitária) além dos dois órgãos mencionados acima. 
Caso contrário, se analisarmos todos estas diferenças a resposta correta seria a alternativa D, pois 
os 3 Órgãos (Receita Federal, Banco Central e Polícia Federal), pois cada um atua de maneira diferente, 
porém participam dos processos de importação. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 31_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que no que pese a argumentação 
do candidato recorrente, a afirmativa I apresenta-se como o principal  objetivo do Nafta, através de uma 
área de livre comércio, a eliminação de barreiras tributárias, o que não é verdade, pois esta não é a 
maior ou principal meta do Nafta. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 32_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que entre as opções elencadas na 
questão, a alternativa A apresenta um saldo não significante entre as demais opções, que realmente são 
mais importantes para o balanço de pagamentos. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
   
QUESTÃO 36_ANULADA, por apresentar ambigüidade devido a erro de digitação. Onde lê-se “neto” 
seria “neta”. Desta forma, tanto a letra D quanto a E poderiam ser optadas. 
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QUESTÃO 47_O candidato deve ter se enganado ao conferir a alternativa de resposta correta, 
considerando que no gabarito oficial foi divulgado como alternativa de resposta correta para esta 
questão a letra B, conforme solicitado pelo recorrente em seu recurso. Ainda, o domínio “.gov” é 
utilizado por vários países, não se configurando em Domínio do Brasil. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 53_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que ao afirmarmos, no item 
III, que “Usuários podem, através do correio eletrônico: solicitar arquivos e informações, fazer pesquisa, 
enviar, ler e imprimir mensagens, além de enviar comandos remotos que realizam tarefas”, não 
mencionamos que tudo isso pode ser feito de forma automática, isto é, de forma direta, nem que pode 
ser feito de forma indireta, apenas dissemos o que pode ser feito com o correio eletrônico.   
O site abaixo ilustra nossa afirmação, também sem entrar na questão. 
http://www.faced.ufba.br/~bonilla/dissertacao/capitulo2.htm 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 61_ Alternativa de resposta alterada para letra A, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
CARGO: ANALISTA DE COMUNICAÇÃO 
 
QUESTÃO 11_O candidato deve ter se enganado ao verificar a opção de resposta correta, 
considerando que a opção correta divulgada no gabarito é a solicitada pelo recorrente, no caso, letra B. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 12_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a oração não está totalmente 
sublinhada, mas está assinalada e destacada em negrito e em itálico evidenciando o período a ser 
analisado. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 24_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a frase está clara e correta, 
pois nela é afirmado que o tipo de estruturação de texto (não é especificado texto jornalístico) mais 
freqüente são o cronológico e o dialético, ou seja, é mais comum encontrarmos textos estruturados pela 
temporalidade dos fatos (narração) ou pela contraposição de idéias, a argumentação (dissertação). Um 
jornalista deve saber que os textos podem ser narrativos, descritivos e dissertativos e é nas 
características de cada um destes tipos de texto que baseio a afirmação contestada.  
Tais afirmações podem ser confirmadas nos livros “O Texto da Reportagem Impressa – Um curso sobre 
sua estrutura” (Editora Ática, 1993) de Oswaldo Coimbra e “Técnicas de Reportagem – Notas sobre a 
narrativa jornalística” (Summus editora, 1986) de Muniz Sodré e Maria Helena Ferrari. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 34_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a alternativa C é a correta, pois 
toca num problema que já foi muito comum no trabalho de assessoria de imprensa, que era o 
posicionamento do jornalista na assessoria e seus conflitos – muito comuns há décadas passadas – com 
a imprensa. E está completamente correta quando afirma que um jornalista, no trabalho de assessoria 
de imprensa num momento de crise para a empresa, não pode se esquecer que é, antes de tudo, um 
jornalista e não deve dificultar o trabalho da imprensa – de seus colegas – no intuito de informar 
corretamente a sociedade. 
Já a alternativa E não está correta, pois em matérias de qualquer tipo, a principal preocupação do 
repórter-redator ou assessor de imprensa na divulgação de um release deve ser com a linguagem 
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jornalística e a melhor maneira de se fazer entender pela população ou pela imprensa. Portanto, não é 
a linguagem técnica científica, mas sim a jornalística. 
Tais afirmações podem ser confirmadas no livro “Assessoria de Imprensa – Teoria e Prática” (editora 
SagraLuzzato, 3ª ed.2000) de Elisa Kopplin e Luiz Artur Ferraretto, entre as páginas 40 e 45), que é 
considerado uma das principais obras da área no Brasil. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabar ito oficial. 
 
QUESTÃO 36_ANULADA, por apresentar ambigüidade devido a erro de digitação. Onde lê-se “neto” 
seria “neta”. Desta forma, tanto a letra D quanto a E poderiam ser optadas. 
 
QUESTÃO 41_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que avô diria a uma criança 
algo diferente de “Devemos alimentar nosso lado bom ao invés de fomentar pensamentos ou atitudes 
negativas? Qualquer outra alternativa desmentiria o seguinte fato: as virtudes são passadas de geração 
em geração através de bons exemplos.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 47_O candidato deve ter se enganado ao conferir a alternativa de resposta correta, 
considerando que no gabarito oficial foi divulgado como alternativa de resposta correta para esta 
questão a letra B, conforme solicitado pelo recorrente em seu recurso. Ainda, o domínio “.gov” é 
utilizado por vários países, não se configurando em Domínio do Brasil. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 48_ANULADA 
 
QUESTÃO 50_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s) uma vez que a falta da vírgula entre as 
palavras fórmula e células, em nada altera o sentido da frase, visto que o candidato dá uma pausa na 
seqüência quando da leitura, desta forma, em nada prejudica na análise da alternativa de resposta 
correta. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 53_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que ao afirmarmos, no item 
III, que “Usuários podem, através do correio eletrônico: solicitar arquivos e informações, fazer pesquisa, 
enviar, ler e imprimir mensagens, além de enviar comandos remotos que realizam tarefas”, não 
mencionamos que tudo isso pode ser feito de forma automática, isto é, de forma direta, nem que pode 
ser feito de forma indireta, apenas dissemos o que pode ser feito com o correio eletrônico.   
O site abaixo ilustra nossa afirmação, também sem entrar na questão. 
http://www.faced.ufba.br/~bonilla/dissertacao/capitulo2.htm 

Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 54_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que “Programas” equivale a “Todos 
os Programas”, em que clicando tanto em Programas quanto em Todos os Programas, os arquivos que 
aparecerão serão os mesmos, ou seja, todos os programas existentes no micro. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 56_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que após as eleições, o PFL passou 
a contar com 18 senadores, seguido pelo PMDB e PSDB com 15 senadores cada, portanto, o partido saiu 
das eleições fortalecido sim, da mesma forma, como é verdadeira a afirmação de que a oposição teve 
um número maior de senadores eleitos. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
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QUESTÃO 60_ANULADA, apesar da grande evidência de que a justificava americana, a época da 
invasão do Iraque, ter sido voltada à acusação de desenvolvimento de armas químicas no país, é fato, 
que em muitos sites há a designação de “armas de destruição em massa” o que realmente inclui as 
nucleares. 
 
QUESTÃO 61_ Alternativa de resposta alterada para letra A, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 63_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a gestão de qualidade deve 
focar sim várias alternativas. Faltou o candidato uma melhor interpretação da questão. No enunciado 
solicita a alternativa EXCETO, e a palavra sim na alternativa fez a mesma ficar incorreta, e desta forma 
respondendo a questão.   
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS 
 
QUESTÃO 21_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que a UML tem sido empregada 
com sucesso, por exemplo, na criação e acompanhamento de projetos em geral, sem que isto se 
configure uso indevido, ou que esse fato se configure como tecnicamente incorreto.  
Apenas para ilustrar, no site http://www.cce.puc-rio.br/engeindustrial/modelagem.htm, é apresentado o 
programa de um curso da Puc-Rio que pretende ensinar a utilização da UML como ferramenta de 
Modelagem de Processos de Negócios. O recorrente fez uma analogia da afirmativa da questão com o 
uso do papel higiênico. Sem ironia, podemos fazer também uma analogia em relação ao avião, que foi 
inventado por Santos Dumont visando sua utilização para fins pacíficos. Isto não autoriza quem quer que 
seja a afirmar que o avião é utilizado somente  para fins pacíficos, isto é, a questão não se refere ao uso 
indevido ou devido da UML e muito menos questiona se sua criação se deu para uso na informática ou 
não. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 25_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que em uma empresa 
normalmente há vários supervisores, fato que desqualifica a alternativa “E” como uma alternativa válida. 
Para se implementar o auto-relacionamento denominado “Supervisionar” citado na questão basta 
acrescentar a matrícula do Supervisor (no desenho a matrícula é o “Número”) na Relação/Entidade 
Funcionário. Neste caso cada funcionário, além de ter sua própria matrícula (Chave- Primária) na 
Relação/Entidade, terá também a matrícula do Supervisor que, nesse caso, funcionará como uma Chave-
Estrangeira.  
Exemplificando: 
 Digamos que uma empresa tenha 3 supervisores e que suas matrículas sejam respectivamente 00012, 
00050 e 00130.  
A empresa pode definir que os funcionários cuja matrícula varie no intervalo de 00001 a 00040 sejam 
supervisionados pelo supervisor que tem a  matrícula 00012. Aqueles que tiverem suas matrículas de 
00041 a 00120 serão supervisionados pelo supervisor que tem a matrícula 00050 e os demais 
funcionários serão supervisionados pelo supervisor detentor da matrícula 00130.  
Assim, por exemplo, o funcionário cuja matrícula é 00001 terá sua tupla (registro) composta da seguinte 
forma: 
           Número: 00001  (chave-primária) 
           Nome: José de Tal 
           Salário: 2000,00 (R$) 
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           Endereço: Rua 15, Centro, Cidade Qualquer... 

 Supervisão: 00012 (chave-estangeira correspondente à matrícula do seu respectivo supervisor) 
O Funcionário cuja matrícula é 01222 terá sua tupla composta da seguinte forma: 

Número: 01222  (chave-primária) 
           Nome: Maria da Silva 
           Salário: 1500,00 (R$) 
           Endereço: Rua A, Centro, Cidade Nova... 

Supervisão: 00130 (chave-estangeira correspondente à matrícula do seu  respectivo supervisor) 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 28_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que SGBD significa Sistema 
Gerenciador de Banco de Dados, e “prover  backup e recuperação” são funções inerentes a um SGBD 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 31_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que o Edital informa que “Editor de 
Texto” faz parte da matéria relativa ao cargo em questão, sem especificar um editor em particular, isto 
torna possível que sejam formuladas questões referentes a qualquer editor de texto. Assim, ao nos 
reportarmos diretamente ao Word 97, buscamos trabalhar especificamente com as funções desse editor.   
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 32_ANULADA, por ter faltado especificar na questão o Microsoft Excel 97. 
 
QUESTÃO 33_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que “A linguagem ASP tem uma 
estrutura muito bem elaborada, uma vez que ela pode ser implementada com os chamados Objetos. A 
linguagem ASP, além de trazer todo o poder do VBScript para a página HTML, traz ainda o poder dos 
Componentes ActiveX e dos Objetos. Os componentes ActiveX, simplificando bastante, são bibliotecas 
que contêm vários objetos reunidos...”  
Site: 
http://www.aspbrasil.com.br/conteudo/detalhesCompleta.aspx?codConteudo=3083&Secao=tutoriais 
“O ASP  (de Active Server Pages) é uma estrutura de programação em Script que se utiliza de 
VBScript,... Através dessa tecnologia também é possível executar consultas a Banco de Dados, através 
da biblioteca de componentes ActiveX” 
http://pt.wikipedia.org/wiki/ASP 
“Banco de dados - a linguagem ASP funciona muito bem para visualizar  e manipular informações em 
bancos de dados que suportam OBDC...”  
http://www.infowester.com/lingasp.php 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 36_ANULADA, por apresentar ambigüidade devido a erro de digitação. Onde lê-se “neto” 
seria “neta”. Desta forma, tanto a letra D quanto a E poderiam ser optadas. 
 
QUESTÃO 47_O candidato deve ter se enganado ao conferir a alternativa de resposta correta, 
considerando que no gabarito oficial foi divulgado como alternativa de resposta correta para esta 
questão a letra B, conforme solicitado pelo recorrente em seu recurso. Ainda, o domínio “.gov” é 
utilizado por vários países, não se configurando em Domínio do Brasil. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 48_ANULADA  
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QUESTÃO 50_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s) uma vez que a falta da vírgula entre 
as palavras fórmula e células, em nada altera o sentido da frase, visto que o candidato dá uma pausa na 
seqüência quando da leitura, desta forma, em nada prejudica na análise da alternativa de resposta 
correta. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 51_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que “Os roteadores são a 
camada mais externa da sua rede. Eles conduzem os pacotes às portas com os protocolos de que o seu 
aplicativo precisa. As vulnerabilidades comuns de TCP/IP são bloqueadas nessa camada.” 
http://www.microsoft.com/brasil/security/guidance/topics/devsec/secmod74.mspx  
Veja ainda:  
“Considerações sobre a segurança do roteador” em 
https://www.microsoft.com/brasil/security/guidance/prodtech/win2000/secmod40.mspx  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 53_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que ao afirmarmos, no item 
III, que “Usuários podem, através do correio eletrônico: solicitar arquivos e informações, fazer pesquisa, 
enviar, ler e imprimir mensagens, além de enviar comandos remotos que realizam tarefas”, não 
mencionamos que tudo isso pode ser feito de forma automática, isto é, de forma direta, nem que pode 
ser feito de forma indireta, apenas dissemos o que pode ser feito com o correio eletrônico.   
O site abaixo ilustra nossa afirmação, também sem entrar na questão. 
http://www.faced.ufba.br/~bonilla/dissertacao/capitulo2.htm 

Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 60_ANULADA, apesar da grande evidência de que a justificava americana, a época da 
invasão do Iraque, ter sido voltada à acusação de desenvolvimento de armas químicas no país, é fato, 
que em muitos sites há a designação de “armas de destruição em massa” o que realmente inclui as 
nucleares. 
 
QUESTÃO 61_ Alternativa de resposta alterada para letra A, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 62_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que não se pode adequar 
todos os equipamentos da empresa, mas sim temos que usar uma tecnologia atual. 
 Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 63_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a gestão de qualidade deve 
focar sim várias alternativas. Faltou o candidato uma melhor interpretação da questão. No enunciado 
solicita a alternativa EXCETO, e a palavra sim na alternativa fez a mesma ficar incorreta, e desta forma 
respondendo a questão.   
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
CARGO: ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO 
 
QUESTÃO 01_Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que é correto dizer que “o lixo 
nuclear é conseqüência direta do uso em seu equipamento médico (uso de elementos radioativos, 
completando), usinas, esta questão é o uso do vocábulo “todos”, retomando-a: “conseqüência, todos os 
fatos que ocorrem no segundo texto são conseqüência do que ocorre no primeiro texto.” 
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A banca concorda com a maior parte dos fatos do texto I, têm com conseqüência o lixo nuclear, 
assunto do texto II; porém a “maior parte” não é o mesmo que “todos”, o vocábulo todos não exclui 
qualquer fato que seja. Comprovando esta resposta, vejamos: texto I: “boa parte das pessoas pensa em 
algo como bombas atômicas...”. 
Este pensamento, que é um fato do texto I, não tem como conseqüência apontada no texto II. 
 Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 02_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que  quando se trata de questões 
relacionadas a qualquer texto que seja, a base para respondê-las sempre será o próprio texto. Quando a 
questão inicia-se da seguinte forma: “Levando em conta os dados extratextuais”..., pretende-se que o 
leitor associe informações contidas no texto a fatos verossímeis. A al ternativa A como opção correta de 
resposta para esta questão está descartada devido ao fato de que afirma que a palavra (e não seu 
significado) é praticamente desconhecida pela grande maioria da população. Tal fato, usando agora os 
elementos extratextuais, não é aceitável, já que a televisão, por exemplo, sendo um meio que atinge 
grandes massas leva tal palavra ao conhecimento da população.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
     
QUESTÃO 06_Não procedem as alegações do recorrente. A sugestão do mesmo para o modo como a 
opção B deveria apresentar-se não é passível de aceitação visto que “despertar o interesse pelo tema 
proposto” poderia resultar em não-leitura do texto II. Se a intenção fosse apenas esta “interesse pelo 
tema”.... o que poderia ocorrer é que o leitor buscasse a leitura, filmes, etc sobre o tema. Porém, neste 
momento, o autor do texto está direcionando a atenção de um leitor em potencial para o “seu” texto. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 10_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que se nos reportaremos ao 
estudo do significado  e sentido das conjunções adverbiais, veremos que “as orações subordinadas 
adverbiais temporais exprimem fatos simultâneos, anteriores ou posteriores ao fato expresso na oração 
principal, localizando-o no tempo. As conjunções e locuções conjuntivas mais utilizadas são quando, 
enquanto, assim que, logo que, sempre que, antes que, depois que, desde que”. (Gramática Aplicada – 
Ulisses Infante). 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 12_ANULADA. 
 
QUESTÃO 13_Alternativa de resposta alterada para letra C, que indica três erros de concordância 
nominal, mas não pelos motivos apresentados pela recorrente. Vejamos: 
1 – “da primeira módulo” – neste trecho temos de imediato, dois vocábulos “da” e “primeira” de gênero 
incompatível com o do substantivo a que se referem. 
2 – “no reduzido grupos” -  Aqui esta o terceiro erro , quando o vocábulo “grupos” tem o número 
incompatível com o vocábulo “reduzido” a que se refere. Em “das Indústrias Nucleares do Brasil” não há 
ocorrência de erros de concordância, já que o gênero (feminino) e número (plural) entre “das” 
(preposição: de + artigo: as) e indústrias é compatível. 
   
QUESTÃO 16_Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que a referida questão teve como 
suporte abalizada doutrina sobre o assunto em tela, oportunidade em que remetemos os recorrentes à 
obra de Marco Aurélio P. Dias (in “Administração de Materiais”.4.ed, p. 114/129). 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
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QUESTÃO 17_Não procedem as alegações da recorrente. A uma porque se apresenta confuso e não 
expressa, de forma indubitável, motivos idôneos que ensejariam um possível acolhimento. A duas, 
porque a primeira afirmativa não “pode única e exclusivamente ser só o Almoxarifado ou um Armazém” 
(sic) como alude a recorrente. Como se sabe, o almoxarifado tem como uma das funções principais o 
controle efetivo de todo estoque, devendo sua operação vir de encontro aos objetivos de custo e de 
serviços pretendidos pela alta administração da empresa, não se confundindo, pois, com sistemas de 
materiais. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
   
QUESTÃO 18_Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que relata a recorrente que “a 
alternativa correta, segundo o gabarito, está incrédula” (sic), deixando-a em dúvida quando da 
marcação face ao erro de interpretação em que poderia incorrer. Data máxima venia, o apelo da 
candidata é no mínimo insubsistente. Ora, até o mais incauto dos mortais compreenderia que, numa 
questão onde são oferecidas três assertivas para análise, uma alternativa mencionava a expressão 
“todas assertivas estão corretas” se equivale a uma alternativa que as assertivas I, II e III estão 
corretas. Logo, inexistente qualquer justificativa que induza a recorrente ter sido levada a erro 
interpretativo. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
  
QUESTÃO 19_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que o recurso padecem de 
fundamentação. Menciona o recorrente que se faz necessária a revisão da questão, “visto que a mesma 
apresenta mais de uma alternativa falsa”. Ora, não diz a candidata qual outra alternativa estaria 
incorreta, o que prejudica seu recurso! 
Ainda que se acolhesse este argumento, o mesmo não procede, estando incorreta somente a alternativa 
D, como se pode perceber pela doutrina utilizada de Marco Aurélio P. Dias (in “Administração de 
Materiais”. 4.ed,p.135,192,186). 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 22_  Não procedem as alegações dos recorrentes por absolutamente dezarrazoados e sem 
substancia. Referida a questão teve como suporte a balizada doutrina sobre o assunto em tela, 
oportunidade que remetemos os recorrentes à obra de Marco Aurélio P. Dias (in “Administração de 
Materiais”. 4.ed,p.199). 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 23_  Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que “A definição data na questão 
corresponde a estoques de seguranças e não de estoques funcionais” (SIC). Alega por derradeiro que 
após ampla pesquisa pela internet, não conseguiu nem ao menos definição de estoques funcionais. 
Razão não assiste a este recorrente. Os estoques funcionais representam a quantidade necessária de 
estoque destinada a garantir o desenvolvimento e a operacionalização da produção, não se confundindo, 
pois, com estoque de segurança (nesse sentido Antonio Barbosa Leme Jr. Et. Al;in Administração 
Financeira, p.470). 
Estoque de segurança é o estoque de produto para suprir determinado período além do prazo de 
entrega para consumo ou vendas, prevenindo possíveis atrasos na entrega por parte do fornecedor. Os 
estoques de segurança deverão ser maiores quanto maior for a distancia do fornecedor ou mais 
problemático for o fornecedor com relação aos prazos de entregas. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 26_  Não procedem as alegações do recorrente uma vez que em apertada síntese, que a 
alternativa correta seria a A, ao invés da letra B, justifica o alegado que, “de acordo com o livro TÉCNICA 
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DE ARQUIVO E PROTOCOLO DO SENAC, na pág 09, 11, 12 e 14, o que determina natureza dos 
documentos a serem arquivados e a estrutura da identidade, seria o conjunto de classificação” (SIC). Em 
seguida apresenta algumas transcrições que, em tese, ratificariam o alegado. 
Algumas observações: O recorrente não fez juntar nas razões cópia reprográfica das páginas do livro 
que diz contrariar o gabarito oficial. Ademais nas transcrições apresentadas para confirmar o gabarito 
oficial estaria incorreto nada menciona sobre qualquer argumento que induza que o conjunto de 
classificação seria determinado pela natureza dos documentos a serem arquivados e a estrutura da 
entidade. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 28_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que em sumaríssima exposição, 
que a definição dada na questão corresponde ao método de seriação e não de amostragem. O método 
de seriação está ligado a idéia de documentos organizados de acordo com um sistema de arquivamento 
ou mantidos como uma unidade, seja por resultarem de uma mesmo processo de acumulação ou 
arquivamentos ou de uma mesma atividade, seja por terem uma forma particular ou devido a qualquer 
outro tipo de relação derivada de sua produção, recebimento ou uso. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 30_  Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que vários são os critérios de 
avaliação de serviços prestados que se afiguram como fatores que o cliente considera ao avaliar um 
profissional. Dentre eles encontramos a flexibilidade, que se relaciona diretamente com a capacidade da 
empresa em atender as necessidades do cliente de maneira personalizada. 
Diferentemente do que aduz o recorrente em apertada síntese, o atendimento personalizado (que não se 
confunde com o atendimento padronizado) não está articulado com a velocidade. Esta está intimamente 
relacionada ao estilo de vida atual. Isto porque quase nenhum cliente quer esperar, aguardar, perder 
tempo. Fazer rápido sem perder qualidade é, então, o grande desafio. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 34_ Não procedem as alegações do recorrente uma vez que os títulos de créditos se 
classificam da seguinte forma: Quanto ao modelo; quanto a estrutura; quanto a hipótese de emissão; 
quanto a circulação. 
No que concerne a estrutura, os títulos de créditos se bipartem em:  
- Promessa de pagamento: São os títulos de créditos cuja a criação (saque) faz surgir apenas duas 
figuras distintas: a de quem promete pagar (sacador) e do beneficiário da ordem (tomador). Exemplo: 
nota promissória. 
- Ordem de pagamento: São os títulos de crédito cuja a criação (saque) faz surgir três figuras distintas: 
aquela que ordena outra pessoa a pagar o titulo (sacador), o destinatário da ordem, que deve pagar o 
titulo (sacador) e o beneficiário da ordem (tomador). Exemplos clássicos: cheque e LETRA DE 
CÂMBIO. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 35_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que, alegam, de forma equívoca 
e em apertada síntese, que a eficiência da movimentação dos materiais no almoxarifado depende de 
todas as opções apresentadas na questão. Este o grande erro, uma vez que a questão em tela, em sua 
alternativa B, menciona que a expressão “mínima utilização da gravidade”. Inegável que a eficiência 
da movimentação dos materiais no almoxarifado depende da gravidade, mais não MÍNIMA utilização da 
gravidade como expressa a questão. Eis o detalhe não percebido pelos candidatos que induz, por 
conseguinte o improvimento dos recursos. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
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QUESTÃO 36_ANULADA, por apresentar ambigüidade devido a erro de digitação. Onde lê-se “neto” 
seria “neta”. Desta forma, tanto a letra D quanto a E poderiam ser optadas. 
 
QUESTÃO 40_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que o texto não especifica 
em momento algum qual lobo vence a batalha (dependerá das atitudes e caráter de cada um). 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 41_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que avô diria a uma criança 
algo diferente de “Devemos alimentar nosso lado bom ao invés de fomentar pensamentos ou atitudes 
negativas? Qualquer outra alternativa desmentiria o seguinte fato: as virtudes são passadas de geração 
em geração através de bons exemplos.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 46_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a questão em tela possui uma 
única alternativa de resposta correta que responde e atende ao enunciado da questão, no caso, a opção 
divulgada no gabarito oficial. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 48_ANULADA  
 
QUESTÃO 49_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a questão está correta e não 
gera dúvidas ao candidato quando da marcação da alternativa de resposta correta, sendo a única 
resposta correta que responde a questão a alternativa divulgada no gabarito oficial. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 50_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s) uma vez que a falta da vírgula entre as 
palavras fórmula e células, em nada altera o sentido da frase, visto que o candidato dá uma pausa na 
seqüência quando da leitura, desta forma, em nada prejudica na análise da alternativa de resposta 
correta. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 51_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que “Os roteadores são a 
camada mais externa da sua rede. Eles conduzem os pacotes às portas com os protocolos de que o seu 
aplicativo precisa. As vulnerabilidades comuns de TCP/IP são bloqueadas nessa camada.” 
http://www.microsoft.com/brasil/security/guidance/topics/devsec/secmod74.mspx  
Veja ainda:  
“Considerações sobre a segurança do roteador” em 
https://www.microsoft.com/brasil/security/guidance/prodtech/win2000/secmod40.mspx  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 52_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que a questão em tela está 
ligada com o item 10 do conteúdo programático “COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDES 
COMPUTACIONAIS”. O fato de que os Spywares fazerem outras funções além da mencionada na 
questão, não inviabiliza a resposta. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 53_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que ao afirmarmos, no item 
III, que “Usuários podem, através do correio eletrônico: solicitar arquivos e informações, fazer pesquisa, 
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enviar, ler e imprimir mensagens, além de enviar comandos remotos que realizam tarefas”, não 
mencionamos que tudo isso pode ser feito de forma automática, isto é, de forma direta, nem que pode 
ser feito de forma indireta, apenas dissemos o que pode ser feito com o correio eletrônico.   
O site abaixo ilustra nossa afirmação, também sem entrar na questão. 
http://www.faced.ufba.br/~bonilla/dissertacao/capitulo2.htm 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 54_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que “Programas” equivale a “Todos 
os Programas”, em que clicando tanto em Programas quanto em Todos os Programas, os arquivos que 
aparecerão serão os mesmos, ou seja, todos os programas existentes no micro. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 55_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a questão encontra-se disposta 
de forma clara e objetiva, tendo apenas uma única alternativa que responde o solicitado da questão, que 
no caso é a alternativa B, pois gráfico espacial não são gráficos contidos no Microsoft Excel 2003. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 57_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que a opção D afirma que o papa 
Bento XVI acusou os povos muçulmanos de “intolerantes e grandes responsáveis pelos maiores conflitos 
do mundo”, fato este que não ocorreu, portanto, a afirmação está absolutamente incorreta. Tal 
afirmação encontra-se no enunciado e é o resultado de diversas matérias divulgadas na internet sobre a 
reação dos palestinos à declaração do Papa Bento XVI. O recurso se restringiu a uma área específica do 
oriente médio, no entanto, matérias divulgadas em vários sites, como a do site BBC Brasil (18/09/2006), 
localizada no endereço a seguir: 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/story/2006/09/060918_paparaivarc.shtml 
diz o seguinte: “Pelo menos sete igrejas católicas foram atacadas nos territórios palestinos desde a 
terça-feira, quando o papa fez referências ao Islã e à guerra santa, citando palavras de um imperador 
católico que viveu no tempo das cruzadas católicas contra os países islâmicos.” 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 60_Indeferido o recurso da recorrente, uma vez que a fundamentação da questão não 
condiz com a questão 60 da prova de nível médio, e sim a questão 60 de nível superior, já devidamente 
analisada e anulada. 
 
QUESTÃO 61_ Alternativa de resposta alterada para letra A, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 62_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que não se pode adequar 
todos os equipamentos da empresa, mas sim temos que usar uma tecnologia atual. 
 Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 63_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a gestão de qualidade deve 
focar sim várias alternativas. Faltou o candidato uma melhor interpretação da questão. No enunciado 
solicita a alternativa EXCETO, e a palavra sim na alternativa fez a mesma ficar incorreta, e desta forma 
respondendo a questão.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
  
QUESTÃO 64_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que a certificação pode ser 
aplicada em várias empresas, não somente nas empresas de tamanho médio. 
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Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 
QUESTÃO 52_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s ), uma vez que a questão em tela está 
ligada com o item 10 do conteúdo programático “COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDES 
COMPUTACIONAIS”. O fato de que os Spywares fazerem outras funções além da mencionada na 
questão, não inviabiliza a resposta. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 53_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que ao afirmarmos, no item 
III, que “Usuários podem, através do correio eletrônico: solicitar arquivos e informações, fazer pesquisa, 
enviar, ler e imprimir mensagens, além de enviar comandos remotos que realizam tarefas”, não 
mencionamos que tudo isso pode ser feito de forma automática, isto é, de forma direta, nem que pode 
ser feito de forma indireta, apenas dissemos o que pode ser feito com o correio eletrônico.   
O site abaixo ilustra nossa afirmação, também sem entrar na questão. 
http://www.faced.ufba.br/~bonilla/dissertacao/capitulo2.htm 

Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 
 
QUESTÃO 01_ Alternativa de resposta alterada para letra D, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 02_ O candidato deve ter se enganado ao conferir a alternativa de resposta correta, 
considerando que no gabarito oficial foi divulgado como alternativa de resposta correta para esta 
questão a letra C, conforme solicitado pelo recorrente em seu recurso.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 04_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a questão em tela visa aferir 
do candidato o entendimento global do texto. O autor relata as mudanças pelas quais o país passou em 
relação à valorização dos profissionais no mercado de trabalho, deixando explícita a visão otimista, já 
expressa no título da reportagem. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 05_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que não há que se levar em conta, 
nesta alternativa, o contexto e sim, os vocábulos isoladamente. Dessa forma jovens é uma palavra de 
sentido global e alunos de sentido específico. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 07_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a letra E da questão 7 tem o 
verbo no Presente do Subjuntivo. A única opção que o verbo expressa uma ação no futuro é a letra D, 
que permanece como correta. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 15_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a palavra competência na frase 
em questão exerce a função de predicativo do sujeito. 
Na opção B a palavra ridicularizado exerce também função de predicativo do sujeito, visto que em 
ambas as frases o predicado é nominal. 
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Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 16_ Alternativa de resposta alterada para letra C, de acordo com o Manual de 
Redação da Presidência da República. 
 
QUESTÃO 17_ Alternativa de resposta alterada para letra E. 
 
QUESTÃO 19_ A questão se encontra embasada em atividades de rotina, arquivamento de registros 
informatizados entre outros previstos no conteúdo programático do cargo Oficial Operacional II – 
Auxiliar Administrativo I, inclusive estando esta prevista no Anexo I do Edital 001/2006 no que tange no 
sumário de tarefas, uma vez que o mesmo prevê que o profissional da área deverá entre outros redigir 
ofícios e planilhas, elaborar e digitar mapas demonstrativos. Estas atribuições não podem ocorrer sem a 
utilização da informática nos dias de hoje. Desta forma o conteúdo programático previsto no edital para 
este cargo consta a previsão nos dois tópicos supra evidenciados: atividades de rotina e arquivamento 
de registros informatizados. A questão buscou assuntos elementares da área como forma de utilização 
do Word, como exemplo: copiar e colar dados de uma planilha (relatório), formatar parágrafos em um 
ofício, editar texto que apesar de estar inserido também em noções de informática, encontra 
devidamente instrumentalizado no conteúdo específico do cargo, não havendo em hipótese alguma vício 
na utilização de questões com a conotação de informática em conhecimentos específicos do Auxiliar 
Administrativo. Portanto, reafirmamos como compatíveis e legítimas, e ainda de acordo com o conteúdo 
programático divulgado para conhecimento específico conforme Edital 001/2006.   
 
QUESTÃO 22_ A questão se encontra embasada em atividades de rotina, arquivamento de registros 
informatizados entre outros previstos no conteúdo programático do cargo Oficial Operacional II – 
Auxiliar Administrativo I, inclusive estando esta prevista no Anexo I do Edital 001/2006 no que tange no 
sumário de tarefas, uma vez que o mesmo prevê que o profissional da área deverá entre outros redigir 
ofícios e planilhas, elaborar e digitar mapas demonstrativos. Estas atribuições não podem ocorrer sem a 
utilização da informática nos dias de hoje. Desta forma o conteúdo programático previsto no edital para 
este cargo consta a previsão nos dois tópicos supra evidenciados: atividades de rotina e arquivamento 
de registros informatizados. A questão buscou assuntos elementares da área como forma de utilização 
do Word, como exemplo: copiar e colar dados de uma planilha (relatório), formatar parágrafos em um 
ofício, editar texto que apesar de estar inserido também em noções de informática, encontra 
devidamente instrumentalizado no conteúdo específico do cargo, não havendo em hipótese alguma vício 
na utilização de questões com a conotação de informática em conhecimentos específicos do Auxiliar 
Administrativo. Portanto, reafirmamos como compatíveis e legítimas, e ainda de acordo com o conteúdo 
programático divulgado para conhecimento específico conforme Edital 001/2006.   
 
QUESTÃO 24_ A questão se encontra embasada em atividades de rotina, arquivamento de registros 
informatizados entre outros previstos no conteúdo programático do cargo Oficial Operacional II – 
Auxiliar Administrativo I, inclusive estando esta prevista no Anexo I do Edital 001/2006 no que tange no 
sumário de tarefas, uma vez que o mesmo prevê que o profissional da área deverá entre outros redigir 
ofícios e planilhas, elaborar e digitar mapas demonstrativos. Estas atribuições não podem ocorrer sem a 
utilização da informática nos dias de hoje. Desta forma o conteúdo programático previsto no edital para 
este cargo consta a previsão nos dois tópicos supra evidenciados: atividades de rotina e arquivamento 
de registros informatizados. A questão buscou assuntos elementares da área como forma de utilização 
do Word, como exemplo: copiar e colar dados de uma planilha (relatório), formatar parágrafos em um 
ofício, editar texto que apesar de estar inserido também em noções de informática, encontra 
devidamente instrumentalizado no conteúdo específico do cargo, não havendo em hipótese alguma vício 
na utilização de questões com a conotação de informática em conhecimentos específicos do Auxiliar 
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Administrativo. Portanto, reafirmamos como compatíveis e legítimas, e ainda de acordo com o 
conteúdo programático divulgado para conhecimento específico conforme Edital 001/2006.   
 
QUESTÃO 25_ANULADA, pois há ambigüidade na questão. 
 
QUESTÃO 26_ A questão se encontra embasada em atividades de rotina, arquivamento de registros 
informatizados entre outros previstos no conteúdo programático do cargo Oficial Operacional II – 
Auxiliar Administrativo I, inclusive estando esta prevista no Anexo I do Edital 001/2006 no que tange no 
sumário de tarefas, uma vez que o mesmo prevê que o profissional da área deverá entre outros redigir 
ofícios e planilhas, elaborar e digitar mapas demonstrativos. Estas atribuições não podem ocorrer sem a 
utilização da informática nos dias de hoje. Desta forma o conteúdo programático previsto no edital para 
este cargo consta a previsão nos dois tópicos supra evidenciados: atividades de rotina e arquivamento 
de registros informatizados. A questão buscou assuntos elementares da área como forma de utilização 
do Word, como exemplo: copiar e colar dados de uma planilha (relatório), formatar parágrafos em um 
ofício, editar texto que apesar de estar inserido também em noções de informática, encontra 
devidamente instrumentalizado no conteúdo específico do cargo, não havendo em hipótese alguma vício 
na utilização de questões com a conotação de informática em conhecimentos específicos do Auxiliar 
Administrativo. Portanto, reafirmamos como compatíveis e legítimas, e ainda de acordo com o conteúdo 
programático divulgado para conhecimento específico conforme Edital 001/2006.   
 

QUESTÃO 28_ A questão se encontra embasada em atividades de rotina, arquivamento de registros 
informatizados entre outros previstos no conteúdo programático do cargo Oficial Operacional II – 
Auxiliar Administrativo I, inclusive estando esta prevista no Anexo I do Edital 001/2006 no que tange no 
sumário de tarefas, uma vez que o mesmo prevê que o profissional da área deverá entre outros redigir 
ofícios e planilhas, elaborar e digitar mapas demonstrativos. Estas atribuições não podem ocorrer sem a 
utilização da informática nos dias de hoje. Desta forma o conteúdo programático previsto no edital para 
este cargo consta a previsão nos dois tópicos supra evidenciados: atividades de rotina e arquivamento 
de registros informatizados. A questão buscou assuntos elementares da área como forma de utilização 
do Word, como exemplo: copiar e colar dados de uma planilha (relatório), formatar parágrafos em um 
ofício, editar texto que apesar de estar inserido também em noções de informática, encontra 
devidamente instrumentalizado no conteúdo específico do cargo, não havendo em hipótese alguma vício 
na utilização de questões com a conotação de informática em conhecimentos específicos do Auxiliar 
Administrativo. Portanto, reafirmamos como compatíveis e legítimas, e ainda de acordo com o conteúdo 
programático divulgado para conhecimento específico conforme Edital 001/2006.   
 

QUESTÃO 29_ A questão se encontra embasada em atividades de rotina, arquivamento de registros 
informatizados entre outros previstos no conteúdo programático do cargo Oficial Operacional II – 
Auxiliar Administrativo I, inclusive estando esta prevista no Anexo I do Edital 001/2006 no que tange no 
sumário de tarefas, uma vez que o mesmo prevê que o profissional da área deverá entre outros redigir 
ofícios e planilhas, elaborar e digitar mapas demonstrativos. Estas atribuições não podem ocorrer sem a 
utilização da informática nos dias de hoje. Desta forma o conteúdo programático previsto no edital para 
este cargo consta a previsão nos dois tópicos supra evidenciados: atividades de rotina e arquivamento 
de registros informatizados. A questão buscou assuntos elementares da área como forma de utilização 
do Word, como exemplo: copiar e colar dados de uma planilha (relatório), formatar parágrafos em um 
ofício, editar texto que apesar de estar inserido também em noções de informática, encontra 
devidamente instrumentalizado no conteúdo específico do cargo, não havendo em hipótese alguma vício 
na utilização de questões com a conotação de informática em conhecimentos específicos do Auxiliar 
Administrativo. Portanto, reafirmamos como compatíveis e legítimas, e ainda de acordo com o conteúdo 
programático divulgado para conhecimento  específico conforme Edital 001/2006.   
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QUESTÃO 30_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a INB independentemente da 
utilização da técnica de trabalho de outras organizações não dispensará como requisito essencial a 
mesma ferramenta de trabalho na Administração de Recursos Humanos. A subjetividade não prejudica 
na resposta da pergunta. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 31_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que o recrutamento é um conjunto 
de procedimentos que visa a atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes  de ocupar cargos 
dentro da organização, citação do Mestre CHIAVENATO. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A conforme assinala o gabar ito oficial. 
 
QUESTÃO 39_ Alternativa de resposta alterada para letra A. 
 
QUESTÃO 41_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que no Edital 001/2006, item 3, é 
pedido “Noções do ambiente Windows, Word e Excel”, ou seja, não é especificada qual a versão desses 
softwares será cobrada, isto que dizer que qualquer versão poderá ser solicitada. Ainda, quanto a falta 
da vírgula entre os parâmetros na alternativa D, em nada prejudicou o candidato, considerando que não 
existe em informática, dentre os parâmetros apresentados, parâmetro duplos, ou triplos, desta forma, a 
falta da vírgula não fez diferença. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 43_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que no Menu Formatar/ Fontes/ 
Efeitos (submenu onde aparecem opções tais como tachado, tachado duplo, etc.). 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D conforme assinala o gabarito oficial. 
   
QUESTÃO 45_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que no Edital 001/2006, item 3, é 
pedido “Noções do ambiente Windows, Word e Excel”, ou seja, não é especificada qual a versão desses 
softwares será cobrada, isto que dizer que qualquer versão poderá ser solicitada.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 47_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que no Edital 001/2006, item 3, é 
pedido “Noções do ambiente Windows, Word e Excel”, ou seja, não é especificada qual a versão desses 
softwares será cobrada, isto que dizer que qualquer versão poderá ser solicitada.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 49_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que para formulação das questões, 
sempre é considerada a instalação padrão do Software. Em tempo, há possibilidade de se selecionar os 
dados de uma linha também, basta clicar em “opções” dentro da janela “classificar”. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 50_Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que no enunciado da questão foi 
solicitado função, e não fórmula. Só deveria ter aparecido os parâmetros nas alternativas de respostas, 
se na questão solicitasse a fórmula. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 51_ Alternativa de resposta alterada para letra B, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
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QUESTÃO 53_Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que o enunciado da questão é 
bem claro sobre a linha de sucessão  do Presidente da República, em caso de impedimento desta. A 
Constituição Federal de 1.988 em seu artigo 80 traduz bem esta alternativa de resposta, e diz: “Em caso 
de impedimento....... serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência, o Presidente da 
Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal”. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 56_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que faltou aos recorrentes, 
correta interpretação do enunciado da questão, considerando que o mesmo não deixa dúvidas e nem dá 
margens a dupla interpretação. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 57_ Alternativa de resposta alterada para letra D, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 60_Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que devemos fundamentar em 
objetivos e programas que assegurem o aperfeiçoamento contínuo e não somente na obtenção da 
certificação. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C conforme assinala o gabarito oficial. 
 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS 
 
QUESTÃO 51_ Alternativa de resposta alterada para letra B, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
CARGO: BIBLIOTECÁRIA 
 
QUESTÃO 17_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que a comparação de 
questões diferentes não comprova possibilidade de recurso. O diagnostico em biblioteconomia, além de 
ser ferramenta para a identificação eficaz de necessidades, é a etapa da tomada de conhecimento da 
situação atual e das perspectivas. Após o diagnóstico, serão desenvolvidas as ações para o 
planejamento.  
O termo diagnóstico provém do grego clássico. Da palavra "gignosko" (eu conheço), deriva 
"diagignosko" (eu distingo, discirno), de onde, por sua vez, surge "diagnostikos" (distinto que permite 
distinguir). Partindo desta ótica, poderíamos definir diagnóstico como o conhecimento necessário para o 
discernimento. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 36_ANULADA, por apresentar ambigüidade devido a erro de digitação. Onde lê-se “neto” 
seria “neta”. Desta forma, tanto a letra D quanto a E poderiam ser optadas. 
 
QUESTÃO 41_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que avô diria a uma criança 
algo diferente de “Devemos alimentar nosso lado bom ao invés de fomentar pensamentos ou atitudes 
negativas? Qualquer outra alternativa desmentiria o seguinte fato: as virtudes são passadas de geração 
em geração através de bons exemplos.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 53_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que ao afirmarmos, no item 
III, que “Usuários podem, através do correio eletrônico: solicitar arquivos e informações, fazer pesquisa, 
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enviar, ler e imprimir mensagens, além de enviar comandos remotos que realizam tarefas”, não 
mencionamos que tudo isso pode ser feito de forma automática, isto é, de forma direta, nem que pode 
ser feito de forma indireta, apenas dissemos o que pode ser feito com o correio eletrônico.   
O site abaixo ilustra nossa afirmação, também sem entrar na questão. 
http://www.faced.ufba.br/~bonilla/dissertacao/capitulo2.htm 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 63_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a gestão de qualidade deve 
focar sim várias alternativas. Faltou o candidato uma melhor interpretação da questão. No enunciado 
solicita a alternativa EXCETO, e a palavra sim na alternativa fez a mesma ficar incorreta, e desta forma 
respondendo a questão.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
CARGO: BIÓLOGO 
 
QUESTÃO 04_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que a questão se refere à 
interpretação do texto e dessa forma o entendimento está na inferência que o candidato faz a partir da 
leitura.  
A alternativa D, dessa questão, se refere ao segundo parágrafo do texto e dessa maneira deduz-se que 
a energia a que se refere a questão é a hídrica. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 18_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que o  PRINCÍPIO DE GAUSE é 
o PRINCÍPIO DA EXCLUSÃO COMPETITIVA, que não é o mesmo que PRINCÍPIO DA 
COMPETITIVIDADE EXCLUSIVA, como sugere o candidato, mostrando claramente que NÃO possui 
conhecimento sobre o tema. 

EXCLUSÃO: Do verbo Excluir: Deixar de fora. 
EXCLUSIVO: ADJETIVO: Especial, privativo, restrito. 

Assim, o Princípio de Gause, ou Pricípio da Exclusão competiotiva, é o mesmo que Deixar de fora 
(excluir) pela ação competitiva, não especificando ou restringindo essa ação a nenhum ser em especial. 
Já o Princípio da Competitividade Exclusiva, refere-se à ação competitiva privativa, restrita (exclusiva) de 
um ser, o que não é tema do Princípio de Gause. 
Desse modo pode-se verificar que a mudança no português levantada pelo candidato muda todo o 
sentido e o significado da frase, deixando apenas uma alternativa correta. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 21_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a não se faz cortes em 
ultramicrótomo a fim de observar em microscopia óptica, mas sim em microscopia eletrônica. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 23_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a melhor fase de iniciar criação 
de insetos em laboratório é a de ovos, não significando que seja o único estádio de desenvolvimento e 
nem que seja recolhido ovos de poucos indivíduos. Com a eclosão, os insetos já estarão inseridos no 
meio, reduzindo o risco de adaptação. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 24_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que ficou claro no enunciado da 
questão que haveria dificuldade de manter indivíduos em quantidade, sendo assim, deve-se primar pela 
variabilidade em menor número de indivíduos. Um macho pode reproduzir com várias fêmeas, cuja 
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variabilidade gerada no processo meiótico é mantida independentemente em cada cópula. Quanto à 
possibilidade de deficiência genética (genes deletérios) estarem presentes na população selecionada, 
deve-se lembrar que a maioria desses genes são recessivos e sua expressão ocorre em homozigose e 
em taxas relativamente baixas na população. Ainda, quanto aos fenótipos distintos terem mesmo 
genótipo, peço que verifique no enunciado a citação de “um local”. Se é em mesmo local (ambiente), 
então a diferença entre fenótipos se deve a genótipos distintos. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 26_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a identificação da espécie 
coletada é etapa posterior e realizada com auxílio bibliográfico e/ou de especialista; há casos de se 
coletar uma nova espécie. Ainda, as informações citadas são básicas e as demais informações podem 
ser acrescentadas se necessário. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 31_ANULADA, pois a questão foi elaborada com base na descrição da NBR n° 12.808 da 
ABNT, pelos autores: Hirata, M. H. e Mancini Filho, J. do livro: Manual de Biossegurança, 2002 – Ed. 
Manole. Segundo estes autores a classificação da ABNT segue opção exposta na letra e. Em virtude do 
conflito gerado da utilização desta referência, com a descrição da classificação de resíduos biológicos 
detalhada da ABNT e a nenhuma referência feita a possível adaptação da norma pelos autores e 
também no enunciado da questão. 
 
QUESTÃO 32_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que não foi o objetivo da 
questão elucidar todos os EPIs necessários em um procedimento, pois a quantificação de proteína em 
sementes oleaginosas não oferece risco de contaminação, por não ser um material de risco biológico 
como evidenciado na justificativa deste recurso. O procedimento pode ser realizado com alguns dos 
EPIs citados, porém nem todos são extremamente necessários. O analista deve atender aos requisitos 
básicos de segurança para a experimentação neste caso, sendo o mais importante diante do 
procedimento citado a cautela com o manuseio dos reagentes. 
Para mais informações sobre os EPIs que devem ser utilizados em diversos segmentos de 
experimentação em laboratório, pode ser consultada a bibliografia básica utilizada para esta questão:  
Hirata, M. H./ Mancini Filho, J. – Manual de Biossegurança, 2002 – Ed. Manole: Cap 4: Equipamentos 
de proteção individual e coletiva, págs 57-71. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 34_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que para o silenciamento de um 
gene, muitos tipos de alterações no código genético podem ser feitas, porém nem todas as alterações 
no código genético garantem ou se referem ao silenciamento de um gene. O termo “alteração no código 
genético” é muito amplo para ser elucidado como um processo de silenciamento de um gene. Alteração 
de um código genético é qualquer tipo de alteração, uma vez, não garante que um gene deixe de ser 
expresso. Sendo assim, a “alta eficiência” para o silenciamento de um gene (como fora evidenciado no 
enunciado da questão) é conseguida de fato, se há o reposicionamento de um gene na região da 
heterocromatina, onde ele não será expresso. 
A alternativa E, poderia ser levada em consideração se o enunciado estivesse da seguinte forma: “O 
processo de silenciamento de genes é conseguido por:...”. Assim por ter sido evidenciado no enunciado 
da questão, sobre a “alta eficiência de um processo de silenciamento” gênico, a alternativa E não deve 
ser considerada. 
Para um maior esclarecimento sobre silenciamento de genes, consultar a bibliografia utilizada para a 
formulação desta questão: ALBERTS, JOHNSON, LEWIS, RAFF, ROBERTS E WALTER, Biologia Molecular 
da Célula, 2005 -4ªEd.  PARTE II - MECANISMOS GENÉTICOS BÁSICOS.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
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QUESTÃO 36_ANULADA, por apresentar ambigüidade devido a erro de digitação. Onde lê-se “neto” 
seria “neta”. Desta forma, tanto a letra D quanto a E poderiam ser optadas. 
 
QUESTÃO 41_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que avô diria a uma criança 
algo diferente de “Devemos alimentar nosso lado bom ao invés de fomentar pensamentos ou atitudes 
negativas? Qualquer outra alternativa desmentiria o seguinte fato: as virtudes são passadas de geração 
em geração através de bons exemplos.  
 
QUESTÃO 48_ANULADA  
 
QUESTÃO 50_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s) uma vez que a falta da vírgula entre as 
palavras fórmula e células, em nada altera o sentido da frase, visto que o candidato dá uma pausa na 
seqüência quando da leitura, desta forma, em nada prejudica na análise da alternativa de resposta 
correta. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 53_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que ao afirmarmos, no item 
III, que “Usuários podem, através do correio eletrônico: solicitar arquivos e informações, fazer pesquisa, 
enviar, ler e imprimir mensagens, além de enviar comandos remotos que realizam tarefas”, não 
mencionamos que tudo isso pode ser feito de forma automática, isto é, de forma direta, nem que pode 
ser feito de forma indireta, apenas dissemos o que pode ser feito com o correio eletrônico.   
O site abaixo ilustra nossa afirmação, também sem entrar na questão. 
http://www.faced.ufba.br/~bonilla/dissertacao/capitulo2.htm 

Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 54_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que “Programas” equivale a “Todos 
os Programas”, em que clicando tanto em Programas quanto em Todos os Programas, os arquivos que 
aparecerão serão os mesmos, ou seja, todos os programas existentes no micro. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 60_ANULADA, apesar da grande evidência de que a justificava americana, a época da 
invasão do Iraque, ter sido voltada à acusação de desenvolvimento de armas químicas no país, é fato, 
que em muitos sites há a designação de “armas de destruição em massa” o que realmente inclui as 
nucleares. 
 
QUESTÃO 61_ Alternativa de resposta alterada para letra A, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 62_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que não se pode adequar 
todos os equipamentos da empresa, mas sim temos que usar uma tecnologia atual. 
 Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 64_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que a certificação pode ser 
aplicada em várias empresas, não somente nas empresas de tamanho médio. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
CARGO: BOMBEIRO DE BRIGADA I 
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QUESTÃO 34_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que conforme Protocolo 
Internacional de Atendimento Pré-hospitalar temos: 
URGÊNCIA - Situação onde não há risco à vida  
EMERGÊNCIA - Situação onde há risco á vida  
SOCORRO BÁSICO - são os procedimentos não invasivos. 
SOCORRO AVANÇADO - são os procedimentos invasivos. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 37_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que é sabido que o Extintor de Gás 
Carbônico pode ser usado em incêndios de classe A, B e C, sendo mais indicado para equipamentos 
elétricos energizados. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 41_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que no Edital 001/2006, item 3, é 
pedido “Noções do ambiente Windows, Word e Excel”, ou seja, não é especificada qual a versão desses 
softwares será cobrada, isto que dizer que qualquer versão poderá ser solicitada. Ainda, quanto a falta 
da vírgula entre os parâmetros na alternativa D, em nada prejudicou o candidato, considerando que não 
existe em informática, dentre os parâmetros apresentados, parâmetro duplos, ou triplos, desta forma, a 
falta da vírgula não fez diferença. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 42_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que sobre a alternativa “B) Tecla 
Windows + D à minimiza ou restaura todas as janelas”  
Embora o site da Microsoft diga que pressionar as teclas “Windows + D” serve para exibir o Desktop, na 
prática essa informação não é correta. Isto porque, quando há várias janelas abertas e são pressionadas 
as teclas “Windows + D”, essas janelas são minimizadas e, conseqüentemente, a área de trabalho 
(Desktop) é exibida. Entretanto, se novamente pressionarmos as referidas teclas, as janelas são 
restauradas e o Desktop desaparece. Ainda, não foi especificado na questão que apenas a tecla 
Windows  + F1 abre o suporte do Windows. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 51_ Alternativa de resposta alterada para letra B, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
CARGO: ECONOMISTA 
 
QUESTÃO 22_ O candidato deve ter se enganado ao conferir a alternativa de resposta correta, 
considerando que no gabarito oficial foi divulgado como alternativa de resposta correta para esta 
questão a letra E, conforme solicitado pelo recorrente em seu recurso.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 27_ANULADA, pois correspondem a análises da economia brasileira da década de 50 e 60 
em desacordo ao edital que faz o corte a partir da década de 70. ( 3. Economia brasileira: a economia 
brasileira nos anos 70 – o milagre econômico, o choque de petróleo e o II PND; os anos 80 – crise da 
dívida, planos de estabilização; os anos 90 – a abertura comercial, o Plano Real, o ajuste patrimonial do 
setor público e a flutuação cambial de 1999). 
 
QUESTÃO 28_ ANULADA, pois correspondem a análises da economia brasileira da década de 50 e 60 
em desacordo ao edital que faz o corte a partir da década de 70. ( 3. Economia brasileira: a economia 
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brasileira nos anos 70 – o milagre econômico, o choque de petróleo e o II PND; os anos 80 – crise da 
dívida, planos de estabilização; os anos 90 – a abertura comercial, o Plano Real, o ajuste patrimonial do 
setor público e a flutuação cambial de 1999). 
 
QUESTÃO 36_ANULADA, por apresentar ambigüidade devido a erro de digitação. Onde lê-se “neto” 
seria “neta”. Desta forma, tanto a letra D quanto a E poderiam ser optadas. 
 
QUESTÃO 41_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que avô diria a uma criança 
algo diferente de “Devemos alimentar nosso lado bom ao invés de fomentar pensamentos ou atitudes 
negativas? Qualquer outra alternativa desmentiria o seguinte fato: as virtudes são passadas de geração 
em geração através de bons exemplos.  
 
QUESTÃO 48_ANULADA  
 
QUESTÃO 50_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s) uma vez que a falta da vírgula entre as 
palavras fórmula e células, em nada altera o sentido da frase, visto que o candidato dá uma pausa na 
seqüência quando da leitura, desta forma, em nada prejudica na análise da alternativa de resposta 
correta. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 51_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que “Os roteadores são a 
camada mais externa da sua rede. Eles conduzem os pacotes às portas com os protocolos de que o seu 
aplicativo precisa. As vulnerabilidades comuns de TCP/IP são bloqueadas nessa camada.” 
http://www.microsoft.com/brasil/security/guidance/topics/devsec/secmod74.mspx  
Veja ainda:  
“Considerações sobre a segurança do roteador” em 
https://www.microsoft.com/brasil/security/guidance/prodtech/win2000/secmod40.mspx  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 52_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que a questão em tela está 
ligada com o item 10 do conteúdo programático “COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDES 
COMPUTACIONAIS”. O fato de que os Spywares fazerem outras funções além da mencionada na 
questão, não inviabiliza a resposta. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 54_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que “Programas” equivale a “Todos 
os Programas”, em que clicando tanto em Programas quanto em Todos os Programas, os arquivos que 
aparecerão serão os mesmos, ou seja, todos os programas existentes no micro. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 60_ANULADA, apesar da grande evidência de que a justificava americana, a época da 
invasão do Iraque, ter sido voltada à acusação de desenvolvimento de armas químicas no país, é fato, 
que em muitos sites há a designação de “armas de destruição em massa” o que realmente inclui as 
nucleares. 
 
QUESTÃO 61_ Alternativa de resposta alterada para letra A, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
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QUESTÃO 62_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que não se pode adequar 
todos os equipamentos da empresa, mas sim temos que usar uma tecnologia atual. 
 Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 63_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a gestão de qualidade deve 
focar sim várias alternativas. Faltou o candidato uma melhor interpretação da questão. No enunciado 
solicita a alternativa EXCETO, e a palavra sim na alternativa fez a mesma ficar incorreta, e desta forma 
respondendo a questão.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
CARGO: ELETRICISTA 
 
QUESTÃO 17_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que é sabido que os circuitos das 
instalações elétricas prediais utilizam ligações em paralelo. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 21_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que um disjuntor nunca deve ser 
usado em um condutor com capacidade de corrente inferior ao seu valor nominal. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 27_ Não procedem as alegações do candidato recorrente, uma vez que o disjuntor sempre 
deve ser dimensionado visando proteger o condutor de menor capacidade de corrente elétrica em um 
circuito. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 
 
QUESTÃO 17_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que para o cálculo de dimensões da 
sapata, tem-se uma fórmula e, para a sua altura também, independente da pressão admissível do solo. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 21_Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que o emprego de cimento CPV-
ARI não diminui a vida útil da estrutura. Ele tem probabilidade de fissurações, não quer dizer que vai 
fissurar. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 35_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a questão em tela não dá 
margem a dupla interpretação, pois nas vigas isostáticas de grande vãos, as escoras são retiradas 
primeiro no meio dos vãos. Na questão fala em desforma, e temos desforma de vigas, de lajes...... 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 36_ANULADA, por apresentar ambigüidade devido a erro de digitação. Onde lê-se “neto” 
seria “neta”. Desta forma, tanto a letra D quanto a E poderiam ser optadas. 
 
QUESTÃO 53_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que ao afirmarmos, no item 
III, que “Usuários podem, através do correio eletrônico: solicitar arquivos e informações, fazer pesquisa, 
enviar, ler e imprimir mensagens, além de enviar comandos remotos que realizam tarefas”, não 
mencionamos que tudo isso pode ser feito de forma automática, isto é, de forma direta, nem que pode 
ser feito de forma indireta, apenas dissemos o que pode ser feito com o correio eletrônico.   
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O site abaixo ilustra nossa afirmação, também sem entrar na questão. 
http://www.faced.ufba.br/~bonilla/dissertacao/capitulo2.htm 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 57_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que a opção D afirma que o papa 
Bento XVI acusou os povos muçulmanos de “intolerantes e grandes responsáveis pelos maiores conflitos 
do mundo”, fato este que não ocorreu, portanto, a afirmação está absolutamente incorreta. Tal 
afirmação encontra-se no enunciado e é o resultado de diversas matérias divulgadas na internet sobre a 
reação dos palestinos à declaração do Papa Bento XVI. O recurso se restringiu a uma área específica do 
oriente médio, no entanto, matérias divulgadas em vários sites, como a do site BBC Brasil (18/09/2006), 
localizada no endereço a seguir: 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/story/2006/09/060918_paparaivarc.shtml 
diz o seguinte: “Pelo menos sete igrejas católicas foram atacadas nos territórios palestinos desde a 
terça-feira, quando o papa fez referências ao Islã e à guerra santa, citando palavras de um imperador 
católico que viveu no tempo das cruzadas católicas contra os países islâmicos.” 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 60_ANULADA, apesar da grande evidência de que a justificava americana, a época da 
invasão do Iraque, ter sido voltada à acusação de desenvolvimento de armas químicas no país, é fato, 
que em muitos sites há a designação de “armas de destruição em massa” o que realmente inclui as 
nucleares. 
 
QUESTÃO 61_ Alternativa de resposta alterada para letra A, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 63_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a gestão de qualidade deve 
focar sim várias alternativas. Faltou o candidato uma melhor interpretação da questão. No enunciado 
solicita a alternativa EXCETO, e a palavra sim na alternativa fez a mesma ficar incorreta, e desta forma 
respondendo a questão.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
CARGO: ENGENHEIRO DE MINAS 
 
QUESTÃO 61_ Alternativa de resposta alterada para letra A, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
CARGO: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 
 
QUESTÃO 10_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que a transposição da voz 
passiva analítica para a voz ativa se processa da seguinte forma: O agente da passiva e o sujeito 
paciente se tornam, respectivamente, sujeito e objeto direto. O verbo no particípio da voz passiva 
analítica assume o tempo verbal do verbo auxiliar. 
Na frase em questão o agente da passiva “pela eletricidade”, a locução verbal “são movidas” e o sujeito 
“as indústrias” se transformaram na voz ativa, respectivamente em “A eletricidade” (sujeito) “move” 
(verbo) e “as indústrias” (objeto direto). 
A alternativa C é a única opção que segue a regra gramatical correta exposta acima.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 14_ANULADA. 
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QUESTÃO 17_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que o candidato ao analisar 
a questão e acertando todos os cálculos deveria ficar restrito a apenas duas opções C (Resposta certa) e 
E ( Resposta errada). O que iria diferenciar as questões seria a estratégia da confeitaria; manter o 
fornecedor ou não.  
Analisando apenas em cima da média poderíamos ver que a empresa estava recebendo menos farinha 
do que ela realmente pagava, pois ela recebia em média pacotes de 19,3 Kg.  
Como apontado pelo candidato 0,7 kg é um valor baixo, se relacionado ao peso nominal, entretanto, se 
esse valor for avaliado em função da semana analisada, 20 pacotes de farinha, o montante total que a 
confeitaria deixaria de receber seria próximo de 14 kg, ou quase 75% de um pacote. Então a confeitaria 
pagaria por 20 pacotes (400 Kg) de farinha e receberia 19 pacotes e mais um quarto do ultimo 
aproximadamente (385 kg). Assim, a questão não deve ser anulada, pois diante das informações dadas 
no enunciado e pelos resultados, pode-se constatar que empresa compra mais farinha do realmente 
recebe, e só por isso já justifica a troca de fornecedor.       
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 24_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que dentro da Estrutura do 
Balanced Scorecard as 4 perspectivas apresentadas por Kaplan e Norton são: 1- Financeira;  2- Clientes; 
3- Processos Internos e 4- Aprendizado e Crescimento. Deve ser ressaltado ainda que  existe um “e” que 
separa a terceira da quarta perspectiva.  
Caso essa questão tivesse 5 perspectivas na letra B, como o senhor Gillis Leonardo informa, essa 
questão teria um erro gramatical, pois não poderia ocorrer “e” e “e” duas vezes, como aconteceu na 
sentença.  
Desta forma, a questão não deve ser anulada, pois, uma pessoa que conhece essa ferramenta sabe com 
certeza quais são as 4 perspectivas. 
A seguir uma figura com as 4 perspectivas do BSC.   

 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
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QUESTÃO 34_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que o assunto abordado na 
questão em tela está inserido no conteúdo programático descrito no Edital 01/2006. 
 
QUESTÃO 36_ANULADA, por apresentar ambigüidade devido a erro de digitação. Onde lê-se “neto” 
seria “neta”. Desta forma, tanto a letra D quanto a E poderiam ser optadas. 
 
QUESTÃO 41_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que avô diria a uma criança 
algo diferente de “Devemos alimentar nosso lado bom ao invés de fomentar pensamentos ou atitudes 
negativas? Qualquer outra alternativa desmentiria o seguinte fato: as virtudes são passadas de geração 
em geração através de bons exemplos.  
 
QUESTÃO 48_ANULADA  
 
QUESTÃO 50_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s) uma vez que a falta da vírgula entre as 
palavras fórmula e células, em nada altera o sentido da frase, visto que o candidato dá uma pausa na 
seqüência quando da leitura, desta forma, em nada prejudica na análise da alternativa de resposta 
correta. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 52_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que a questão em tela está 
ligada com o item 10 do conteúdo programático “COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDES 
COMPUTACIONAIS”. O fato de que os Spywares fazerem outras funções além da mencionada na 
questão, não inviabiliza a resposta. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 53_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que ao afirmarmos, no item 
III, que “Usuários podem, através do correio eletrônico: solicitar arquivos e informações, fazer pesquisa, 
enviar, ler e imprimir mensagens, além de enviar comandos remotos que realizam tarefas”, não 
mencionamos que tudo isso pode ser feito de forma automática, isto é, de forma direta, nem que pode 
ser feito de forma indireta, apenas dissemos o que pode ser feito com o correio eletrônico.   
O site abaixo ilustra nossa afirmação, também sem entrar na questão. 
http://www.faced.ufba.br/~bonilla/dissertacao/capitulo2.htm 

Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 54_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que “Programas” equivale a “Todos 
os Programas”, em que clicando tanto em Programas quanto em Todos os Programas, os arquivos que 
aparecerão serão os mesmos, ou seja, todos os programas existentes no micro. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 60_ANULADA, apesar da grande evidência de que a justificava americana, a época da 
invasão do Iraque, ter sido voltada à acusação de desenvolvimento de armas químicas no país, é fato, 
que em muitos sites há a designação de “armas de destruição em massa” o que realmente inclui as 
nucleares. 
 
QUESTÃO 61_ Alternativa de resposta alterada para letra A, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 62_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que não se pode adequar 
todos os equipamentos da empresa, mas sim temos que usar uma tecnologia atual. 
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 Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 63_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a gestão de qualidade deve 
focar sim várias alternativas. Faltou o candidato uma melhor interpretação da questão. No enunciado 
solicita a alternativa EXCETO, e a palavra sim na alternativa fez a mesma ficar incorreta, e desta forma 
respondendo a questão.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
  
QUESTÃO 64_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que a certificação pode ser 
aplicada em várias empresas, não somente nas empresas de tamanho médio. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
CARGO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
QUESTÃO 36_ANULADA, por apresentar ambigüidade devido a erro de digitação. Onde lê-se “neto” 
seria “neta”. Desta forma, tanto a letra D quanto a E poderiam ser optadas. 
 
CARGO: ENGENHEIRO ELETRICISTA 
 
QUESTÃO 36_ANULADA, por apresentar ambigüidade devido a erro de digitação. Onde lê-se “neto” 
seria “neta”. Desta forma, tanto a letra D quanto a E poderiam ser optadas. 
 
QUESTÃO 53_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que ao afirmarmos,  no item 
III, que “Usuários podem, através do correio eletrônico: solicitar arquivos e informações, fazer pesquisa, 
enviar, ler e imprimir mensagens, além de enviar comandos remotos que realizam tarefas”, não 
mencionamos que tudo isso pode ser feito de forma automática, isto é, de forma direta, nem que pode 
ser feito de forma indireta, apenas dissemos o que pode ser feito com o correio eletrônico.   
O site abaixo ilustra nossa afirmação, também sem entrar na questão. 
http://www.faced.ufba.br/~bonilla/dissertacao/capitulo2.htm 

Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 56_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que após as eleições, o PFL passou 
a contar com 18 senadores, seguido pelo PMDB e PSDB com 15 senadores cada, portanto, o partido saiu 
das eleições fortalecido sim, da mesma forma, como é verdadeira a afirmação de que a oposição teve 
um número maior de senadores eleitos. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 60_ANULADA, apesar da grande evidência de que a justificava americana, a época da 
invasão do Iraque, ter sido voltada à acusação de desenvolvimento de armas químicas no país, é fato, 
que em muitos sites há a designação de “armas de destruição em massa” o que realmente inclui as 
nucleares. 
 
QUESTÃO 61_ Alternativa de resposta alterada para letra A, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
CARGO: ENGENHEIRO ELETRÔNICO 
 
QUESTÃO 17_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que o que a alternativa expressa é 
que um amplificador classe A opera, essencialmente, sobre uma posição linear da sua característica, ou 
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seja, ele não foge de suas características. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 21_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a alternativa em questão em 
momento algum sugere a idéia de combinar ao mesmo tempo uma parte do sinal em AM e outra em FM. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 22_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que o que define a distância de 
uma rede é o caminho a ser percorrida pelo sinal. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 30_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que quando o sinal aplicado 
novamente à entrada do circuito possui a mesma fase que o sinal existente na entrada, este processo é 
designado como realimentação positiva. Por outro lado, se o sinal reaplicado na entrada tiver fase 
oposta ao sinal já existente na entrada, o nome dado é realimentação negativa. Assim, a realimentação 
negativa é mais aplicada nos amplificadores e a realimentação positiva na maioria dos circuitos 
osciladores. Sendo que a grande vantagem da realimentação aplicada em amplificadores é a 
estabilização do circuito. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 35_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que é sabido que a melhor maneira 
de se avaliar o desempenho de um microcomputador, isto é, o seu rendimento, é através da medida da 
quantidade de instruções que podem ser executadas por segundo. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 40_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que o texto não especifica 
em momento algum qual lobo vence a batalha (dependerá das atitudes e caráter de cada um). 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 47_O candidato deve ter se enganado ao conferir a alternativa de resposta correta, 
considerando que no gabarito oficial foi divulgado como alternativa de resposta correta para esta 
questão a letra B, conforme solicitado pelo recorrente em seu recurso. Ainda, o domínio “.gov” é 
utilizado por vários países, não se configurando em Domínio do Brasil. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 53_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que ao afirmarmos, no item 
III, que “Usuários podem, através do correio eletrônico: solicitar arquivos e informações, fazer pesquisa, 
enviar, ler e imprimir mensagens, além de enviar comandos remotos que realizam tarefas”, não 
mencionamos que tudo isso pode ser feito de forma automática, isto é, de forma direta, nem que pode 
ser feito de forma indireta, apenas dissemos o que pode ser feito com o correio eletrônico.   
O site abaixo ilustra nossa afirmação, também sem entrar na questão. 
http://www.faced.ufba.br/~bonilla/dissertacao/capitulo2.htm 

Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 60_ANULADA, apesar da grande evidência de que a justificava americana, a época da 
invasão do Iraque, ter sido voltada à acusação de desenvolvimento de armas químicas no país, é fato, 
que em muitos sites há a designação de “armas de destruição em massa” o que realmente inclui as 
nucleares. 
 



 62 
QUESTÃO 61_ Alternativa de resposta alterada para letra A, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 62_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que não se pode adequar 
todos os equipamentos da empresa, mas sim temos que usar uma tecnologia atual. 
 Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 63_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a gestão de qualidade deve 
focar sim várias alternativas. Faltou o candidato uma melhor interpretação da questão. No enunciado 
solicita a alternativa EXCETO, e a palavra sim na alternativa fez a mesma ficar incorreta, e desta forma 
respondendo a questão.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
  
QUESTÃO 64_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que a certificação pode ser 
aplicada em várias empresas, não somente nas empresas de tamanho médio. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
CARGO: ENGENHEIRO MECÂNICO 
 
QUESTÃO 10_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que a transposição da voz 
passiva analítica para a voz ativa se processa da seguinte forma: O agente da passiva e o sujeito 
paciente se tornam, respectivamente, sujeito e objeto direto. O verbo no particípio da voz passiva 
analítica assume o tempo verbal do verbo auxiliar. 
Na frase em questão o agente da passiva “pela eletricidade”, a locução verbal “são movidas” e o sujeito 
“as indústrias” se transformaram na voz ativa, respectivamente em “A eletricidade” (sujeito) “move” 
(verbo) e “as indústrias” (objeto direto). 
A alternativa C é a única opção que segue a regra gramatical correta exposta acima.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 12_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a oração não está totalmente 
sublinhada, mas está assinalada e destacada em negrito e em itálico evidenciando o período a ser 
analisado. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 18_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que as justificativas apresentadas 
em nada contribuem para a procedência dos recursos. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 19_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que a definição para os eixos não 
está totalmente correta e, tenacidade é a energia mecânica, ou seja, o impacto necessário para levar um 
material à ruptura, isto é, a energia necessária para romper o material. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 21_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que além da água não ser o 
único meio de resfriamento, a têmpera do aço em questão não se faz utilizando resfriamento à água e, a 
movimentação de discordância se faz necessária para haver deformação em metais. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
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QUESTÃO 23_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que os lubrificantes 
apresentam-se principalmente nos estados líquidos minerais, vegetais, sintéticos e aditivados (óleos 
lubrificantes). Sólido (grafite), pastoso (graxas),gasosos (ar,nitrogênio) e no estado de plasma. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 24_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que cada tipo de aço deve ser 
temperado a certa temperatura recomendada. Como exemplo, podemos citar o aço prata que deve ser 
temperado a 800º C, já o aço rápido deve ser temperado a 1.300º C. No caso dos aços hipereutectóides 
esses devem ser temperados à aproximadamente 1.600 ºC. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 26_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que tenacidade é a energia 
mecânica, ou seja, o impacto necessário para levar um material à ruptura, isto é, a energia necessária 
para romper o material. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 28_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que o aspecto das fraturas varia 
conforme o corpo de prova seja feito de material dúctil ou frágil. Os corpos de provas de materiais 
dúcteis apresentam uma fratura segundo um plano perpendicular ao seu eixo longitudinal. Para 
materiais frágeis, a fratura se dá segundo uma superfície não plana, mas que corta o eixo longitudinal 
segundo uma linha que, projetada num plano paralelo ao eixo, forma 45º aproximadamente com o 
mesmo (fratura helicoidal). 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 48_ANULADA 
 
QUESTÃO 50_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s) uma vez que a falta da vírgula entre as 
palavras fórmula e células, em nada altera o sentido da frase, visto que o candidato dá uma pausa na 
seqüência quando da leitura, desta forma, em nada prejudica na análise da alternativa de resposta 
correta. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 52_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que a questão em tela está 
ligada com o item 10 do conteúdo programático “COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDES 
COMPUTACIONAIS”. O fato de que os Spywares fazerem outras funções além da mencionada na 
questão, não inviabiliza a resposta. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 53_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que ao afirmarmos, no item 
III, que “Usuários podem, através do correio eletrônico: solicitar arquivos e informações, fazer pesquisa, 
enviar, ler e imprimir mensagens, além de enviar comandos remotos que realizam tarefas”, não 
mencionamos que tudo isso pode ser feito de forma automática, isto é, de forma direta, nem que pode 
ser feito de forma indireta, apenas dissemos o que pode ser feito com o correio eletrônico.   
O site abaixo ilustra nossa afirmação, também sem entrar na questão. 
http://www.faced.ufba.br/~bonilla/dissertacao/capitulo2.htm 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabar ito oficial. 
 
QUESTÃO 60_ANULADA, apesar da grande evidência de que a justificava americana, a época da 
invasão do Iraque, ter sido voltada à acusação de desenvolvimento de armas químicas no país, é fato, 
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que em muitos sites há a designação de “armas de destruição em massa” o que realmente inclui as 
nucleares. 
 
QUESTÃO 61_ Alternativa de resposta alterada para letra A, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 62_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que não se pode adequar 
todos os equipamentos da empresa, mas sim temos que usar uma tecnologia atual. 
 Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 63_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a gestão de qualidade deve 
focar sim várias alternativas. Faltou o candidato uma melhor interpretação da questão. No enunciado 
solicita a alternativa EXCETO, e a palavra sim na alternativa fez a mesma ficar incorreta, e desta forma 
respondendo a questão.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
  
QUESTÃO 64_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que a certificação pode ser 
aplicada em várias empresas, não somente nas empresas de tamanho médio. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
CARGO: ENGENHEIRO QUÍMICO 
 
QUESTÃO 10_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que a transposição da voz 
passiva analítica para a voz ativa se processa da seguinte forma: O agente da passiva e o sujeito 
paciente se tornam, respectivamente, sujeito e objeto direto. O verbo no particípio da voz passiva 
analítica assume o tempo verbal do verbo auxiliar. 
Na frase em questão o agente da passiva “pela eletricidade”, a locução verbal “são movidas” e o sujeito 
“as indústrias” se transformaram na voz ativa, respectivamente em “A eletricidade” (sujeito) “move” 
(verbo) e “as indústrias” (objeto direto). 
A alternativa C é a única opção que segue a regra gramatical correta exposta acima.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 47_O candidato deve ter se enganado ao conferir a alternativa de resposta correta, 
considerando que no gabarito oficial foi divulgado como alternativa de resposta correta para esta 
questão a letra B, conforme solicitado pelo recorrente em seu recurso. Ainda, o domínio “.gov” é 
utilizado por vários países, não se configurando em Domínio do Brasil. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 61_ Alternativa de resposta alterada para letra A, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
CARGO: ESPECIALISTA TÉCNICO DE SUPORTE 
 
QUESTÃO 20_Alternativa de resposta alterada para letra B, uma vez que na alternativa A, o 
parâmetro –R significa recursivo (muda o acesso de todos os arquivos e subdiretórios especificados no 
diretório [1]) e o valor numérico 755 garante ao proprietário do arquivo permissão de leitura, escrita e 
execução e os demais usuários do grupo com permissão somente de leitura. O que inviabiliza a 
alternativa A como correta. 
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[1]FERREIRA, Rubens E. Linux Guia do Administrador de Sistema. 1ª Edição. São Paulo: Novatec, 
2003 Paginas 171-172, 435-444. 
 
QUESTÃO 30_ O candidato deve ter se enganado ao conferir a alternativa de resposta correta, 
considerando que no gabarito oficial foi divulgado como alternativa de resposta correta para esta 
questão a letra A, conforme solicitado pelo recorrente em seu recurso.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 35_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que O candidato alega que há um 
erro de grafia na alternativa A onde o comando “Smbpassword” não existe, e que o correto deveria ser 
“Smbpasswd”, o que deixaria a questão sem nenhuma alternativa correta, porém, o erro de digitação em 
nada causou prejuízo para o entendimento da questão por parte dos candidatos. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 53_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que ao afirmarmos, no item 
III, que “Usuários podem, através do correio eletrônico: solicitar arquivos e informações, fazer pesquisa, 
enviar, ler e imprimir mensagens, além de enviar comandos remotos que realizam tarefas”, não 
mencionamos que tudo isso pode ser feito de forma automática, isto é, de forma direta, nem que pode 
ser feito de forma indireta, apenas dissemos o que pode ser feito com o correio eletrônico.   
O site abaixo ilustra nossa afirmação, também sem entrar na questão. 
http://www.faced.ufba.br/~bonilla/dissertacao/capitulo2.htm 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 59_ANULADA, devido a erro de digitação, em que no lugar das palavras “tráfego aéreo”,  
fosse colocado “tráfico aéreo”, o que muda completamente seu sentido, tornando a afirmação incorreta. 
 
QUESTÃO 60_ANULADA, apesar da grande evidência de que a justificava americana, a época da 
invasão do Iraque, ter sido voltada à acusação de desenvolvimento de armas químicas no país, é fato, 
que em muitos sites há a designação de “armas de destruição em massa” o que realmente inclui as 
nucleares. 
 
QUESTÃO 61_ Alternativa de resposta alterada para letra A, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
CARGO: GEÓLOGO 
 
QUESTÃO 52_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que a questão em tela está 
ligada com o item 10 do conteúdo programático “COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDES 
COMPUTACIONAIS”. O fato de que os Spywares fazerem outras funções além da mencionada na 
questão, não inviabiliza a resposta. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
CARGO: INSPETOR DE CONTROLE DE QUALIDADE 
 
QUESTÃO 17_ Esta questão tem como resposta correta a letra A (assinalada no gabarito) que 
corresponde à utilização, ordenação, limpeza, saúde e autodisciplina. O recurso do candidato assinala 
exatamente esta alternativa de resposta, não se encontrando coerente o questionamento. 
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QUESTÃO 22_ Não procedem as alegações da recorrente, uma vez que a questão versa sobre 
fluxograma e não sobre organograma (conforme o candidato afirma no recurso), isto é, um gráfico que 
representa a seqüência normal de qualquer trabalho, produto ou documento. A própria candidata coloca 
no recurso o conceito de fluxograma que é idêntico a resposta da questão, ou seja, está relacionado à 
seqüência. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 25_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que uma amostra estatística, 
para realmente atingir seu objetivo, nunca pode representar características de situações distintas e que 
identificam processo distinto  (diferente) de fenômenos distintos. Uma amostra, como o próprio termo 
indica, tem que ser representativa da população ou do universo a ser estudado. Significa dizer que esta 
amostra deve ser um sub-conjunto da população, contendo itens representativos do fenômeno a ser 
estudado e não conter características ou itens diferentes do fenômeno a estudar. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 41_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que no Edital 001/2006, item 3, é 
pedido “Noções do ambiente Windows, Word e Excel”, ou seja, não é especificada qual a versão desses 
softwares será cobrada, isto que dizer que qualquer versão poderá ser solicitada. Ainda, quanto a falta 
da vírgula entre os parâmetros na alternativa D, em nada prejudicou o candidato, considerando que não 
existe em informática, dentre os parâmetros apresentados, parâmetro duplos, ou triplos, desta forma, a 
falta da vírgula não fez diferença. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 44_Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que na questão em tela, as 
afirmativas I e III encontram-se incorretas, pois o Word é um programa que trabalha com tabelas de 
vários tipos. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 48_ANULADA 
 
QUESTÃO 50_Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que no enunciado da questão foi 
solicitado função, e não fórmula. Só deveria ter aparecido os parâmetros nas alternativas de respostas, 
se na questão solicitasse a fórmula. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 51_ Alternativa de resposta alterada para letra B, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 57_ Alternativa de resposta alterada para letra D, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
CARGO: MECÂNICO 
 
QUESTÃO 51_ Alternativa de resposta alterada para letra B, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
CARGO: MOTORISTA TRATORISTA 
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QUESTÃO 51_ Alternativa de resposta alterada para letra B, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
CARGO: MOTORISTA 
 
QUESTÃO 01_ Alternativa de resposta alterada para letra D, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 11_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a conjunção coordenativa 
conclusiva logo expressa uma conclusão lógica. Na frase em questão o sentido do conectivo mas 
expressa uma oposição. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 16_ O candidato deve ter se enganado ao conferir a alternativa de resposta correta, 
considerando que no gabarito oficial foi divulgado como alternativa de resposta correta para esta 
questão a letra D, conforme solicitado pelo recorrente em seu recurso.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 17_ Alternativa de resposta alterada para letra E, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 25_ O candidato deve ter se enganado ao conferir a alternativa de resposta correta, 
considerando que no gabarito oficial foi divulgado como alternativa de resposta correta para esta 
questão a letra D, conforme solicitado pelo recorrente em seu recurso, ou seja direito de todo cidadão.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 26_ O candidato deve ter se enganado ao conferir a alternativa de resposta correta, 
considerando que no gabarito oficial foi divulgado como alternativa de resposta correta para esta 
questão a letra A, conforme solicitado pelo recorrente em seu recurso.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 50_Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que no enunciado da questão foi 
solicitado função, e não fórmula. Só deveria ter aparecido os parâmetros nas alternativas de respostas, 
se na questão solicitasse a fórmula. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 51_ Alternativa de resposta alterada para letra B, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
CARGO: OFICIAL DE MANUTENÇÃO  
 
QUESTÃO 38_Alternativa de resposta alterada para letra E, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 49_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que para formulação das questões, 
sempre é considerada a instalação padrão do Software. Em tempo, há possibilidade de se selecionar os 
dados de uma linha também, basta clicar em “opções” dentro da janela “classificar”. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B conforme assinala o gabarito oficial. 
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QUESTÃO 50_Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que no enunciado da questão 
foi solicitado função, e não fórmula. Só deveria ter aparecido os parâmetros nas alternativas de 
respostas, se na questão solicitasse a fórmula. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 51_ Alternativa de resposta alterada para letra B, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
CARGO: OP. DE PROCESSOS – FAB. ELEMENTO COMBUSTÍVEL 
 
QUESTÃO 01_ Alternativa de resposta alterada para letra D, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 06_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que o vocábulo “competente” é 
adjetivo. Dessa forma, sendo o adjetivo a palavra que caracteriza o substantivo, atribuindo-lhe 
qualidades e modos de ser. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 11_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a conjunção coordenativa 
conclusiva logo expressa uma conclusão lógica. Na frase em questão o sentido do conectivo mas 
expressa uma oposição. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 14_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que o conectivo se  expresso na 
oração da alternativa E denota um sentido de condição, não existindo outra alternativa com esse valor 
semântico. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 15_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a palavra competência na frase 
em questão exerce a função de predicativo do sujeito. 
Na opção B a palavra ridicularizado exerce também função de predicativo do sujeito, visto que em 
ambas as frases o predicado é nominal. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 25_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que direção e sentido possuem 
significados diferentes. Portanto, a força exercida pelo chão no copo em a mesma intensidade exercida 
pelo copo no chão. São forças de ação e reação, comprovadas na 3ª Lei de Newton. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 27_Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que dois copos estão em equilíbrio 
térmico quando tem a mesma temperatura. Sendo assim, o equilíbrio térmico indica necessariamente a 
mesma temperatura dos corpos. A alternativa dada como falsa permanece inalterada. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 33_ANULADA , devido a erro de digitação do número 1458 por 1548. 
 
QUESTÃO 34_Não procedem as alegações do recorrente. Analise a resolução da questão: 
 
                    37m 
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     25m                         25m 
 
 
                   37 m 
 
p = 2 . 37 + 2 . 25 
p = 74 + 50 
p = 124m. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 40_Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que de acordo com o enunciado 
da questão, segue a resolução da mesma: 
Um número é divisível por 12 quando for divisível pos 4 e por 3. Portanto, a única alternativa correta é a 
C. 
52.368 ÷  12 = 4.364 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 41_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que no Edital 001/2006, item 3, é 
pedido “Noções do ambiente Windows, Word e Excel”, ou seja, não é especificada qual a versão desses 
softwares será cobrada, isto que dizer que qualquer versão poderá ser solicitada. Ainda, quanto a falta 
da vírgula entre os parâmetros na alternativa D, em nada prejudicou o candidato, considerando que não 
existe em informática, dentre os parâmetros apresentados, parâmetro duplos, ou triplos, desta forma, a 
falta da vírgula não fez diferença. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 42_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que sobre a alternativa “B) Tecla 
Windows + D à minimiza ou restaura todas as janelas”  
Embora o site da Microsoft diga que pressionar as teclas “Windows + D” serve para exibir o Desktop, na 
prática essa informação não é correta. Isto porque, quando há várias janelas abertas e são pressionadas 
as teclas “Windows + D”, essas janelas são minimizadas e, conseqüentemente, a área de trabalho 
(Desktop) é exibida. Entretanto, se novamente pressionarmos as referidas teclas, as janelas são 
restauradas e o Desktop desaparece. Ainda, não foi especificado na questão que apenas a tecla 
Windows  + F1 abre o suporte do Windows. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 43_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que no Menu Formatar/ Fontes/ 
Efeitos (submenu onde aparecem opções tais como tachado, tachado duplo, etc.). 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 44_Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que na questão em tela, as 
afirmativas I e III encontram-se incorretas, pois o Word é um programa que trabalha com tabelas de 
vários tipos. 
 
QUESTÃO 47_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que no Edital 001/2006, item 3, é 
pedido “Noções do ambiente Windows, Word e Excel”, ou seja, não é especificada qual a versão desses 
softwares será cobrada, isto que dizer que qualquer versão poderá ser solicitada.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D conforme assinala o gabarito oficial. 
 



 70 
QUESTÃO 49_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que para formulação das 
questões, sempre é considerada a instalação padrão do Software. Em tempo, há possibilidade de se 
selecionar os dados de uma linha também, basta clicar em “opções” dentro da janela “classificar”. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 51_ Alternativa de resposta alterada para letra B, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 52_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que o enunciado da questão trata 
do aquecimento global e a redução dos efeitos deste fato. A alternativa A responde corretamente 
afirmando: a redução de gases poluentes como o metano das mineradoras e o dióxido de carbono, são 
medidas que podem alterar o curso dessa catástrofe. Nicholas Stern, cientista inglês, concedeu a revista 
veja em 08/11/2006 uma entrevista sobre um assunto neste sentido. 
 Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 53_Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que o enunciado da questão é 
bem claro sobre a linha de sucessão  do Presidente da República, em caso de impedimento desta. A 
Constituição Federal de 1.988 em seu artigo 80 traduz bem esta alternativa de resposta, e diz: “Em caso 
de impedimento....... serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência, o Presidente da 
Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal”. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 56_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que faltou aos recorrentes, 
correta interpretação do enunciado da questão, considerando que o mesmo não deixa dúvidas e nem dá 
margens a dupla interpretação. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 57_ Alternativa de resposta alterada para letra D, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 59_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a descrição detalhada das 
atividades não tem nada a ver  com o solicitado na questão. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
CARGO: OP. DE PROCESSOS – PROD. DE CONCENTRADO DE URÂNIO 
 
QUESTÃO 01_ Alternativa de resposta alterada para letra D, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 07_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a letra E da questão,  tem o 
verbo no Presente do Subjuntivo. A única opção que o verbo expressa uma ação no futuro é a letra D, 
que permanece como correta. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 09_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a alternativa C contém duas 
palavras oxítonas (até e está) e uma monossílaba (só). 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
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QUESTÃO 17_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que de acordo com o enunciado 
da questão, segue a resolução da mesma: 
300 gramas         1 dia 
logo, 25 dias = 25.300 = 7.500 gramas = 7,5 kg. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
        
QUESTÃO 22_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que de acordo com o enunciado da 
questão, segue a resolução: 
47 x 35 
19 + 2 = 21 ok! 
19 + 5 = 24 ok! 
19 + 8 = 27 ok! 
2 + 5 + 8 = 15 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 23_ANULADA , devido a erro de digitação onde deveria ser centímetros e não metros. 
 
QUESTÃO 26_ Não procedem as alegações do recorrente. Analise o enunciado da questão que se 
segue: 
Aresta = 30cm = 3dm 
v = a³ = 3³ = 27 dm³ = 27L 
270 5,1÷  = 18 

Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 27_ Não procedem as alegações do recorrente. Analise o enunciado da questão que se 
segue: 
                 3cm 
   3cm                  3 cm                A = L² 
                                                    A = 3² = 9 cm² 
 
                 3 cm 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 41_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que no Edital 001/2006, item 3, é 
pedido “Noções do ambiente Windows, Word e Excel”, ou seja, não é especificada qual a versão desses 
softwares será cobrada, isto que dizer que qualquer versão poderá ser solicitada. Ainda, quanto a falta 
da vírgula entre os parâmetros na alternativa D, em nada prejudicou o candidato, considerando que não 
existe em informática, dentre os parâmetros apresentados, parâmetro duplos, ou triplos, desta forma, a 
falta da vírgula não fez diferença. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 42_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que sobre a alternativa “B) Tecla 
Windows + D à minimiza ou restaura todas as janelas”  
Embora o site da Microsoft diga que pressionar as teclas “Windows + D” serve para exibir o Desktop, na 
prática essa informação não é correta. Isto porque, quando há várias janelas abertas e são pressionadas 
as teclas “Windows + D”, essas janelas são minimizadas e, conseqüentemente, a área de trabalho 
(Desktop) é exibida. Entretanto, se novamente pressionarmos as referidas teclas, as janelas são 
restauradas e o Desktop desaparece. Ainda, não foi especificado na questão que apenas a tecla 
Windows  + F1 abre o suporte do Windows. 
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Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 46_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, quando se tem um documento 
do Excel e desejamos configura a página do mesmo, a única opção que não aparece é a de impressão, 
conforme pode ser visto na prática em qualquer documento do Excel. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 49_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que para formulação das questões, 
sempre é considerada a instalação padrão do Software. Em tempo, há possibilidade de se selecionar os 
dados de uma linha também, basta clicar em “opções” dentro da janela “classificar”. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 50_Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que no enunciado da questão foi 
solicitado função, e não fórmula. Só deveria ter aparecido os parâmetros nas alternativas de respostas, 
se na questão solicitasse a fórmula. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 51_ Alternativa de resposta alterada para letra B, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 52_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que o enunciado da questão trata 
do aquecimento global e a redução dos efeitos deste fato. A alternativa A responde corretamente 
afirmando: a redução de gases poluentes como o metano das mineradoras e o dióxido de carbono, são 
medidas que podem alterar o curso dessa catástrofe. Nicholas Stern, cientista inglês, concedeu a revista 
veja em 08/11/2006 uma entrevista sobre um assunto neste sentido. 
 Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 55_Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que segundo a revista veja de 
08/11/2006, “a última chance” na reportagem sobre “ O apagão aéreo”, atrasos de até vinte horas e 
cancelamento de vôos levam a caos aos aeroportos do país e expõem a fragilidade do controle do 
tráfego aéreo, que funciona no limite e coloca em risco a vida dos passageiros. O questionamento citado 
pelo candidato, não é mencionado nas alternativas de respostas. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 56_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que faltou aos recorrentes, 
correta interpretação do enunciado da questão, considerando que o mesmo não deixa dúvidas e nem dá 
margens a dupla interpretação. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 57_ Alternativa de resposta alterada para letra D, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
CARGO: QUÍMICO 
 
QUESTÃO 12_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a oração não está totalmente 
sublinhada, mas está assinalada e destacada em negrito e em itálico evidenciando o período a ser 
analisado. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
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QUESTÃO 36_ANULADA, por apresentar ambigüidade devido a erro de digitação. Onde lê-se “neto” 
seria “neta”. Desta forma, tanto a letra D quanto a E poderiam ser optadas. 
 
QUESTÃO 40_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que o texto não especifica 
em momento algum qual lobo vence a batalha (dependerá das atitudes e caráter de cada um). 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 57_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que a opção D afirma que o papa 
Bento XVI acusou os povos muçulmanos de “intolerantes e grandes responsáveis pelos maiores conflitos 
do mundo”, fato este que não ocorreu, portanto, a afirmação está absolutamente incorreta. Tal 
afirmação encontra-se no enunciado e é o resultado de diversas matérias divulgadas na internet sobre a 
reação dos palestinos à declaração do Papa Bento XVI. O recurso se restringiu a uma área específica do 
oriente médio, no entanto, matérias divulgadas em vários sites, como a do site BBC Brasil (18/09/2006), 
localizada no endereço a seguir: 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/story/2006/09/060918_paparaivarc.shtml 
diz o seguinte: “Pelo menos sete igrejas católicas foram atacadas nos territórios palestinos desde a 
terça-feira, quando o papa fez referências ao Islã e à guerra santa, citando palavras de um imperador 
católico que viveu no tempo das cruzadas católicas contra os países islâmicos.” 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 60_ANULADA, apesar da grande evidência de que a justificava americana, a época da 
invasão do Iraque, ter sido voltada à acusação de desenvolvimento de armas químicas no país, é fato, 
que em muitos sites há a designação de “armas de destruição em massa” o que realmente inclui as 
nucleares. 
 
QUESTÃO 61_ Alternativa de resposta alterada para letra A, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 63_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a gestão de qualidade deve 
focar sim várias alternativas. Faltou o candidato uma melhor interpretação da questão. No enunciado 
solicita a alternativa EXCETO, e a palavra sim na alternativa fez a mesma ficar incorreta, e desta forma 
respondendo a questão.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
CARGO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO 
 
QUESTÃO 19_ Não procedem as alegações da recorrente, uma vez que argamassa feita apenas com 
cimento e areia não possui uma boa aderência. Esse tipo de argamassa é conhecido como chapisco, 
utilizado para tornar a superfície a ser emboçada mais áspera, facilitando com isso a aderência da 
argamassa de emboço. Portanto, o fato do chapisco facilitar a aderência não significa que o mesmo 
possui boa aderência. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 46_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, quando se tem um documento 
do Excel e desejamos configura a página do mesmo, a única opção que não aparece é a de impressão, 
conforme pode ser visto na prática em qualquer documento do Excel. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E conforme assinala o gabarito oficial. 
 
CARGO: TÉCNICO EM ELETRICIDADE 



 74 
 
QUESTÃO 18_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que para o correto 
dimensionamento dos alimentadores do ramal de um motor, a corrente nominal deve ser multiplicada 
por 1,25. Assim, como a corrente nominal é da ordem de 12,64 A, devemos considerar para o ramal de 
alimentação do motor uma corrente igual a 1,25 x 12,64 = 15,80 A. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 26_ Não procedem as alegações dos recorrentes. Para confirmar a alternativa de resposta 
divulgada no gabarito oficial como correta, basta o candidato verificar a bibliografia: livro Máquinas 
Elétricas e Transformadores – Irving I. Kosow, Editora Globo, 8ª Ed, pág. 389. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 34_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que para o correto 
dimensionamento dos alimentadores do ramal que contém dois ou mais motores, a corrente a ser 
considerada será a soma da corrente do maior motor (ou dos motores que partirem simultaneamente) 
multiplicada por 1,25 com as correntes dos demais motores. No caso em questão será: 1,25 x (37,91 + 
7,58) + 25,28 + (3 x 12,65) + 5,05 = 125,15 A. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
 
 
CARGO: TÉCNICO EM ELETRÔNICA 
 
QUESTÃO 01_Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que é correto dizer que “o lixo 
nuclear é conseqüência direta do uso em seu equipamento médico (uso de elementos radioativos, 
completando), usinas, esta questão é o uso do vocábulo “todos”, retomando-a: “conseqüência, todos os 
fatos que ocorrem no segundo texto são conseqüência do que ocorre no primeiro texto.” 
A banca concorda com a maior parte dos fatos do texto I, têm com conseqüência o lixo nuclear, assunto 
do texto II; porém a “maior parte” não é o mesmo que “todos”, o vocábulo todos não exclui qualquer 
fato que seja. Comprovando esta resposta, vejamos: texto I: “boa parte das pessoas pensa em algo 
como bombas atômicas...”. 
Este pensamento, que é um fato do texto I, não tem como conseqüência apontada no texto II. 
 Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 02_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que  quando se trata de questões 
relacionadas a qualquer texto que seja, a base para respondê-las sempre será o próprio texto. Quando a 
questão inicia-se da seguinte forma: “Levando em conta os dados extratextuais”..., pretende-se que o 
leitor associe informações contidas no texto a fatos verossímeis. A alternativa A como opção correta de 
resposta para esta questão está descartada devido ao fato de que afirma que a palavra (e não seu 
significado) é praticamente desconhecida pela grande maioria da população. Tal fato, usando agora os 
elementos extratextuais, não é aceitável, já que a televisão, por exemplo, sendo um meio que atinge 
grandes massas leva tal palavra ao conhecimento da população.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 18_ Alternativa de resposta alterada para letra B, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
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QUESTÃO 19_ Alternativa de resposta alterada para letra D, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 20_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a alternativa se refere à 
potência dissipada pelo diodo zener e não à sua potência máxima. Sendo que a expressão Pz = Vz x Iz 
se refere à potência máxima do diodo zener. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 25_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que a alternativa não se refere ao 
número de estados que o contador pode assumir, mas sim a até quanto ele pode contar que no caso em 
questão seria até 15. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 31_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a alternativa afirma que o 
transistor bipolar é constituído por três materiais e não por três tipos diferentes de materiais. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 36_ANULADA, por apresentar ambigüidade devido a erro de digitação. Onde lê-se “neto” 
seria “neta”. Desta forma, tanto a letra D quanto a E poderiam ser optadas. 
 
QUESTÃO 48_ANULADA 
 
QUESTÃO 50_Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que no enunciado da questão foi 
solicitado função, e não fórmula. Só deveria ter aparecido os parâmetros nas alternativas de respostas, 
se na questão solicitasse a fórmula. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 52_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que o enunciado da questão trata 
do aquecimento global e a redução dos efeitos deste fato. A alternativa A responde corretamente 
afirmando: a redução de gases poluentes como o metano das mineradoras e o dióxido de carbono, são 
medidas que podem alterar o curso dessa catástrofe. Nicholas Stern, cientista inglês, concedeu a revista 
veja em 08/11/2006 uma entrevista sobre um assunto neste sentido. 
 Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 53_Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que o enunciado da questão é 
bem claro sobre a linha de sucessão  do Presidente da República, em caso de impedimento desta. A 
Constituição Federal de 1.988 em seu artigo 80 traduz bem esta alternativa de resposta, e diz: “Em caso 
de impedimento....... serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência, o Presidente da 
Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal”. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 61_ Alternativa de resposta alterada para letra A, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
CARGO: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 
 
QUESTÃO 06_Não procedem as alegações do recorrente. A sugestão do mesmo para o modo como a 
opção B deveria apresentar-se não é passível de aceitação visto que “despertar o interesse pelo tema 
proposto” poderia resultar em não-leitura do texto II. Se a intenção fosse apenas esta “interesse pelo 
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tema”.... o que poderia ocorrer é que o leitor buscasse a leitura, filmes, etc sobre o tema. Porém, 
neste momento, o autor do texto está direcionando a atenção de um leitor em potencial para o “seu” 
texto. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 18_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que para o correto 
dimensionamento dos alimentadores do ramal de um motor, a corrente nominal deve ser multiplicada 
por 1,25. Assim, como a corrente nominal é da ordem de 12,64 A, devemos considerar para o ramal de 
alimentação do motor uma corrente igual a 1,25 x 12,64 = 15,80 A. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 26_ Não procedem as alegações dos recorrentes. Para confirmar a alternativa de resposta 
divulgada no gabarito oficial como correta, basta o candidato verificar a bibliografia: livro Máquinas 
Elétricas e Transformadores – Irving I. Kosow, Editora Globo, 8ª Ed, pág. 389. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
CARGO: TÉCNICO EM MECÂNICA 
 
QUESTÃO 01_Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que é correto dizer que “o lixo 
nuclear é conseqüência direta do uso em seu equipamento médico (uso de elementos radioativos, 
completando), usinas, esta questão é o uso do vocábulo “todos”, retomando-a: “conseqüência, todos os 
fatos que ocorrem no segundo texto são conseqüência do que ocorre no primeiro texto.” 
A banca concorda com a maior parte dos fatos do texto I, têm com conseqüência o lixo nuclear, assunto 
do texto II; porém a “maior parte” não é o mesmo que “todos”, o vocábulo todos não exclui qualquer 
fato que seja. Comprovando esta resposta, vejamos: texto I: “boa parte das pessoas pensa em algo 
como bombas atômicas...”. 
Este pensamento, que é um fato do texto I, não tem como conseqüência apontada no texto II. 
 Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 02_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que  quando se trata de questões 
relacionadas a qualquer texto que seja, a base para respondê-las sempre será o próprio texto. Quando a 
questão inicia-se da seguinte forma: “Levando em conta os dados extratextuais”..., pretende-se que o 
leitor associe informações contidas no texto a fatos verossímeis. A alternativa A como opção correta de 
resposta para esta questão está descartada devido ao fato de que afirma que a palavra (e não seu 
significado) é praticamente desconhecida pela grande maioria da população. Tal fato, usando agora os 
elementos extratextuais, não é aceitável, já que a televisão, por exemplo, sendo um meio que atinge 
grandes massas leva tal palavra ao conhecimento da população.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 18_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a falta de referência citada não 
é motivo para anulação da referida questão, e nem invalida a mesma. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 19_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que os argumentos apresentados 
em nada contribuem para a anulação da referida questão. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 22_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que cada tipo de aço deve ser 
temperado a certa temperatura recomendada. Como exemplo, podemos citar o aço prata que deve ser 
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temperado a 800º C, já o aço rápido deve ser temperado a 1.300º C. No caso dos aços 
hipereutectóides esses devem ser temperados à aproximadamente 1.600 ºC. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 25_ Alternativa de resposta alterada para letra B, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 27_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que é um equivoco afirmar que a 
referida questão gerou dupla interpretação, considerando que a mesma está expressa de forma clara e 
não deixa dúvidas em seu enunciado. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 29_ANULADA, por conter duas alternativas de respostas correta. 
 
QUESTÃO 30_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que o torneamento de aços não é 
limitado para geometrias simples. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 36_ANULADA, por apresentar ambigüidade devido a erro de digitação. Onde lê-se “neto” 
seria “neta”. Desta forma, tanto a letra D quanto a E poderiam ser optadas. 
 
QUESTÃO 46_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que, quando se tem um documento 
do Excel e desejamos configura a página do mesmo, a única opção que não aparece é a de impressão, 
conforme pode ser visto na prática em qualquer documento do Excel. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 47_O candidato deve ter se enganado ao conferir a alternativa de resposta correta, 
considerando que no gabarito oficial foi divulgado como alternativa de resposta correta para esta 
questão a letra B, conforme solicitado pelo recorrente em seu recurso. Ainda, o domínio “.gov” é 
utilizado por vários países, não se configurando em Domínio do Brasil. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 49_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que para formulação das questões, 
sempre é considerada a instalação padrão do Software. Em tempo, há possibilidade de se selecionar os 
dados de uma linha também, basta clicar em “opções” dentro da janela “classificar”. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 50_Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que no enunciado da questão foi 
solicitado função, e não fórmula. Só deveria ter aparecido os parâmetros nas alternativas de respostas, 
se na questão solicitasse a fórmula. 
 
QUESTÃO 53_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que ao afirmarmos, no item 
III, que “Usuários podem, através do correio eletrônico: solicitar arquivos e informações, fazer pesquisa, 
enviar, ler e imprimir mensagens, além de enviar comandos remotos que realizam tarefas”, não 
mencionamos que tudo isso pode ser feito de forma automática, isto é, de forma direta, nem que pode 
ser feito de forma indireta, apenas dissemos o que pode ser feito com o correio eletrônico.   
O site abaixo ilustra nossa afirmação, também sem entrar na questão. 
http://www.faced.ufba.br/~bonilla/dissertacao/capitulo2.htm 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
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QUESTÃO 54_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que “Programas” equivale a “Todos 
os Programas”, em que clicando tanto em Programas quanto em Todos os Programas, os arquivos que 
aparecerão serão os mesmos, ou seja, todos os programas existentes no micro. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 60_Indeferido o recurso da recorrente, uma vez que a fundamentação da questão não 
condiz com a questão 60 da prova de nível médio, e sim a questão 60 de nível superior, já devidamente 
analisada e anulada. 
 
CARGO: TÉCNICO EM QUÍMICA 
 
QUESTÃO 17_Não procedem as alegações do recorrente no que tange a questão possuir duas 
alternativas de respostas iguais, vejamos as alternativas dadas na questão: 
 

A) 5 x 10 -13 B) 5 x 10 -16 C) 5 x 10 -14 D) 5 x 10 -4 E) 5 x 10 +16 

 

Portanto, é infundada o aparecimento na questão de duas alternativas de respostas iguais. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 18_ANULADA , tendo em vista que a reação apresentada no enunciado da questão possui 
um erro de digitação. O produto formado é o dióxido de carbono e não o monóxido de carbono, 
impossibilitando, assim, o candidato a chegar a uma alternativa correta. 
 
QUESTÃO 25_ Alternativa de resposta alterada para letra D. O substituinte - CHO no anel 
aromático tem propriedade de orientar a entrada de substituinte preferencialmente na posição meta, 
sendo este composto resultante o de maior percentagem no produto formado. O composto formado com 
substituição em posição orto deverá ser o de menor percentagem considerando-se o impedimento 
estérico existente entre o grupamento carbonila e o substituinte NO2, seguido pelo composto com 
substituição em posição para com percentagem intermediária. 
 
QUESTÃO 27_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que a questão está 
relacionada com a configuração absoluta do carbono assimétrico, e apesar dos compostos da letra A e 
letra E serem isômeros (enantiômeros) e representarem a mesma função, a configuração absoluta dos 
carbonos é diferente. Segundo as regras de prioridade entre os grupos, e levando-se em consideração 
as projeções de Fischer representadas nas letras A e E, o composto da letra A tem o carbono assimétrico 
com configuração absoluta R e o composto da letra E apresenta configuração S. 
 

A) 

H

OH   E) 

OH

H

CH3

CH3

 

 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 36_ANULADA, por apresentar ambigüidade devido a erro de digitação. Onde lê-se “neto” 
seria “neta”. Desta forma, tanto a letra D quanto a E poderiam ser optadas. 
 
QUESTÃO 48_ANULADA 

R S
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QUESTÃO 54_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que “Programas” equivale a “Todos 
os Programas”, em que clicando tanto em Programas quanto em Todos os Programas, os arquivos que 
aparecerão serão os mesmos, ou seja, todos os programas existentes no micro. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 61_ Alternativa de resposta alterada para letra A, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 62_Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que não se pode adequar 
todos os equipamentos da empresa, mas sim temos que usar uma tecnologia atual. 
 Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 63_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a gestão de qualidade deve 
focar sim várias alternativas. Faltou o candidato uma melhor interpretação da questão. No enunciado 
solicita a alternativa EXCETO, e a palavra sim na alternativa fez a mesma ficar incorreta, e desta forma 
respondendo a questão.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
 
CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
QUESTÃO 01_Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que é correto dizer que “o lixo 
nuclear é conseqüência direta do uso em seu equipamento médico (uso de elementos radioativos, 
completando), usinas, esta questão é o uso do vocábulo “todos”, retomando-a: “conseqüência, todos os 
fatos que ocorrem no segundo texto são conseqüência do que ocorre no primeiro texto.” 
A banca concorda com a maior parte dos fatos do texto I, têm com conseqüência o lixo nuclear, assunto 
do texto II; porém a “maior parte” não é o mesmo que “todos”, o vocábulo todos não exclui qualquer 
fato que seja. Comprovando esta resposta, vejamos: texto I: “boa parte das pessoas pensa em algo 
como bombas atômicas...”. 
Este pensamento, que é um fato do texto I, não tem como conseqüência apontada no texto II. 
 Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 02_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que  quando se trata de questões 
relacionadas a qualquer texto que seja, a base para respondê-las sempre será o próprio texto. Quando a 
questão inicia-se da seguinte forma: “Levando em conta os dados extratextuais”..., pretende-se que o 
leitor associe informações contidas no texto a fatos verossímeis. A alternativa A como opção correta de 
resposta para esta questão está descartada devido ao fato de que afirma que a palavra (e não seu 
significado) é praticamente desconhecida pela grande maioria da população. Tal fato, usando agora os 
elementos extratextuais, não é aceitável, já que a televisão, por exemplo, sendo um meio que atinge 
grandes massas leva tal palavra ao conhecimento da população.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 06_Não procedem as alegações do recorrente. A sugestão do mesmo para o modo como a 
opção B deveria apresentar-se não é passível de aceitação visto que “despertar o interesse pelo tema 
proposto” poderia resultar em não-leitura do texto II. Se a intenção fosse apenas esta “interesse pelo 
tema”.... o que poderia ocorrer é que o leitor buscasse a leitura, filmes, etc sobre o tema. Porém, neste 
momento, o autor do texto está direcionando a atenção de um leitor em potencial para o “seu” texto. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
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QUESTÃO 13_Alternativa de resposta alterada para letra C, que indica três erros de concordância 
nominal, mas não pelos motivos apresentados pela recorrente. Vejamos: 
1 – “da primeira módulo” – neste trecho temos de imediato, dois vocábulos “da” e “primeira” de gênero 
incompatível com o do substantivo a que se referem. 
2 – “no reduzido grupos” -  Aqui esta o terceiro erro , quando o vocábulo “grupos” tem o número 
incompatível com o vocábulo “reduzido” a que se refere. Em “das Indústrias Nucleares do Brasil” não há 
ocorrência de erros de concordância, já que o gênero (feminino) e número (plural) entre “das” 
(preposição: de + artigo: as) e indústrias é compatível. 
 
QUESTÃO 18_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que o recorrente, para analisar a 
questão, precisa interpretar melhor a NR-7, pois o que levou o recorrente ao erro foi questão de 
interpretação. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 22_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que quando se trabalha com 
eletricidade, temos o risco de acidentes com  choque elétrico. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 36_ANULADA, por apresentar ambigüidade devido a erro de digitação. Onde lê-se “neto” 
seria “neta”. Desta forma, tanto a letra D quanto a E poderiam ser optadas. 
 
QUESTÃO 48_ANULADA 
 
QUESTÃO 50_Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que no enunciado da questão foi 
solicitado função, e não fórmula. Só deveria ter aparecido os parâmetros nas alternativas de respostas, 
se na questão solicitasse a fórmula. 
 
QUESTÃO 53_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que ao afirmarmos, no item 
III, que “Usuários podem, através do correio eletrônico: solicitar arquivos e informações, fazer pesquisa, 
enviar, ler e imprimir mensagens, além de enviar comandos remotos que realizam tarefas”, não 
mencionamos que tudo isso pode ser feito de forma automática, isto é, de forma direta, nem que pode 
ser feito de forma indireta, apenas dissemos o que pode ser feito com o correio eletrônico.   
O site abaixo ilustra nossa afirmação, também sem entrar na questão. 
http://www.faced.ufba.br/~bonilla/dissertacao/capitulo2.htm 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 54_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que “Programas” equivale a “Todos 
os Programas”, em que clicando tanto em Programas quanto em Todos os Programas, os arquivos que 
aparecerão serão os mesmos, ou seja, todos os programas existentes no micro. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 55_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a questão encontra-se disposta 
de forma clara e objetiva, tendo apenas uma única alternativa que responde o solicitado da questão, que 
no caso é a alternativa B, pois gráfico espacial não são gráficos contidos no Microsoft Excel 2003. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 61_ Alternativa de resposta alterada para letra A, devido a erro de digitação do 
gabarito oficial. 
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QUESTÃO 63_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a gestão de qualidade deve 
focar sim várias alternativas. Faltou o candidato uma melhor interpretação da questão. No enunciado 
solicita a alternativa EXCETO, e a palavra sim na alternativa fez a mesma ficar incorreta, e desta forma 
respondendo a questão.   
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
CARGO: TORNEIRO MECÂNICO 
 
QUESTÃO 14_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que o conectivo se  expresso na 
oração da alternativa E denota um sentido de condição, não existindo outra alternativa com esse valor 
semântico. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 37_ Não procedem as alegações do (s) recorrente (s), uma vez que o traço do tambor que 
está em coincidência com a linha da escala fixa é o 1º após o zero. Observe também que, cada traço da 
escala fixa corresponde a 0,50mm (observe a distância entre os traços) e que a cada  volta do 
tambor, o parafuso micrométrico desloca exatamente 0,50mm. Na questão temos;  dois traços além do 
nº 5, temos aí então 6mm. Note pela distância que o tambor foi girado em uma volta completa (o 
traço de 0,50 ainda não aparece), temos então mais 0,50mm, e além do zero do tambor, temos mais um 
traço que é o traço em coincidência, portanto, mais 0,01mm. Somando-se; 
6,00mm 
0,50mm 
0,01mm 
6,51mm 
Para que a medida fosse a que o recorrente marcou, 6,01mm, o traço que representa 6mm não deveria 
estar aparecendo, o candidato pode não ter notado a distância que o tambor se deslocou do traço de 
6,00mm, e com isto não computou à medida os 0,50mm. Mesmo no instrumento oficial  é difícil aparecer 
totalmente o traço, por se tratar de desenho, devemos sempre utilizar a analogia e a comparação para 
efetuarmos a medida com precisão. 
OBS: Se for contar por voltas do tambor partindo da medida zero, será encontrado treze voltas mais um 
traço, totalizando 6,51mm. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
  
QUESTÃO 42_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que sobre a alternativa “B) Tecla 
Windows + D à minimiza ou restaura todas as janelas”  
Embora o site da Microsoft diga que pressionar as teclas “Windows + D” serve para exibir o Desktop, na 
prática essa informação não é correta. Isto porque, quando há várias janelas abertas e são pressionadas 
as teclas “Windows + D”, essas janelas são minimizadas e, conseqüentemente, a área de trabalho 
(Desktop) é exibida. Entretanto, se novamente pressionarmos as referidas teclas, as janelas são 
restauradas e o Desktop desaparece. Ainda, não foi especificado na questão que apenas a tecla 
Windows  + F1 abre o suporte do Windows. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
CARGO: TRADUTOR (ALEMÃO) 
 
QUESTÃO 17_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que o enunciado da questão está 
colocado de forma clara, não deixando dúvidas ao candidato quando da resolução da questão. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
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QUESTÃO 20_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que o enunciado da questão está 
colocado de forma clara, não deixando dúvidas ao candidato quando da resolução da questão. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
CARGO: TRADUTOR (INGLÊS) 
 
QUESTÃO 12_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a oração não está totalmente 
sublinhada, mas está assinalada e destacada em negrito e em itálico evidenciando o período a ser 
analisado. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
 

III 
DAS CONCLUSÕES 

 
 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, deferidos ou indeferidos, de 
acordo com as decisões e fundamentações supra elencados. 
 

 Publique-se, 
 

RESENDE (RJ), 27 DE DEZEMBRO DE 2006.                                   
 

Consulplan Consultoria 


