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JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO/ALTERAÇÃO 

DE GABARITOS PRELIMINARES 
 

 
De acordo com o Edital 01/2009, que rege o Concurso Público, os recursos com 

argumentações inconsistentes, extemporâneos, que estiverem fora das especificações 
estabelecidas para a interposição, que contiverem questionamentos de natureza administrativa 
(por exemplo, relacionados às normas previamente estipuladas em edital) não obterão resposta 
da banca avaliadora e, por isso, não terão respostas publicadas na Internet. 

 
 

RECURSOS DE GABARITOS PRELIMINARES 
 

 
 

CARGOS DE NÍVEL TÉCNICO 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO 02– Mantida. Há um equívoco no recurso, pois a questão não apresenta alternativas 
iguais. 
 
QUESTÃO 03 – Mantida. A assertiva II afirma que a empresa citada no texto propôs o 
reaproveitamento da energia mecânica que não é utilizada pelos carros, aviões e metrôs, 
contrariando o que diz o texto: a empresa transformará a energia mecânica gerada por esses 
meios de transporte. Portanto, a afirmação está incorreta. 
 
QUESTÃO 04 – Mantida. O advérbio aquém, conforme o dicionário Aurélio, significa embaixo de. 
Assim sendo, caso fosse utilizado em lugar de embaixo provocaria alteração na estrutura, visto 
que haveria duplicidade de proposição. 
 
QUESTÃO 05 – Mantida. A assertiva III está correta ao afirmar que na palavra empresa, em- é 
dígrafo e pr é encontro consonantal. O primeiro é dígrafo, pois as duas letras representam um só 
fonema. O segundo é encontro consonantal, porque cada letra tem seu respectivo fonema. 
  
QUESTÃO 07 – Mantida. O uso da expressão por incrível que pareça, colocado pela autora no 
texto, confere a ele a ideia de incredulidade, visto que, somada ao que está sendo desenvolvido 
no texto, é possível inferir que até agora, as empresas não se preocupavam com a situação do 
trânsito nem, tampouco estavam preocupadas com a ideia de utilidade sustentável do que dele 
decorria. Assim sendo, cansada dessa situação de descaso e, por incrível que pareça, no sentido 
contrário do que vinha ocorrendo, a Innowattech iniciou um programa de reaproveitamento de 
energia. 
 
QUESTÃO 08 – Mantida. A questão analisa apenas as informações que estão contidas na frase, 
através da compreensão das relações entre palavras, termos e significados, não fazendo qualquer 
relação com o texto. 
 
QUESTÃO 09 – Mantida. A questão propõe a alteração da palavra rodovia, flexionando-a no 
plural. Pede que sejam contadas as outras alteração que deveriam obrigatoriamente ser feitas 
para manter a concordância. Assim, flexionariam, apenas, outras quatro. 
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QUESTÃO 10 – Mantida. Apresentam-se as assertivas e pede-se que o candidato avalie as 
incorretas. Assim, apenas II e III estão incorretas. A palavra susto não tem qualquer relação 
semântica ou estrutural com sustentável. Já o sufixo –vel indica possibilidade ou posse. 
 
QUESTÃO 11 – Mantida. A assertiva III afirma que a ideia de trocar LEDS por lâmpadas 
incandescentes nos semáforos ainda não chegou ao Brasil, contrariando o que afirma o texto: a 
troca já é adotada em cidades brasileiras. A ideia que ainda não chegou ao país é a de que os 
semáforos funcionariam através de painéis solares, controlados via wireless. Portanto, a 
afirmação está incorreta. 
 
QUESTÃO 12 – Mantida. Em que pese o equívoco na digitação da assertiva III, isso não invalida 
a questão, visto que apenas a assertiva I está correta. 
 
QUESTÃO 13 – Alterado gabarito de B para D. A estrutura tão...que estabelece uma relação de 
consequência entre as orações, e não de comparação. 
 
QUESTÃO 14 – Mantida. A assertiva I está correta, pois não poder ser apagado difere-se de 
poder não ser apagado, no sentido que, no primeiro caso não há possibilidades de ser apagado, e 
no segundo há. Já a assertiva II está correta ao afirmar que haveria alteração de sentido caso a 
palavra já fosse suprimida da frase, pois esse advérbio acrescenta ao verbo a circunstância de 
tempo. A supressão e o deslocamento modificariam, portanto, as frases nas quais as expressões 
estão inseridas.  
 
QUESTÃO 16 – Mantida. Na assertiva I, há o deslocamento do adjunto adverbial para depois do 
sujeito, estando, dessa forma, entre vírgulas e não acarretando mudança de sentido. Além disso, 
há a substituição da palavra farol por sinaleira, o que também não acarreta mudança do 
significado. Portanto, a assertiva está correta. 
 
QUESTÃO 17 – Mantida. Na assertiva I, afirma-se, corretamente, que a expressão a gente é 
característica da linguagem coloquial. Dessa maneira, todas as assertivas estão corretas. 
 
QUESTÃO 18 – Mantida. A alternativa B está incorreta, pois a palavra ate representa o verbo atar 
na terceira pessoa singular do imperativo afirmativo.  
 
QUESTÃO 19 – Mantida. Os travessões das linhas 01, 06 e 08 são utilizados pela mesma regra: 
para separar expressões ou frases explicativas, intercaladas. A assertiva está, portanto, correta. 
 
 

INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 21 – Mantida. O item II, desta questão, afirma que para se conseguir um determinado 
efeito, na pasta apontada pela seta nº 5, basta, inicialmente, selecioná-la, o que está correto. 
Nesse item, não importa como será essa seleção, sabe-se, apenas, que a pasta deverá ser 
selecionada. A seguir, posicionando o cursor do mouse exatamente sobre o local apontado pela 
seta nº 6 e dando um clique no botão esquerdo do mouse, se conseguirá que a pasta apontada 
pela seta nº 6 seja envolta por um retângulo. 
 
QUESTÃO 22 – Alterado o gabarito de E para C. Na Figura 1(a), do Windows Explorer, ao ser 
pressionada várias vezes a tecla ESC, a pasta que se encontra no modo de renomeação ficará, 
apenas selecionada. A seguir, sendo dado dois cliques, com o botão esquerdo do mouse, sobre o 
ícone apontado pela seta nº 1, pode-se afirmar que será mudada a seleção da pasta apontada 
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pela seta nº 4 para a pasta "p1", passando, esta última, a estar selecionada. Houve um erro na 
divulgação do gabarito oficial, devendo este ser corrigido. 
 
QUESTÃO 24 – Mantida. No Word 2002 o sublinhado ondulado na cor vermelha que passou a 
ser mostrado automaticamente sob a palavra apontada pela seta nº 5 indica que a palavra em 
questão não foi encontrada em um dos dicionários do Word 2002, podendo ter sido escrita 
incorretamente. Não importa o idioma que uma palavra esteja escrita, como é o caso de 
"dekasseguis". Caso ela seja acrescentada ao dicionário do Word 2002, essa palavra, quando for 
escrita novamente, não aparecerá sublinhada de vermelho, estando ela escrita de forma correta 
ou errada; como ela está presente no dicionário do Word 2002, esse editor de texto ignora tal fato 
e não a sublinha mais de vermelho. 
 
QUESTÃO 25 – Mantida. No Word 2002 o item III está errado porque afirma: "todo o parágrafo 
apontado pela seta nº 6 continuará a ter o alinhamento justificado". Entretanto, esse parágrafo não 
está com o alinhamento justificado e sim alinhado a esquerda. Portanto, ele não continuará com 
um alinhamento que não possui. 
 

 
LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 31 – Anulada. O Decreto Nº 44.376, de 30 de março de 2006, aprova o Regulamento 
do Estágio Probatório previsto nos artigos 28 e 29 da LEI COMPLEMENTAR Nº 10.098, de 3 de 
fevereiro de 1994.  

Em seu art. 1º do Anexo - Regulamento do Estágio Probatório - Capítulo I - Estágio Probatório: 

Art. 1º - Estágio Probatório é o período de três anos de exercício do servidor nomeado para o 
cargo de provimento efetivo, durante o qual será verificada a conveniência ou não da sua 
confirmação no cargo, mediante a apuração dos seguintes Fatores: 
I - Disciplina: verifica a integração às regras, normas e procedimentos estabelecidos para o bom 
andamento do serviço, bem como a forma com que se relaciona no ambiente de trabalho. 
II - Eficiência: avalia o grau de conhecimento, o modo como utiliza e mantém o material e 
equipamentos, o modo como executa suas atividades e o grau de iniciativa para solucionar 
problemas. 
III - Responsabilidade: analisa como cumpre suas obrigações, o interesse e a disposição na 
execução de suas atividades. 
IV - Produtividade: avalia a qualidade na apresentação do trabalho, a capacidade em assimilar e 
aplicar os ensinamentos na execução de suas atividades. 
V - Assiduidade: avalia a freqüência e o cumprimento do horário de trabalho. 
 
Como consta no edital do concurso público que as questões de legislação seriam elaboradas a 
partir da Lei  Complementar Estadual N° 10.098 de 03 de fevereiro de 1994 e alterações, e  para 
não causar prejuízos aos candidatos, a banca recomenda pela anulação da questão. 
 
 
QUESTÃO 33 – Mantida. A questão está corretamente embasa na Lei 10.098/94,  art. 114 
 
QUESTÃO 35 – Mantida. A questão está embasa única e exclusivamente na Lei Lei 10098/94, 
art. 276, § 6º , legislação exigida para esse concurso. Não cabe interpretar a questão com base 
em legislações diferentes daquela indicada no edital. 
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QUESTÃO 37 – Mantida. Independente de não constar o sexo masculino ou feminino, a única 
alternativa que contempla o enunciado é a apontada pela alternativa C, que contém a 
porcentagem correta do valor da função gratificada. (Lei 10.098, art. 102). 
 
QUESTÃO 40 – Anulada, por motivos de controvérsia sobre a validade e constitucionalidade, 
mediante a ADIN 1150-2. 
 
QUESTÃO 41 – Mantida. O art. 6 do CTB é claro quando fala quais são as três diretrizes básicas 
do Sistema Nacional de Trânsito. E as respostas corretas são aquelas apresentadas na prova, 
constantes da letra "B" do gabarito. A questão é cópia do artigo do código, não entrando na 
composição e na competência do SNT. Nunca esquecendo que estamos falando em diretrizes, e 
não de competências. 
 
QUESTÃO 44 – Mantida. A pergunta é clara e aceita a possibilidade de na resposta constar mais 
do que uma possibilidade. E esta resposta é a letra "E". A resposta da letra "B", bem como a da 
letra "C" estão corretas, porem incompletas. A única resposta completa é a do gabarito, conforme 
art. 136, IV e VI do CTB.  Além disso, a questão é cópia do referido artigo de lei e menciona 
passageiros e não escolares. 
 
QUESTÃO 45 – Mantida. Entre as respostas "B" e "C" existe a palavra "NÃO" diferenciando as 
respostas. 
 
QUESTÃO 50 – Mantida. Quando da apresentação do programa para a elaboração das provas 
para o concurso do DETRAN, dentre os temas apresentados um deles incluia o CAPÍTULO XVII - 
Das Medidas Administrativas. 
 
Com base neste tema, elaborou-se a questão número 50, cuja resposta estava baseada no Art. 
278  do CTB. Portanto, não havia a necessidade de se saber qual a multa a ser aplicada, mas 
sim, apenas saber que "multa" pode ser aplicada. 
 
Art. 278. Ao condutor que se evadir da fiscalização, não submetendo veículo à pesagem 
obrigatória nos pontos de pesagem, fixos ou móveis, será aplicada a penalidade prevista no art. 
209, além da obrigação de retornar ao ponto de evasão para fim de pesagem obrigatória. 
 
No caso, multa. O fato de o programa para a prova não prever O CAPÍTULO - DAS INFRAÇÕES, 
não quer dizer que algum artigo do CTB não faça referência a algum ponto não explicitado no 
conteúdo programático, o que é o caso em tela.  
 
Finalmente, convém salientar que o CTB faz uma série de menções e remessas de um artigo para 
outro, o que é bastante comum em qualquer legislação pátria Desta forma, esperamos ter 
esclarecido, de modo definitivo, a questão. 
 
QUESTÃO 52 – Mantida. A resposta está contida no Art. 281, I,II do CTB. A única alternativa 
correta é a constante da letra "D" conforme o gabarito da prova. As demais respostas ou estão 
incorretas ou incompletas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRAÇÃO 
 

QUESTÃO 58 – Mantida.  Atentamos para o solicitado no enunciado da questão 58, onde com 
base numa definição pede-se para dizer,  dentre as cinco afirmativas, qual está incorreta, então 
vejamos:  
“Considerando a afirmação acima, é incorreto dizer que: (grifamos) 
a).... 
b) Inovações tecnológicas não são exemplos de dados de entrada. (grifamos) 
c)... 
d)... 
e)...” 
Portanto, como podemos verificar pela leitura do solicitado do enunciado da questão, a alternativa 
“B” está incorreta, uma vez que as inovações tecnológicas são exemplos de dados de entrada, 
sendo que e as demais afirmativas não estão incorretas, conforme Antonio Maximiano em 
Introdução à Administração - Atlas páginas 117 a 119. 
 
QUESTÃO 60 – Mantida. As considerações feitas, na questão 60, a cerca de LIDERANÇA E 
GERENCIAMENTO estão embasadas em bibliografia indicada para o concurso, Stephen P. 
Robbins – Administração – Mudanças e Perspectivas – Saraiva – 2003 Página 371. 
Portanto, com base no autor, liderança é uma atividade diferente do gerenciamento, ficando 
mantida como resposta certa a alternativa “D” da questão, posto que a afirmativa apresentada no 
item V –“ A liderança é uma atividade semelhante a do gerenciamento”, está incorreta.  
 
QUESTÃO 65 – Mantida. As considerações feitas, na questão 65, a cerca da modalidade de 
licitação cabível, entre as cinco alternativas apresentadas, tanto na compra ou na alienação 
bens móveis, para qualquer que seja o valor de seu objeto, estão embasadas em bibliografia 
indicada para o concurso. 
O parágrafo 4º do artigo 23 da Lei 8666/93, estabelece que “a Administração poderá utilizar, em 
qualquer caso, a Concorrência.” Autorizando, desta forma, a utilização de procedimento mais 
complexo, independentemente do valor. 
Assim sendo, a Concorrência é sim a modalidade cabível, aceitável ou valida para licitação tanto 
para compra como para venda, também, de bens móveis e para qualquer que seja o valor de seu 
objeto, ficando, portanto, mantida a alternativa “A” como correta. 

 
 
QUESTÃO 78 – Mantida. As considerações feitas, na questão 78, a cerca de NOVA 
ORGANIZAÇÃO estão embasadas em bibliografia indicada para o concurso, Stephen P. Robbins 
– Administração – Mudanças e Perspectivas – Saraiva – 2003 Páginas 11, 16 e 17. 
Portanto, fica mantida a alternativa “C” como correta posto que as três afirmativas I, II e III, são as 
corretas, segundo Robbins no quadro comparativo demonstrado na pagina 11, da bibliografia 
antes citada. 
   
 

AUXILIAR TÉCNICO CONTABILIDADE 
 

QUESTÃO 58 – Mantida. Os valores aplicados em um empreendimento têm origem em capitais 
próprios e/ou de terceiros. Esses valores são representados no lado direito do Balanço 
Patrimonial. Os capitais próprios correspondem ao patrimônio líquido e os de terceiros, às 
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obrigações a pagar demonstradas naquele relatório contábil. Na questão 58 foram dados os 
valores que compõem os direitos, as obrigações e o patrimônio líquido da hipotética empresa. 
Também foram informados os montantes das receitas e despesas. Ora, a diferença entre estes 
últimos montantes é de R$ 6.500,00, positivos, ou seja, a empresa obteve um lucro. Esse valor 
deve ser somado ao capital para ser obtido o Patrimônio Líquido. Portanto, o montante do 
Patrimônio Líquido é de R$ 11.500,00, letra D, como constou no gabarito preliminar. 
 
QUESTÃO 70 – Mantida. 0 enunciado da questão traz uma hipótese em que, “ao analisar o 
balancete de verificação, o Contador constatou que o montante das receitas era maior que o total 
das despesas.” E, como alternativas de respostas, a questão traz cinco frases, entre estas a letra 
“B” (“a empresa obteve lucro no período ao qual se refere o balancete, se os saldos do balancete 
estão corretos.”). Como se sabe, os montantes das colunas de saldos credores e dos saldos 
devedores devem ser iguais. Deste modo, se no comparativo entre os montantes das receitas e 
despesas encontramos um valor com saldo credor, na comparação entre os saldos das contas 
patrimoniais, o valor a ser apurado deve ser devedor. E, nesta hipótese, estamos diante da 
apuração de um lucro, pois as receitas foram maiores que as despesas. Deste modo, a única 
alternativa correta é a da letra B. 
 
QUESTÃO 76 – Mantida. O recurso não se refere ao embasamento teórico da questão, e sim à 
marcação na grade de resposta. De acordo com o Edital de Abertura, que rege o concurso: Não 
serão computadas as questões não assinaladas na grade de respostas e nem as questões que 
contiverem mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 
 
QUESTÃO 77 – Mantida. No enunciado da questão pede-se a repercussão patrimonial numa 
situação em que determinada empresa adquire, a prazo, materiais de consumo, que registra em 
seu almoxarifado. Uma das hipóteses apresentadas, e que consta como alternativa B, diz que há 
um aumento no Ativo Circulante e no Passivo Circulante. Ora, como se sabe e conforme 
claramente exemplificado na bibliografia do concurso, num caso como o apresentado debita-se a 
conta representativa dos Estoques de Almoxarifado, do Ativo Circulante, creditando-se, em 
contrapartida, a conta Fornecedores, Duplicatas a Pagar ou outra equivalente, no Passivo 
Circulante. Portanto, a resposta correta é a da letra B, como constou no gabarito. 

 
 

AUXILIAR TÉCNICO ENFERMAGEM 
 

QUESTÃO 58 – Mantida, pois de acordo com a bibliografia indicada para consulta do conteúdo 
em A ENFERMAGEM E A SAÚDE DOS TRABALHADORES. Guadalupe Scarparo Haag, Marta 
Julia Marques Lopes, Janete da Silva Schuck. 2.ed. Goiânia:AB,2001, nas páginas 19 e 20, os 
profissionais que compõem o SESMT são os descritos na alternativa II. Os psicólogos e 
assistentes sociais são considerados indispensáveis para complementar a equipe de trabalho, no 
entanto não foram incluídos através da NR-4, como consultores ou membros efetivos da equipe. 
 
QUESTÃO 61 – Mantida, pois de acordo com a bibliografia indicada para consulta do conteúdo 
em A ENFERMAGEM E A SAÚDE DOS TRABALHADORES. Guadalupe Scarparo Haag, Marta 
Julia Marques Lopes, Janete da Silva Schuck. 2.ed. Goiânia:AB,2001, nas páginas 22 e 29, 
são atividades de competência do auxiliar de enfermagem aquelas descritas nas alternativas A, B, 
D e E. A alternativa C, resposta correta conforme o gabarito oficial, descreve atividades de 
competência da Enfermeira do Trabalho.  
 
QUESTÃO 64 – Mantida, pois de acordo com a bibliografia recomendada para consulta do 
conteúdo, MANUAL DO TÉCNICO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM. Coordenação de Idelmina 
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Lopes de Lima. 6 ed. revista e ampliada. Goiânia: AB,1999, na página 36, a temperatura retal 
normal situa-se entre 37º C e 37,2ºC. 
 
QUESTÃO 66 – Mantida, pois de acordo com a bibliografia indicada para consulta do conteúdo 
em DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO. MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA OS 
SERVIÇOS DE SAÚDE. Ministério da Saúde do Brasil, 2001, o erro de digitação na alternativa 
III, da doença leptospirose, como leptopirose não impossibilita que o candidato que domine o 
conteúdo responda corretamente a questão assinalando a alternativa E, todas corretas. 
 
QUESTÃO 70 – Alterado gabarito de B para E. A alternativa III também está correta e, portanto, 
a resposta correta é letra E. 
 

• A alternativa I foi extraída da página 2029, do volume 4, da bibliografia recomendada para 
consulta, BRUNNER, Lilian S. & SUDDARTH, Dóris. Tratado de Enfermagem Médico-
Cirúrgica. Vol. 1, 2, 3 e 4. 8ª edição, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 

• A alternativa II foi extraída da página 2028, do volume 4, da bibliografia recomendada para 
consulta, BRUNNER, Lilian S. & SUDDARTH, Dóris. Tratado de Enfermagem Médico-
Cirúrgica. Vol. 1, 2, 3 e 4. 8ª edição, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 

• A alternativa III foi extraída da página 2022, do volume 4, da bibliografia recomendada para 
consulta, BRUNNER, Lilian S. & SUDDARTH, Dóris. Tratado de Enfermagem Médico-
Cirúrgica. Vol. 1, 2, 3 e 4. 8ª edição, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 

 
Portanto, para que a questão 70 tivesse como resposta correta a alternativa B)Apenas I e II, 
deveria ter alternativa III incorreta. No entanto, na referida alternativa todas as manifestações 
clínicas das lesões cerebrais citadas estão corretas, tornando o gabarito inválido. 

 
QUESTÃO 71 – Mantida. De acordo com bibliografia recomendada para consulta do conteúdo em 
BRUNNER, Lilian S. & SUDDARTH, Dóris. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Vol. 1, 2, 
3 e 4. 8ª edição, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999, página 2292, estão descritas as 
alternativas A, B, C e D como medidas para diminuir a absorção, com exceção da alternativa E, 
indicada no gabarito como a resposta. 
 
QUESTÃO 72 – Mantida. De acordo com bibliografia recomendada para consulta do conteúdo em 
BRUNNER, Lilian S. & SUDDARTH, Dóris. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Vol. 1, 2, 
3 e 4. 8ª edição, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999, na página 37, quadro 3.5, estão 
descritas as Etapas da Análise Ética no Processo de Enfermagem, no qual a alternativa I , que 
trata do histórico é a única correta. 
 
QUESTÃO 73 – Mantida, pois de acordo com a bibliografia indicada para consulta do conteúdo, 
que consta no edital do concurso, Lei Federal n.º 8213 de 24 de julho de 1991 e suas 
alterações. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras 
providências, as alternativas encontram-se descritas como segue: I - no artigo 3, parágrafo 2º; II- 
Seção II, Artigo 16 (itens I, II e III); e Capítulo II, seção I, Artigo 18, item I.  
 
 

AUXILIAR TÉCNICO INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 72 – Mantida. O enunciado desta questão diz claramente:  
"Após observar a placa-mãe, mostrada na Figura 14, pode-se afirmar que ela tem: 
I – três slots PCI. 
II – três slots PCI Express 16 X. 
III – um slot PCI Express 1 X. " 
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Apesar de ter sido digitada, no texto introdutório da questão, incorretamente a palavra memória, 
ressalta-se que a única finalidade deste texto é reforçar ao candidato que a questão 72 será 
baseada na Figura 14. Esse texto não traz nenhuma assertiva ou colocação que comprometa o 
conteúdo propriamente dito da questão 72. Analisando-se especificamente o enunciado desta 
questão, observa-se que esta placa mãe tem três slots PCI, três slots PCI Express 16 X e um slot 
PCI Express 4 X, estando corretos, portanto, os itens I e III, como divulgado. 
 

 
AUXILIAR TÉCNICO MECÂNICA 

 
QUESTÃO 57 – Mantida. Os Latões são ligas de Cobre-Zinco, podendo conter Zinco em teores 
que variam de 5 a 50%, o que significa que existem inúmeros tipos de latões. A presença do 
Zinco, obviamente, altera as propriedades do Cobre. Segundo Chiaverini, V.(literatura 
recomendada pelo edital do concurso), a definição de Latão na qual a questão foi formulada está 
correta. 
 
QUESTÃO 62 – Mantida. Todas as respostas da questão foram graficadas com uma casa 
decimal após o número inteiro, não havendo a necessidade que uma resposta específica seja 
representada de outra forma.  A resposta mais próxima da correta (27,3 cv) é 19,4 cv, o que torna 
impossível que o candidato seja induzido ao erro. 
 
QUESTÃO 64 – MANTIDA.  O motor DKM (Drehkolbenmotoren ou motor de pistões rotativos) foi 
construído em 1957, tinha cilindrada unitária de 125 cc e 29 cv de potência a 17 000 rpm, pressão 
média de 8,34 bar e consumo específico de 230 gr/cvh. Portanto existem motores com pistões 
rotativos, logo a classificação questionada está correta. 
 
QUESTÃO 68 – Mantida. Se for atendido o recurso pleiteado pelos candidatos, teríamos que 
mudar o princípio de funcionamento dos motores de combustão interna, ou seja: se apenas o 
virabrequim funcionar e não tiver nenhuma biela ligada a ele para unir o pistão do motor não 
teremos o funcionamento do mesmo. Também cabe afirmar que é obrigatório que tenhamos a 
interligação do sistema biela e manivela (diga-se árvore de manivelas ou virabrequim) ao pistão 
para que possa ocorrer o funcionamento do motor de combustão interna. Cabe também afirmar 
entre as alternativas propostas não aparece a palavra termodinâmica nem tampouco o ciclo Otto 
ou Ciclo DIESEL e sim as alternativas propostas dão condição de discernimento que a alternativa 
correta é a letra A – biela-manivela, bastando que o candidato tenha conhecimento da literatura e 
conteúdo programática propostos para a prova  e também da  boa prática de mecânica.Dessa 
forma fica mantida a questão; 
 
QUESTÃO 71 – Mantida – O erro de paralaxe ocorre, dependendo do ângulo de visão do 
operador (homem de modo geral, não entrando no quesito de gênero) pois devido a esse ângulo, 
aparentemente há coincidência entre um traço da escala fixa com outro da escala móvel, quando 
ocorre a leitura de um instrumento de medição.  Esse assunto pode ser melhor discernido na Aula 
7 da página 59 do Livro Metrologia da Coleção de Mecânica do Telecurso 2000 editado pela 
Fundação Roberto Marinho e que consta da relação de conteúdos e bibliografia para estudos da 
prova para o referido concurso.Dessa forma fica mantida a questão e a banca entende que 
apenas é uma forma de interpretação da questão e que entre as alternativas propostas o homem 
faz o papel do operador do instrumento quando ocorre o erro de paralaxe e que se o candidato 
tem conhecimento do conteúdo, teria condições de acertar a questão pois não existem entre as 
outras alternativas dubiedade que possam confundir com o enunciado da questão. 
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AUXILIAR TÉCNICO REDES DE COMPUTADORES 
 

Não foi interposto recurso para a matéria de Conhecimentos Específicos para este cargo. 
 
 

AUXILIAR TÉCNICO SECRETARIADO 
 

QUESTÃO 67 – Alterado o gabarito de D para A. A assertiva correta é a A, pois no último 
parênteses deveria ser preenchido com a letra V e não F. De acordo com o livro de Marilena Leite 
Paes, na página 28. 
 
QUESTÃO 79 – Mantida. A questão inicia dizendo: Desta forma, é incorreto afirmar que para 
administrar seu tempo é necessário cumprir as tarefas da forma como vão aparecendo, sem 
hierarquizar as necessidades (assertiva I), ou seja, o entendimento de apagar incêndios está 
incorreto e as demais assertivas (II, III, IV e V) estão corretas, sendo o que foi pedido no 
enunciado, somente as corretas.  De acordo com o tópico da Eficácia Profissional e Administração 
do Tempo, de João Bosco Medeiros, entre outros autores. 
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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO 02 – Mantida. A forma verbal cruzam indica que as estradas transversais cruzam o 
país, e não que encontram-se, vindas de direções opostas. Dessa forma, a assertiva II está 
incorreta. 
 
QUESTÃO 03 – Mantida. Apresentam-se as assertivas e pede-se que o candidato avalie as 
incorretas. Assim, apenas a II está incorreta, pois os vocábulos já e é são acentuados por serem 
monossílabos tônicos terminados em –a e –i; enquanto até é acentuado por ser um oxítono 
terminado em –e. A palavra têm, plural, possui acento gráfico a fim de se distinguir da palavra 
tem, singular. Já as palavras círculo, número e é, caso os acentos sejam suprimidos, formam 
vocábulos da língua portuguesa, mas assumem outra classe gramatical. 
 
QUESTÃO 04 – Mantida. As orações cuidar do asfalto e instalar placas são coordenadas, pois 
ambas possuem a mesma função sintática – são orações subordinadas substantivas completivas 
nominais. O elemento coesivo e está, portanto, ligando duas orações que exercem a mesma 
função que estão coordenadas entre si. Além disso, não se pode dizer que o nexo e está ligando 
dois termos, visto que termos compõem orações e não períodos. 
 
QUESTÃO 06 – Mantida. A palavra enquanto introduz uma oração que exprime tempo, e não um 
fato que se concede, em oposição a outro. A assertiva II está errada, pois a conjunção introduz 
uma oração temporal. 
 
QUESTÃO 07 – Mantida. Apresentam-se alternativas para a substituição do nexo coesivo mas, e 
pede-se que o candidato avalie a incorreta. A única alternativa que não possui uma conjunção 
adversativa é a indicada na alternativa B (portanto é uma conjunção conclusiva).  
 
QUESTÃO 08 – Mantida. O uso da segunda vírgula do período está relacionado à separação de 
orações coordenadas. Todas as orações coordenadas, exceto a aditiva cujo sujeito de ambas as 
orações relacionadas for o mesmo, devem, obrigatoriamente, ser separadas por pontuação - 
vírgula ou ponto-e-vírgula.  
 
QUESTÃO 09 – Mantida. A pontuação de um adjunto adverbial acontece quando ele está 
deslocado na frase, seja antecedendo-a ou interlacando-a – o que na reescrita da frase não 
ocorre. 
 
QUESTÃO 10 – Mantida.  Na frase em que está inserida a palavra algo sugere ao leitor uma 
relação semântica de aproximação. Assim sendo, informa que nas estradas estaduais, apesar de 
haver menos variações, as regras utilizadas se aproximam das utilizadas nas federais. Há que 
salientar, ainda, a informação constante da linha 34. 
 
QUESTÃO 11 – Mantida. As propostas de alterações em formas verbais do texto que provocam 
alteração na estrutura são as representadas pelas assertivas II e III. A I, tanto cuida quanto toma 
conta  exigem uso da preposição de. A troca de  depende por submete-se provoca alteração de 
estrutura, visto o verbo depender exige a preposição de, já submeter pede a preposição a. Quanto 
a assertiva III, chega exige preposição, já atinge não pede preposição. 
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QUESTÃO 13 – Mantida.  Segundo o Acordo Ortográfico que modificou a escrita de algumas 
palavras da Língua Portuguesa, o período de transição permite o uso de certas palavras grafas 
com ou sem acento gráfico. Em momento algum, houve questionamento acerca das modificações 
oriundas daquele acordo. 
 
QUESTÃO 15 – Mantida. Inicialmente há que se considerar que Wikipedia não é fonte científica 
de consulta para justificar-se qualquer possibilidade de recursos. Em segundo lugar, a bibliografia 
indicada diz que os sufixos, ao unirem-se a radicais, são classificados em verbais, nominais e 
adverbiais. No caso em tela, o sufixo –al, em estadual forma adjetivo que denota referência, 
relação (Cegalla, 2007, pág. 104), ou, ainda, adjetivos com idéia de coleção, agrupamento (pág. 
102). 
 
QUESTÃO 16 – Mantida.  No grupo 3, são indicadas três palavras – círculo, exemplo, ímpar. A 
respeito dessas três palavras, afirma-se que apenas duas possuem encontro consonantal. De 
acordo com a bibliografia indicada, encontro consonantal é a sequência de dois ou mais fonemas 
consonânticos numa palavras, podendo ocorrer na mesma sílaba ou em sílabas diferentes 
(Cegalla, 2007). E exatamente isso que se verifica nas duas primeiras palavras – rc, e pl. Já na 
palavras ímpar, verifica-se a ocorrência de um dígrafo vocálido – im – ou seja, a consoante m 
apenas nasaliza a vogal anterior. Portanto, foneticamente, não ocorre encontro consonantal. 
 
QUESTÃO 17 – Mantida.  A proposta de substituição de embutidos e incluso considera a 
respectiva ocorrência dessas palavras no texto. A expressão marchetados tem o mesmo 
significado de embutidos, conforme atesta o Dicionário Aurélio, indicado como bibliografia de 
referência. Já incluídos, também tendo por base o texto e a bibliografia indicada, se adapta 
perfeitamente ao sentido que o termo inclusos tem no texto. Quanto à alternativa D, a palavra 
indicada para substituir embutidos –  compreendidos – alteraria o sentido original do texto, já que 
a palavra embutidos, assim como marchetados carregam um valor semântico mais intenso, 
trazendo, inclusive, a ideia de força. Assim sendo, a alternativa não é considerada correta, pois 
apenas uma substituição – e não as duas – não atenderia ao enunciado. 
 
QUESTÃO 20 – Mantida.  A questão 20 faz referência às assertivas I e II que antecedem a 
questão, portanto, o espaço de análise refere-se apenas a essas duas possibilidades. Além disso, 
para verificar a correção ou incorreção das assertivas, é necessário que o candidato domine as 
definições necessárias e suficientes acerca da sintaxe da frase e do período, o que lhe permite 
avaliar a possibilidade de flexão de formas verbais que compõem os períodos. Cabe salientar, 
ainda, que cada assertiva é autônoma quanto as afirmações que contém. 
 

INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 21 – Mantida. É importante que o candidato entenda os conceitos do sistema 
operacional Windows: na janela principal do Windows Explorer, mostrada na Figura 1(a), somente 
encontra-se selecionada a pasta "Nível" que se encontra visivelmente destacada. A pasta 
"Superior" não se encontra selecionada. Nesse caso, se for pressionada uma vez a tecla 
DELETE, do teclado, serão excluídas as pastas "Nível", "Fundamental", "Médio" e "Superior". 
Nessa Figura observa-se, ainda, que a pasta "Informática" está dentro da pasta "Superior" e, 
portanto, ela também será excluída. 
 
QUESTÃO 22 – Mantida. É importante observar que os botões de "Voltar" e "Avançar", da barra 
de ferramentas, estão desativados, não sendo possível utilizá-los. Nessa questão, se for 
pressionado o botão "Voltar", da Figura 2(b), será mostrada a Figura 2(a) e não continuará a ser 
mostrada a caixa de diálogo da Figura 2(b), como dito na letra A). A letra B) está incorreta, pois ao 
ser pressionado o botão "Pesquisar", da Figura 2(b), será mostrada uma caixa de diálogo com 
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todos os arquivos e pastas dos discos rígidos locais (C:) e (E:) que sejam permitidos ao usuário 
visualizar e não como afirmado nesta alternativa: "...continuará a ser mostrada essa mesma caixa 
de diálogo, sem nenhum resultado, porque ainda não foi preenchido nenhum dos campos 
apontados pela seta nº 3.". Não há dupla interpretação nesta questão, apenas falta de 
conhecimento por parte de alguns candidatos de como se comporta esta funcionalidade do 
sistema operacional Windows. 
 
QUESTÃO 23 – Mantida. O candidato deve ater-se, apenas, as condições apresentadas no 
enunciado da questão, ou seja, todo um parágrafo foi selecionado e, somente depois, ativou-se a 
opção "EST", apontada pela seta nº2. Ao contrário do afirmado pelo candidato, a questão não 
ignora, absolutamente, detalhes relativos a seleção, conforme descrito acima e constante no texto 
introdutório da questão. A questão foi montada exatamente para não haver dúvidas, tanto que é 
apresentada uma imagem real e, além disso, é dito, no texto introdutório da questão, que realizou-
se, sequencialmente, as seguintes atividades: (1) selecionou-se todo o parágrafo apontado pela 
seta nº 1; e (2); ativou-se a opção "EST", de "estender seleção", apontada pela seta nº 2. Nessas 
circunstâncias, se for pressionada três vezes a seta de direção do teclado que aponta para baixo 
(↓), pode-se afirmar que serão selecionadas, também, as três próximas linhas, ou seja, um 
parágrafo em branco e as linhas que se iniciam com "O alemão..." e vai até "... realizado". 
 
QUESTÃO 24 – Mantida. Essa questão não está confusa e as imagens representam exatamente 
o que ocorre quando se usa o Word 2002 e, conforme dito no enunciado introdutório da questão, 
ela baseia-se nas Figuras 4(a) e 4(b), que mostram a mesma janela principal do Word 2002 e são 
o mesmo documento. No texto introdutório da questão afirma-se claramente que "A Figura 4(a) 
mostra a janela principal do Word 2002, com um zoom de 36%. A Figura 4(b) mostra o resultado 
obtido após ter-se arrastado somente o lado direito da Figura 4(a), apontado pela seta nº 1, 
para a direita, fazendo com que o zoom do documento aumentasse de 36% para 57%". 
Quando a janela principal do Word 2002 está configurada com o zoom "Largura da página" e ela é 
ajustada em largura, automaticamente é ampliado ou reduzido o zoom, sendo exatamente o que 
ocorreu nesta questão.  
 
QUESTÃO 25 – Mantida. É muito importante observar que na Figura 5, do Word 2002, encontra-
se selecionada, apenas, a palavra "Corinthians" e não todo o parágrafo. Essa palavra encontra-se 
em negrito e alinhada a esquerda. Nesse caso, sendo realizadas, sequencialmente, as seguintes 
atividades, descritas no enunciado desta questão, ocorrerá o seguinte: (1) dois cliques, com o 
botão esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 2: a palavra continuará negritada; 
(2) dois cliques, com o botão esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 3: a 
palavra ficará em itálico com o primeiro clique e, em seguida, deixará de estar em itálico, com o 
segundo clique; (3) dois cliques, com o botão esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado pela 
seta nº 4: a palavra será sublinhada com o primeiro clique e, a seguir deixará de estar sublinhada; 
(4) um clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado pela seta nº 5: a palavra 
ficará centralizada; e (5) um clique, com o botão esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado pela 
seta nº 1: a palavra voltará a esta alinhada a esquerda. Portanto, após executar os procedimentos 
descritos no enunciado desta questão, ao seu final, esta palavra estará, apenas, negritada e 
alinhada a esquerda, conforme divulgado no gabarito oficial. 
O uso de papel reciclado na impressão das provas não impede a correta interpretação da questão 
 
QUESTÃO 26 – Mantida. O candidato deve ater-se, apenas, as condições apresentadas no 
enunciado da questão. Em nenhum momento se falou em pressionar a barra de espaços ou a 
tecla ENTER ou, ainda, que se tratavam de mais de um parágrafo. Na janela principal do Word 
2002, mostrada na Figura 6, o ponto de inserção de texto encontra-se apontado pela seta nº 2. 
Nesse caso, ao arrastar-se os marcadores apontados pela seta nº 1 para a direita, até o local 
apontado pela seta nº 2 e, então, ser solto o botão esquerdo do mouse pode-se afirmar que a 
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área de trabalho, do Word 2002, será mostrada como apresentado na letra A), uma vez que 
arrastou-se, para a direita, somente o marcador inferior, de recuo deslocado. Quando se usa o 
recuo deslocado, para a direita, a primeira linha permanece inalterada e, as demais linhas do 
parágrafo, movimentam-se para a direita, como mostrado na alternativa A). Ressalta-se que a 
seta nº 2, da Figura 6, aponta realmente para dois marcadores e ambos foram deslocados para a 
direita. Cada um destes marcadores tem uma finalidade específica. Ao se observar a Figura 6, vê-
se que o marcador arrastado para a direita foi o apontado pela seta nº 1, no formato semelhante a 
um "triângulo" cujo vértice encontra-se voltado para cima. O marcador no formato de um 
"quadrado", acompanhou o deslocamento do marcador no formato de um "triângulo", pois ele são 
"grudados" um no outro. Entretanto, ressalta-se que não foi o marcador no formato de um 
"quadrado" que foi selecionado e arrastado para a direita, pois, se fosse assim, o terceiro 
marcador existente nesta Figura, imediatamente acima da seta nº 1, no formato de um "triângulo" 
com vértice voltado para baixo, também, se deslocaria para a direita, o que não aconteceu. 
 
QUESTÃO 27 – Mantida. O candidato deve ater-se, apenas, as condições apresentadas no 
enunciado da questão. Em nenhum momento se falou em célula oculta ou alteração das 
configurações padrão. Como diz no texto inicial da prova "(2) os programas utilizados nesta 
prova foram instalados com todas as suas configurações padrão, entretanto, caso tenham 
sido realizadas alterações significativas nestas configurações elas serão alertadas no texto 
da questão ou mostradas visualmente, se necessário;". Nesta questão não foi realizada 
nenhuma alteração na configuração padrão e, como dito anteriormente, em nenhum momento 
falou-se em célula oculta. O texto introdutório desta questão é bem claro ao afirmar "A questão 
07 baseia-se nas Figuras 7(a) e 7(b), do Excel 2002. A Figura 7(a) mostra a janela principal do 
Excel 2002, a partir da qual se pode observar que está sendo elaborado um documento. A Figura 
7(b) mostra, intencionalmente, apenas, parte da guia "Editar", da caixa de diálogo "Opções", 
ativada a partir da Figura 7(a).". Ao se observar a Figura 7(a) pode-se concluir, com certeza, que 
a célula corrente, que se encontra selecionada, é a C2, pois na "Caixa de nome", situada 
imediatamente do lado esquerdo da "Barra de fórmulas", aparece a inscrição "C2" e, além disso, 
observa-se que tal célula encontra-se com um retângulo mais forte a sua volta. Entretanto, a 
célula C2 está vazia, ou seja, ela não possui nenhum conteúdo em seu interior. Tal fato pode ser 
comprovado porque, mesmo estando selecionada a célula C2, não aparece nenhum conteúdo na 
"Barra de fórmulas" (barra aonde aparece a inscrição "fx" e a sua direita uma caixa de 
preenchimento). A palavra "INTEIROS" apesar de visualmente estar na célula C2, ela está, na 
verdade, no interior da célula B2, cujo conteúdo é "NÚMEROS INTEIROS". Como estas palavras 
são maiores que a largura da célula B2, a palavra "INTEIRO", visualmente, parece que passa a 
ocupar o conteúdo de outra célula, neste caso a célula C2, o que na verdade não acontece. Como 
dito anteriormente, o Excel utilizado nesta prova foi instalado com todas as suas configurações 
padrão e, portanto, a célula B2 não está configurada como "Retorno automático de texto"; caso 
estivesse, as palavras " INTEIROS" provavelmente ocuparia uma segunda linha, dentro da própria 
célula B2.  
 
Nesse caso, a palavra "INTEIROS", apesar de visualmente estar dentro da célula C2, na verdade 
ela não está. As alternativas I e II afirmam categoricamente que a "... palavra "INTEIROS", que se 
encontra dentro da célula C2 ...". Ora, a palavra inteiros não se encontra dentro da célula C2, 
estando errado estas duas alternativas. Portanto, conclui-se que: (1) Item I: não é possível apagar 
a palavra "INTEIROS" apertando a tecla DELETE, pois a célula C2 está vazia e o pressionamento 
desta tecla não terá nenhum efeito prático sobre a palavra "INTEIROS"; (2) Item II: caso seja dado 
um clique, com o botão esquerdo do mouse sobre o ícone apontado pela seta nº 2, não 
acontecerá nada com a célula C2 pois esta não tem nenhum conteúdo; (3) Item III: ao ser 
pressionada, uma vez, a tecla ENTER, será selecionada a célula C3, pois na Figura 7(b) está 
marcada a opção "Mover seleção após o ENTER - Direção Abaixo". A seguir, dado um clique, 
com o botão esquerdo do mouse sobre o ícone apontado pela seta nº 1, o número 1, apontado 
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pela seta nº 3, ficará alinhado à esquerda, o que é verdadeiro. Consequentemente, dos três itens 
apresentados apenas o III está correto, como divulgado no gabarito oficial. As informações 
disponíveis no texto inicial da prova mais as constantes na questão apresenta todos os elementos 
necessários para o candidato resolvê-la adequadamente. É necessário, entretanto, um pouco 
mais de conhecimento a respeito deste software e como ele funciona por parte do candidato, 
considerando, especialmente, que cobrou-se, nesta questão, conhecimentos básicos sobre Excel, 
que devem ser de domínio de um funcionário público nível superior. 
 
QUESTÃO 28 – Mantida. Ressalta-se que o pressionamento dos ícones apontados pelas setas 
nº 1 e 2 somente poderá ser feito com o botão esquerdo do mouse, pois no texto inicial da prova 
afirmou-se "(1) o mouse está configurado para uma pessoa que o utiliza com a mão direita 
(destro) e usa, com maior freqüência, o botão esquerdo, que possui as funcionalidades de seleção 
ou arrastar normal, dentre outras. O botão da direita serve para ativar o menu de contexto ou 
arrastar especial;". Nesse caso, se for pressionado apenas uma vez o ícone apontado pela seta nº 
2, será feita a classificação crescente das células, podendo-se afirmar que o conteúdo das células 
C3, C4, C5 e C6, serão, respectivamente os números 1, 2, 7 e 15. Da mesma forma que o número 
1, que ocupava a célula C6, passará a ocupar a célula C3, o conteúdo da célula B6 passará a 
ocupar a célula B3, tendo em seu interior, o número 40. Finalmente, a célula D5 continuará sendo 
o número 11, pois as células B5, C5 e D5 permanecerão com os mesmos conteúdos. 
 
QUESTÃO 29 – Mantida. Ressalta-se que o pressionamento dos ícones apontados pelas setas 
nº 1 e 2 somente poderá ser feito com o botão esquerdo do mouse, pois no texto inicial da prova 
afirmou-se "(1) o mouse está configurado para uma pessoa que o utiliza com a mão direita 
(destro) e usa, com maior freqüência, o botão esquerdo, que possui as funcionalidades de seleção 
ou arrastar normal, dentre outras. O botão da direita serve para ativar o menu de contexto ou 
arrastar especial;". No Excel 2002, ao se afirmar que será selecionado o intervalo de células 
B3:E7, o significado é um só: todas as células deste intervalo aparecerão marcadas na planilha 
em questão. Portanto, após serem selecionadas estas células e pressionado uma vez o ícone 
apontado pela seta nº 1, as células B7, C7, D7, E3, E4, E5, E6 e E7 serão preenchidas, 
respectivamente, com os seguintes conteúdos: 61, 25, 154, 46, 50, 26, 118 e 240. 
 
QUESTÃO 30 – Mantida. Ressalta-se que no texto inicial da prova consta o seguinte: "(2) os 
programas utilizados nesta prova foram instalados com todas as suas configurações padrão, 
entretanto, caso tenham sido realizadas alterações significativas nestas configurações elas serão 
alertadas no texto da questão ou mostradas visualmente, se necessário; ". A Figura 9 mostra a 
janela principal do Internet Explorer 6 (IE 6), conforme previsto no edital do concurso. Neste caso, 
para facilitar a resolução, o texto introdutório da questão destaca o ícone apontado pela seta nº 1, 
indicando claramente ao candidato a modificação introduzida no IE 6. Esse ícone indica foi 
permitida a exibição das janelas pop-up. 
O uso de papel reciclado na impressão das provas não impede a correta interpretação da questão 
 

 
LEGISLAÇÃO 

 
QUESTÃO 31 – Mantida. O embasamento legal da questão encontra-se nos arts. 10, 16, 39, 43, 
44, 51 e  54 da Lei 10.098/94.  
 
QUESTÃO 33 – Mantida. Não assiste razão aos recorrentes. A questão está corretamente 
embasada na Lei 10.098/94, artigo 25. 
 
QUESTÃO 34 – Mantida. Não assiste razão aos recorrentes. A questão está corretamente 
embasada na Lei 10.098/94, em seus artigos 7 e 158. 
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QUESTÃO 36 – Mantida. Não assiste razão aos recorrentes. A questão está corretamente 
embasada na Lei 10.098/94, em seus artigos 30 e 31. 
 
QUESTÃO 37 – Mantida. Não assiste razão aos recorrentes. A questão está corretamente 
embasada na Lei 10.098/94, em seus artigos 32 e 33. A afirmação que trata do artigo, 
independente de não ter sido citado, não fere o reconhecimento se esta é verdadeira ou falsa, 
visto que esse assunto só é tratado na referida lei no capítulo Do Regime de Trabalho, e 
consequentemente, em seus artigos. 
 
QUESTÃO 39 – Mantida. A questão tem seu embasamento legal no artigo 43 da Lei 10.098. A 
supressão do termo "decisão administrativa” da alternativa A a torna incorreta. A alternativa A não 
pode ser considerada como certa por que a lei possui uma conjunção coordenativa OU que não 
foi repassada para a prova. Não está correta a possibilidade do servidor ser afastado somente por 
decisão judicial. O servidor pode ser reintegrado, também, por decisão administrativa, assim, 
estando incompleta a assertiva, esta é considerada incorreta. 
 
QUESTÃO 40 – Mantida. O recorrente alega que o tempo de serviço prestado as Forças 
Armadas, trata-se de tempo fictício, com base apenas no art. 40, parágrafo 10, da CF/88, 
olvidando, porém o art. 4º da Emenda Constitucional 20/8, determina que, observado o disposto 
no referido artigo 40 § 10., o tempo de serviço  considerado pela legislação vigente para efeito de 
aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de 
contribuição. Resulta cristalino, então, que todo o tempo de serviço fictício anterior à publicação 
da lei em referência deve ser considerado tal como o de licença-prêmio não gozada, que, na 
legislação federal, deve ser contado em dobro para a aposentadoria. 
 
QUESTÃO 41 – Mantida. A resposta está contida no art. 311 do CTB. A questão é clara quando 
fala no perigo de dano. 
 
QUESTÃO 42 – Mantida. A resposta está contida no art. 308 do CTB. O enunciado criou o caso e 
as respostas manifestavam-se, todas, a respeito de penalização. Não havia outra alternativa que 
pudesse confundir o candidato. 
 
QUESTÃO 43 – Mantida. Os art. 291, 292 e 293 do CTB esclarecem e respondem a questão em 
tela, confirmando o gabarito da prova. 
 
QUESTÃO 44 – Mantida. A resposta está contida no art. 280 do CTB. 
 
QUESTÃO 46 – Mantida. A resposta está contida no CTB, art. 269, III, VI, VIII. 
 
QUESTÃO 48 – Mantida. A resposta está contida no art. 256 do CTB. 
 
QUESTÃO 49 – Mantida. A única resposta incorreta é a letra A, conforme o art. 259 do CTB.  
 
QUESTÃO 50 – Anulada. Assiste razão aos recorrentes. A UFIR  não existe mais. 
 
QUESTÃO 51 – Mantida. Resposta contida no art. 143, IV do CTB. A pergunta fala em requisitos 
da CNH, categoria D e não requisitos do motorista (candidato) para obter habilitação. 
 
QUESTÃO 52 – Anulada. Efetivamente existe um erro de transcrição do texto legal para a 
pergunta elaborada na prova. O texto fala em "curso especializado" e foi citado na prova  "curso 
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de especialização", termo este que não consta da lei. A fim de se evitar uma discussão semântica, 
anula-se a questão. 
 
QUESTÃO 53 – Mantida. O art. 134 do CTB responde a questão de acordo com o gabarito da 
prova. 
 
QUESTÃO 54 – Anulada. A resposta baseava-se no art. 123, II,  do CTB onde consta o termo 
"residência" e não "endereço" como constou no gabarito. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

TÉCNICO SUPERIOR ADMINISTRATIVO 
 

TÉCNICO SUPERIOR ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇÃO 
 

QUESTÃO 56 – Mantida. Maximiano, em seu livro Teoria Geral da Administração: da escola 
científica à competitividade na economia globalizada (2000), trata do processo de formação e 
disseminação das teorias da administração, onde ele define que a formação do conhecimento 
administrativo é produzida pela observação da experiência prática e pelos métodos científicos de 
observação e análise. 
 
QUESTÃO 57 - Mantida. Maximiano, em seu livro Teoria Geral da Administração: da escola 
científica à competitividade na economia globalizada (2000), descreve as funções do executivo, de 
acordo com Barnard, como sendo: desenvolver e manter um sistema de comunicação com a 
organização informal; promover a formação e a manutenção de um sistema de recursos humanos; 
formular e definir os propósitos, objetivos e fins da organização. O referido autor descreve que o 
executivo precisa desenvolver e manter um sistema de comunicação, de modo que possa se 
comunicar com a organização informal. 
 
QUESTÃO 58 – Anulada, tendo o vista que a resposta correta encontra-se no livro Teoria Geral 
da Administração: da revolução urbana à revolução industrial (2004) e não no livro Teoria Geral da 
Administração: da escola científica à competitividade na economia globalizada (2000) do mesmo 
autor, porém não fazendo parte da bibliografia recomendada. 
 
QUESTÃO 59 – Mantida. De acordo com Robbins (2003) a noção de estimulação de conflitos 
geralmente é difícil de aceitar, pois como o próprio autor coloca, a idéia de gerar conflitos 
propositais parece ser a antítese da boa administração. A carência de idéias sobre técnicas de 
estimulação de conflitos é que leva a essa não aceitação. Algumas situações que Robbins coloca 
como sendo necessária a estimulação de conflitos: carência de novas idéias pelos funcionários, 
decisões que se preocupam em não ferir sentimentos, entre outras. O autor define delegação 
como a atribuição de autoridade para que outra pessoa desempenhe atividades específicas e não 
o compartilhamento da autoridade. 
 
QUESTÃO 60 – Mantida. Robbins (2003) define os tipos de equipes, classificadas com base em 
seus objetivos: as equipes de solução de problemas, as equipes de trabalho autogeridas e as 
equipes interfuncionais. Segundo o autor, as equipes interfuncionais são constituídas de 
funcionários posicionados aproximadamente no mesmo nível hierárquico, mas de diferentes áreas 
de trabalho, que se juntam para realizar uma tarefa. 
 
QUESTÃO 62 – Mantida. Nesse caso o uso do sinal de dois pontos não tem caráter semântico, 
apenas sintático. Em que pese o uso desse sinal, valemo-nos da interpretação teórica de Bechara 
(2006), Cegalla (2007) e Abaurre, Abaurre e Pontara (2008) que o referem como sendo usado 
para introduzir um esclarecimento ou explicação de algo previamente mencionado. Assim sendo, 
não há a colocação de delimitação de termo anterior. Independentemente dos itens colocados é 
parte da formação básica do administrador estar ciente e dominar todos os conhecimentos 
necessários a área de recursos humanos, que envolvem obrigatoriamente a relação entre 
empregado e empregador, relação essa regida pela CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas. 
Quanto à proporcionalidade de questões relacionada a conteúdo e quantidade, é de livre escolha 
da banca, visto que o que rege a construção da prova é o conteúdo. A CLT – Consolidação das 
Leis Trabalhistas é bastante clara quanto a quem não se aplicam os preceitos constantes nela. 
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QUESTÃO 63 – Mantida. Nesse caso o uso do sinal de dois pontos não tem caráter semântico, 
apenas sintático. Em que pese o uso desse sinal, valemo-nos da interpretação teórica de Bechara 
(2006), Cegalla (2007) e Abaurre, Abaurre e Pontara (2008) que o referem como sendo usado 
para introduzir um esclarecimento ou explicação de algo previamente mencionado. Assim sendo, 
não há a colocação de delimitação de termo anterior. Independentemente dos itens colocados é 
parte da formação básica do administrador estar ciente e dominar todos os conhecimentos 
necessários a área de recursos humanos, que envolvem obrigatoriamente a relação entre 
empregado e empregador, relação essa regida pela CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas. 
Quanto à proporcionalidade de questões relacionada a conteúdo e quantidade, é de livre escolha 
da banca, visto que o que rege a construção da prova é o conteúdo. 
 
QUESTÃO 64 – Mantida. A legislação (CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas) em nenhum 
momento delimita o desconto máximo de um trabalhador observando um limite diário de 10 
minutos. 
 
QUESTÃO 65 - Mantida. Nesse caso o uso do sinal de dois pontos não tem caráter semântico, 
apenas sintático. Em que pese o uso desse sinal, valemo-nos da interpretação teórica de Bechara 
(2006), Cegalla (2007) e Abaurre, Abaurre e Pontara (2008) que o referem como sendo usado 
para introduzir um esclarecimento ou explicação de algo previamente mencionado. Assim sendo, 
não há a colocação de delimitação de termo anterior. Independentemente dos itens colocados é 
parte da formação básica do administrador estar ciente e dominar todos os conhecimentos 
necessários a área de recursos humanos, que envolvem obrigatoriamente a relação entre 
empregado e empregador, relação essa regida pela CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas. 
Quanto à proporcionalidade de questões relacionada a conteúdo e quantidade, é de livre escolha 
da banca, visto que o que rege a construção da prova é o conteúdo. 
 
QUESTÃO 75 – Mantida. O autor – Gitman (2004) – trata da principal atividade de um banco de 
investimento como sendo o underwriting, processo que envolve a compra da emissão de títulos da 
empresa emitente a um preço combinado, assumindo o risco de revendê-la ao público com lucro. 
E, também, define como o banco de investimento como um intermediário financeiro. 
 
QUESTÃO 78 – Mantida. A questão refere-se às Teorias da Estrutura Temporal descritas por 
Gitman (2004) no capítulo 6, na qual ele utiliza a teoria das expectativas, a teoria da preferência 
por liquidez e a teoria da segmentação de mercados para explicar a forma geral da curva de taxas 
de juros 
 

 
TÉCNICO SUPERIOR ADMINISTRATIVO ARQUIVOLOGIA 

 
QUESTÃO 57 – Mantida. A resposta correta é a que está indicada no gabarito: E. O Dicionário 
Brasileiro de Terminologia Arquivística, publicado pelo Arquivo Nacional, Rio  de Janeiro, em 
2005, cujos descritores apresentam a equivalência em seis idiomas , é a publicação mais 
moderna e atende a toda evolução e avanços da Ciência da  Arquivologia, observando inclusive 
esta evolução internacionalmente. É mais recente e utilizado normalmente nos Cursos de 
Graduação em Arquivologia nas universidades brasileiras e instituições que tenham acervo 
arquivístico. indicada pela FUNDATEC, consta “ BRASIL. Arquivo Nacional. Dicionário brasileiro 
de terminologia arquivística.Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005. 223p. (Publicação Técnica, 
51). Disponível em: conarq.arquivonacional.gov.br Media publicações 
dicionrio_de_terminologia_arquivistica.pdf”.   Portanto, a definição de item documental do referido 
Dicionário, à página 110, é a mais utilizada, estabelecida e consagrada atualmente, podendo ser 
acessada por qualquer pessoa em qualquer tempo.  
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QUESTÃO 59 – Alterado gabarito de D para A. O gabarito preliminar foi divulgado de forma 
equivocada, devendo ser considerada correta somente a alternativa A. 
 
QUESTÃO 60 – Mantida. A definição de classificação dos documentos encontra-se claramente 
na referência “ CONARQ. Classificação,temporalidade e destinação de Documentos de arquivo; 
relativos às atividades-meio da Adm. Púb. 2001 . pg. 14”, on line. Novamente, a obra de Marilena 
Leite e Paes, intitulada “ Arquivo: teoria e prática” , publicada pela Fundação Getúlio Vargas, 
datada de 1997 apresenta diferentes aplicações do termo. Normalmente, os arquivistas 
confundem “classificação dos documentos” com “classificação dos documentos quanto ao gênero, 
e à natureza do assunto. Cabe ao arquivista conhecer esta denominação de mesmo nome nas 
aulas da disciplina Fundamentos de Arquivologia ou de Gestão Documental em Arquivos, nos 
Cursos de Graduação em Arquivologia no país, onde é explicada a semelhança e utilização do 
termo “classificação”  para diversas atividades, inclusive na disciplina  Arranjo em Arquivos e na 
legislação federal sobre sigilo dos documentos, on line, em CONARQ- legislação . 
 
QUESTÃO 63 – Mantida. Todo arquivista deve e conhece a Norma Brasileira de Descrição 
Arquivística – NOBRADE – cujos conhecimentos são ministrados durante o Curso de Arquivologia 
na disciplina “Descrição Arquivística”. Esta Norma está on line na página do Conselho Nacional de 
Arquivo – CONARQ. Também consta do Programa de Arquivologia – Técnico Superior 
Administrativo do Edital deste concurso. 
 
QUESTÃO 70 – Mantida. A resposta é para que o concursado leia e interprete a pergunta. A 
referência da questão encontra-se em BELLOTTO, Heloisa L. Arquivos 
Permanentes:tratamento documental.4.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006. p. 35, Capítulo 2: 
documento, informação e meios institucionais de custódia e disseminação a qual consta da 
bibliografia recomendada pelo Edital. Não há confusão nem está mal formulada porque existe, na 
questão, de forma importante e esclarecedora o elemento “beneficiando o testemunho jurídico e 
histórico”. 

 
 

TÉCNICO SUPERIOR ADMINISTRATIVO BIBLIOTECONOMIA 
 

QUESTÃO 66 – Mantida. A resposta referente à questão 66 da prova específica do Cargo de 
Bibliotecário está correta seguindo diretamente a fonte bibliográfica indicada no Edital do 
Concurso e não referenciada pelo candidato postulante do recurso: Vergueiro, Waldomiro de 
Castro Santos. Qualidade em Serviços de Informação.  São Paulo: Arte & Ciência, 2002. 124 p. 
 
 

TÉCNICO SUPERIOR ADMINISTRATIVO CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 

QUESTÃO 62 – Mantida. O enunciado da questão afirma que uma das variações patrimoniais 
passivas que ocorrem no patrimônio das entidades públicas é a denominada Mutação Patrimonial, 
ou ainda, Mutação Patrimonial Resultante da Execução Orçamentária. E, de fato, essas variações 
correspondem a reduções que ocorrem no saldo patrimonial permanente em decorrência da 
realização da receita orçamentária. Um exemplo típico é o recebimento de valores inscritos em 
dívida ativa. Portanto, o gabarito está correto: letra D. 
 
QUESTÃO 63 – Mantida. O patrimônio das entidades públicas é dividido em Patrimônio 
Financeiro (Ativo Financeiro – Passivo Financeiro) e Patrimônio Permanente (Ativo Permanente – 
Passivo Permanente). Ao se constituir uma dívida fundada, temos um aumento no Ativo 
Financeiro e outro no Passivo Permanente, logo: um aumento no Patrimônio Financeiro e uma 
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redução no Patrimônio Permanente. Deste modo, na hipótese colocada na questão, a única 
alternativa que completa corretamente o enunciado é a da letra A, como constou no gabarito. 
 
QUESTÃO 65 – Mantida. De acordo com o artigo 57 da Lei 4.320/64, consideram-se receitas 
orçamentárias todas as que forem arrecadadas no exercício financeiro, mesmo aquelas 
provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento, excetuando-se 
aquelas previstas no parágrafo único, do artigo 3º da Lei, ou seja, as receitas decorrentes de 
operações de crédito por antecipação da receita, das emissões de papel-moeda e de outras 
entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros. A única das alternativas que responde 
corretamente a questão, portanto, é a da letra D (Orçamentária). 
 
QUESTÃO 66 – Mantida. A questão 66 trata de Despesa Extra-Orçamentárias, ou seja, aquelas 
despesas que não alteram quantitativamente a situação patrimonial das entidades. Entre as 
despesas relacionadas na questão fica muito claramente evidenciado que apenas duas 
classificam-se como extra-ornamentarias: Recolhimento de contribuição sindical descontada dos 
salários dos servidores, no valor de R$ 80,00; e Devolução de Caução em dinheiro, no valor de 
R$ 50,00. Deste modo, o montante da despesa orçamentária é de R$ 130,00, valor este que 
constou na alternativa C, como no gabarito. 
 
QUESTÃO 67 – Mantida. A realização da despesa pública obedece a três fases administrativas 
bem distintas e nesta ordem: empenho, liquidação e pagamento. O empenho apenas garante a 
existência de dotação orçamentária e destina uma parte dela para a realização de determinada 
despesa, mas nesse momento ainda não se constitui uma dívida líquida e certa, ou seja, não 
surge uma obrigação a pagar. Isto somente ocorre no momento da liquidação da despesa, ou 
seja, quando a Administração reconhece a efetivação da despesa nos termos da legislação 
vigente, mediante o recebimento do bem adquirido ou a prestação do serviço contratado. Neste 
momento, sim, surge uma obrigação a pagar, logo, a necessidade de registro no passivo da 
entidade. Portanto, a alternativa correta é a da letra D. Liquidação. 
 
QUESTÃO 73 – Mantida. Segundo a Constituição Estadual, em seu artigo 70: “A fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e dos órgãos e entidades 
da administração direta e indireta, e de quaisquer entidades constituídas ou mantidas pelo Estado, 
quanto à legalidade, legitimidade, moralidade, publicidade, eficiência, eficácia, economicidade, 
aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Assembléia Legislativa 
mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada um dos Poderes”. E mais, 
no artigo 71 consta: “O controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, será exercido com o 
auxílio do Tribunal de Contas”. Ora, se o Poder Legislativo, no âmbito estadual, é representado 
pela Assembléia Legislativa, fica evidente que o controle externo está a cargo do Poder 
Legislativo. Portanto, a resposta correta é a da letra D. 
 
QUESTÃO 74– Mantida. O enunciado da questão apresenta a hipótese de arrecadação de uma 
taxa por parte do DETRAN. Essa operação constitui arrecadação de uma receita corrente, logo, 
para o seu registro contábil são utilizados os Sistemas Orçamentário e Financeiro. Os demais 
sistemas não são utilizados no caso dado, nem mesmo o Patrimonial, que somente seria 
movimentado se a arrecadação correspondesse a um crédito inscrito no Ativo Permanente. 
Portanto, a resposta correta para a questão é a da letra B, como constou no gabarito. 
 
QUESTÃO 77– Mantida. O enunciado da questão apresenta o Balanço Financeiro do Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul relativo ao ano de 2008, expresso em milhões de reais. No referido 
demonstrativo é possível verificar que houve Superávit Orçamentário (Receita Orçamentária – 
Despesa Orçamentária) e Superávit Financeiro (Soma das Receitas – Soma das Despesas). 
Deste modo, a alternativa correta para a questão é a da letra D. 
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TÉCNICO SUPERIOR ADMINISTRATIVO CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 

 
QUESTÃO 57 – Mantida. A questão apresentada se mostra bastante simples, solicitando ao 
candidato que aponte o prazo adequado para a interposição do recurso de embargos infringentes, 
 que é de quinze dias, conforme determinação expressa constante do artigo 508 do Código 
de Processo Civil.  
 
QUESTÃO 58 – Anulada. Houve erro da formulação da questão, o qual prejudica o seu perfeito 
entendimento. No enunciado desta questão, constou a seguinte formulação: “No juizado especial 
cível, regulado pela Lei nº 9099/95, na poderá atuar como parte”, quando o correto seria: “No 
juizado especial cível, regulado pela Lei nº 9099/95, não poderá atuar como parte”. Assim, houve 
prejuízo para o entendimento da questão, de forma que esta merece ser anulada.  
 
QUESTÃO 59 – Mantida. A questão propõe a análise da figura do Mandado de Segurança, 
importante instrumento jurídico na defesa de interesses em juízo. Assim, foram apresentadas 
diversas alternativas solicitando ao candidato que apontasse aquela que estivesse incorreta, que 
no caso é a letra “c”, que indica ser indispensável a autorização dos associados para a entidade 
de classe interpor Ação de Mandado de Segurança coletivo.  Esta alternativa está em confronto 
direito com o texto do enunciado da Súmula nº 629 do Supremo Tribunal Federal. Houve, na 
alternativa “c” pequeno erro de digitação (constou “um aparte da categoria”), que em nada 
prejudica o entendimento da questão.  
 
QUESTÃO 60 – Mantida. A questão trata da Ação Civil Pública, apresentando diversas 
alternativas em relação a este assunto. A única alternativa correta é a letra “a”, pois a Defensoria 
Pública possui legitimidade para a propositura desta ação, conforme determina expressamente o 
art. 5º, II, da lei 7347/85.  A súmula nº 183 do Superior Tribunal de Justiça está cancelada.  
 
QUESTÃO 61 – Mantida. A questão refere-se às associações e fundações privadas.  A única 
alternativa correta é a letra “c”, que indica a inexistência de direitos e obrigações recíprocos entre 
os associados. A alternativa “a” esta incorreta, pois ambas (associação e fundação privada) não 
visam lucro.  
 
QUESTÃO 63 – Anulada. Houve erro da formulação da questão, o qual prejudica o seu perfeito 
entendimento. No enunciado constou “O prazo para buscar em juízo a pretensão de 
ressarcimento sem causa ocorre em”, quando o correto seria: “O prazo para buscar em juízo a 
pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa ocorre em”. A ausência da 
referência ao “por enriquecimento” prejudica o bom entendimento da questão, de forma que 
esta merece ser anulada.   
 
QUESTÃO 64 – Mantida. O questionamento apresentado envolve matéria relativa a Parte Geral 
do Direito Civil, pertinente aos vícios do negócio jurídico. Foi solicitado que o candidato apontasse 
a alternativa correta. Dentre as opções apresentadas, a única que se mostra adequada é a de 
letra “c”, o qual trouxe a afirmação de que o negócio anulável pode ser confirmado, salvo direito 
de terceiros, o que está integralmente de acordo com o disposto no art. 172 do Código Civil.  
Todas as demais alternativas estão categoricamente incorretas, o que pode ser constatado com a 
simples verificação da legislação pertinente ou da doutrina indicada no edital.   
 
QUESTÃO 65 – Mantida. Esta questão analisa tema pertinente à Teoria Geral dos Contratos, 
solicitando ao candidato que apontasse a alternativa incorreta. Dentre as opções é incorreta a 
letra “d”, pois indica que o Código Civil atual adotou expressamente a teoria da quebra da base 
econômica do contrato como causa justificadora de sua revisão.  Os artigos 317, 478 e 479 
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referem-se especificamente a teoria da imprevisão e não a quebra da base econômica do 
contrato. A Alternativa “b” reproduz o texto contido no artigo 472 do Código Civil, portanto, está 
correta.  
 
QUESTÃO 66 – Mantida. Conforme o artigo 6º, da Lei 11. 107/05, e o que também está disposto 
nas páginas 247 e, 280, apenas para exemplificar, da obra “CURSO DE DIREITO 
ADMINISTRATIVO”, de Aloísio Zimmer Júnior (fontes que pertencem ao programa e a bibliografia 
do concurso), é possível naturalmente concluir que apenas os consórcios públicos de direito 
privado não pertencem à estrutura da Administração Indireta de um ente da Federação diante das 
alternativas existentes na questão 66. Logo, não assiste razão ao recorrente. Confirma-se o 
gabarito.   
 
QUESTÃO 68 – Mantida. A Lei 8.666/93, nos seus artigos 24 e 25, é a fonte formal existente para 
a solução da questão. Todas as alternativas encontram-se no artigo 24, incisos III, VI, X e IX, e 
nenhuma delas está no artigo 25, o local adequado para localizarmos hipóteses de inexigibilidade, 
o que, aí sim, poderia configurar outra resposta. É questão singela, que apenas cobra o 
conhecimento da legislação referida no programa. E, a propósito, nenhuma indicação 
jurisprudencial foi apresentada para corroborar a tese apresentada pelo candidato. Não assiste 
razão ao recorrente. Confirma-se o gabarito da questão 68. 
 
QUESTÃO 70 – Anulada.  As alternativas da questão apresentam uma falha na alternativa E pois 
falta uma vírgula separando o I do II, deixando que se perceba que a alternativa apresenta duas 
vezes a alternativa I II e III. 
 
QUESTÃO 72 – Mantida. O sentido do que se depreende da alternativa é de que neste país, 
conforme regulação constitucional, somente haverá prisão civil por dívida de alimentos e por 
depositário infiel, sendo que em qualquer outra circunstancia não há previsão de prisão civil. 
 
QUESTÃO 73 – Mantida.  As razoes apresentadas pelo recorrente não embasam o pedido de 
anulação da questão e nem invalidam seu correto entendimento. 
Ainda, no caso, não há que se alterar o texto de lei, pois exatamente assim está grafada - "Alterar 
ou procura alterar ..." 
 
QUESTÃO 75 – Mantida. O gabarito aponta como alternativa correta a letra “b” e não há reparos 
a serem feitos, senão vejamos: 
I) A assertiva I está correta eis que traduz, ipsis literis, o entendimento insculpido no artigo 8º da 
CLT. Nele consta expressamente que as autoridades administrativas e da Justiça do Trabalho 
decidirão de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse 
público. Por esta razão, sem reparos a serem feitos nessa afirmação. 
II) A assertiva II, também, está correta, eis que os doutrinadores apontados na bibliografia são 
categóricos ao expressar que a vertente da norma mais favorável encontra-se inserida no caput 
do artigo 7º da CF, ao possibilitar a criação de condições que visem à melhoria dos trabalhadores 
urbanos e rurais. Sem reparos à afirmação, portanto. 
III) As três hipóteses apresentadas, respectivamente previstas no artigo 7º, VI, XIII e XIV, da 
CF/88, trazem possibilidade de alteração mediante instrumento de negociação coletiva. Sem 
reparos também. 
IV) A alternativa IV é incorreta, pois a súmula 12 do TST afirma que as anotações da CTPS geram 
presunção júris tantum, logo relativa, de veracidade. Esta era a única das afirmativas incorretas. 
 
QUESTÃO 76 – Anulada. Após análise dos recursos interpostos, a examinadora defere o pedido 
de anulação, haja vista que a questão impõe ao candidato o conhecimento da relação de emprego 
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com o doméstico e com o rural, matérias não especificadas no presente edital. Sendo assim, 
defiro o pleito de anulação da questão de n. 76. 
 
QUESTÃO 77 – Mantida. A alternativa correta é a de letra “d”. À justificativa. 
I) Não merece ressalva a assertiva I, eis que está de acordo com o entendimento firmado nos 
artigos 442, 443 e 445 da CLT, bem como com a interpretação de todos os doutrinadores 
arrolados na bibliografia. Predominam os pactos por prazo indeterminado, como corolário do 
princípio da continuidade da relação de emprego. 
II) Também não há reparos a serem feitos, porquanto a afirmação é cópia literal da OJ n. 247 da 
SDI-I do TST, cuja redação foi alterada pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 13/11/2007. A 
questão limitou-se a transcrever o conteúdo de tal entendimento. Não se está abordando a 
estabilidade, mas sim a necessidade de motivação, quando o ato da dispensa envolver um 
empregado da EBCT. Sem retificações a serem feitas.  
III) A afirmação de n. III está equivocada, eis que o artigo 469, caput, da CLT, dispõe que “ao 
empregador É VEDADO transferir o empregado, SEM A SUA ANUÊNCIA, para localidade 
diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar 
necessariamente a mudança do seu domicílio. Portanto, a alternativa está incorreta, pois nela 
afirma-se que é autorizado ao empregador transferir o empregado, sem a sua anuência. A 
exceção insculpida nos parágrafos não se presume, devendo estar expressa e a afirmação não 
faz menção a elas para que se torne verdadeira a assertiva. Portanto, sem reparos. Ademais, 
qualquer empregado da empresa pode ser transferido, desde que o ato seja bilateral, e haja 
anuência expressa do empregado, acarretando mudança de domicílio, não englobando a 
regra da transferência, tão-somente, os empregados que exerçam cargo de confiança ou 
afins.   
IV) A assertiva IV está incorreta, eis que, a partir do 16º dia, em caso de acidente de trabalho ou 
doença, o contrato de trabalho encontra-se suspenso e não interrompido, nos termos do artigo 59 
da Lei 8213/91. 
V) Está correta a alternativa, vez que é o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, 
insculpido na súmula de n. 382.  
 
QUESTÃO 78 – Alterado gabarito de E para A. Por equívoco na publicação do gabarito, não 
restam dúvidas que a alternativa correta é a letra “a” e não a letra “e”, conforme publicado. Sem 
dúvidas que as ações movidas contra o INSS, visando à obtenção de benefício previdenciário 
decorrentes do acidente de trabalho, devem ser movidas perante a Justiça Comum Estadual e 
não Federal, nos termos do artigo 109, I, da CF/88, bem como súmulas 15 do STJ e 501 do STF.  
Quanto às demais alternativas, não há reparos a serem feitos, eis que a afirmação I é falsa, eis 
que para ser Ministro do TST, a idade mínima é trinta e cinco anos, diferente dos trinta anos que 
prevê a questão, nos termos do artigo 111-A da CF/88. A afirmação II é verdadeira, com base no 
artigo 115, §1º, da CF/88. A afirmação III é falsa, pois o STF, na ADI n. 3395, decidiu que estão 
excluídos da exegese do artigo 114, I, da CF/88 os servidores públicos estatutários. E, por fim, a 
afirmação V é falsa, eis que a regra geral inserida no artigo 651, caput, da CLT, é de que a 
competência territorial é definida pelo local da prestação dos serviços.  
 
QUESTÃO 79 – Mantida. A alternativa que deveria ser marcada era a letra “e” e não há 
retificações a serem feitas na questão, senão vejamos: 
A letra “a” está correta, tendo em vista que expressa o entendimento inserido no artigo 840 da 
CLT. Não se utilizaram termos como “apenas” ou “somente”. Conforme dispõe o referido 
dispositivo, a reclamação trabalhista, quando escrita, deverá conter a designação da Vara, a 
qualificação das partes, uma breve exposição dos fatos, o pedido, a data e a assinatura. E quando 
for verbal, deverá ser reduzida a termo, datada e assinada pelo diretor de secretaria. Não existe 
qualquer equívoco na presente afirmação, improcedendo os recursos contra ela interpostos.  
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A letra “b” também não merece qualquer retificação, eis que arrola o entendimento combinado do 
artigo 843, §1º, da CLT e da súmula 377 do TST. 
A letra “c”, que também foi objeto de imotivados e infundados recursos, não merece alterações, 
eis que é cópia literal da súmula de n. 212 do TST. Qualquer dos doutrinadores apontados na 
Bibliografia e uma simples leitura do entendimento sumulado deixa claro que, com base no 
princípio da continuidade da relação de emprego, o ônus de provar o término do contrato de 
trabalho, quando negados a prestação dos serviços e o despedimento, é do empregador, pois o 
princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado.  
Quanto à letra “d”, sem alterações a serem feitas. O artigo 844 da CLT, que dispõe que a 
ausência do reclamante à audiência importa e arquivamento da reclamação, deve ser lido, 
conjuntamente, com a súmula 74 do TST, que assevera: “Aplica-se a pena de confissão à parte 
que, expressamente intimada com aquela cominação, não comparece à audiência em 
prosseguimento, na qual deveria depor”. Tanto a súmula 74 do TST, quanto a doutrina 
apresentada no edital, deixam claro que se a audiência for UNA, a ausência do reclamante 
importa no arquivamento da reclamação. No entanto, sendo a audiência adiada, havendo 
posterior prosseguimento, onde os depoimentos pessoais serão tomados, a ausência de ambas 
as partes importa em confissão ficta. Logo, sem retificações nesta afirmação. 
A letra “e” está incorreta, portanto deveria ser marcada, eis que, no processo do trabalho, não há 
limite de valor para o exercício do jus postulandi, previsto no artigo 791 da CLT. E o instituto foi 
recepcionado pela CF/88.  
 
QUESTÃO 80 – Mantida. Indeferido o recurso do candidato tendo em vista que este é o 
entendimento fixado pelo Tribunal Superior do Trabalho, aliás, entendimento este posterior ao 
Decreto Lei 779/69. Portanto, diante da ausência de qualquer precedente que justifique o recurso 
apresentado, bem como pelo que o próprio candidato afirmou acerca do artigo 475, §2º, do CPC e 
Lei 10352/01, não merece qualquer alteração de gabarito a questão de n. 80. As súmulas do 
TST representam o entendimento pacífico do Excelso Pretório acerca do tema. 
 
Alguns recursos foram no sentido de manifestarem-se contra questões embasadas em súmulas 
do Tribunal Superior do Trabalho, que supostamente não estariam expressamente previstas no 
editas. Ora, não merece prosperar tal alegação. Basta analisar qualquer edital, incluindo-se aqui 
seleções para magistraturas estaduais, federais, do trabalho, ministério público, procuradoria, etc. 
Estes não fazem menção expressa se cobrarão súmulas, Orientações Jurisprudenciais ou 
entendimentos jurisprudenciais, simplesmente porque estão englobados no estudo de um 
candidato que busca uma vaga em cargo dependente de concurso público. Além disso, talvez 
mais do que em outras áreas, as súmulas do TST são imprescindíveis, eis que apresentam pontos 
de vista dos Tribunais acerca de matérias, na CLT, cuja interpretação deixa dúvidas ou já está 
defasada nos dias de hoje. Qualquer dos manuais indicados na bibliografia APONTA 
EXPRESSAMENTE PARA AS SÚMULAS E OJ´S DO TST, SENDO ABSOLUTAMENTE 
INFUNDADA A ARGUMENTAÇÃO DE QUE NÃO HÁ PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL. 
ALIÁS, EM QUALQUER DAS OUTRAS ÁREAS NÃO CONSTA ESSA PRETENSÃO, EIS QUE, 
MAIS UMA VEZ, NOS DIAS DE HOJE, A ATUALIZAÇÃO DOS CANDIDATOS, NO TOCANTE AO 
ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES É IMPRESCINDÍVEL, PRINCIPALMENTE 
PORQUE, COMO INTÉRPRETES DA LEI, OS TRIBUNAIS SUPERIORES BALIZAM O 
CONHECIMENTO DO ORDENAMENTO, SENDO DEVER MÍNIMO DO OPERADOR 
APREENDER E UTILIZAR AS NOVAS INTERPRETAÇÕES. Sendo assim, fica indeferido o pleito. 
 
 

TÉCNICO SUPERIOR ADMINISTRATIVO COMUNICAÇÃO – RELAÇÕES PÚBLICAS 
 
QUESTÃO 59 – Mantida. A formação de público interno é, segundo FORTES (2003, páginas 72 a 
74): administração superior, empregados, familiares e dependentes, funcionários terceirizados. 
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Sindicatos, imprensa, escolas e comunidade fazem parte do público externo. Fornecedores fazem 
parte do grupo misto. Fortes também é claro ao dizer que “todo e qualquer contratado será 
enquadrado como público interno” (p. 72). 
 
QUESTÃO 63 – Mantida. Segundo KUNSCH (2003, p. 35), “a comunicação organizacional se 
realiza por meio de três fluxos (descendente, ascendente e lateral) e de uma forma bidirecional 
(vertical e horizontal)”.  
 
QUESTÃO 65 – Mantida. Seguindo o raciocínio de FORTES (2003, páginas 245-246): “O mito da 
comunicação virtual como uma mídia de massa demorou a ser derrubado, ‘ pois era o 
principal argumento dos sites e portais da Internet que queriam vender espaço publicitário aos 
comerciantes. Neste ponto, tanto agências publicitárias quanto anunciantes ainda têm muito a 
aprender. Ninguém descobriu como explorar a vantagem da Internet sobre as outras mídias: falar 
individualmente com cada um’. Em decorrência, é vista como forma de comunicação dirigida, pois 
na comunicação virtual a informação é fornecida somente quando o ‘navegador’ a solicita, amolda, 
orienta, explora e fornece-lhe a seqüência conforme a sua vontade.” 
 
QUESTÃO 68 – Mantida. O Art. 8º do Decreto-Lei 860, com as alterações introduzidas pela Lei 
6.719, de 12 de novembro de 1979, determina: “O mandato dos membros do Conselho Federal e 
dos Conselhos Regionais é de três anos, vedada a reeleição por mais de um período 
consecutivo”. A legislação está disponível no endereço http://www.conferp.org.br/site/legislacao 
 
QUESTÃO 77 – Mantida. A fim de responder o recurso da candidata informo que na página 133 
do livro de Marlene Matias está exemplificado o mesmo modelo de cronograma que está na prova, 
sendo que não tem nenhuma semelhança dom o modelo de checklist da página 137. 
No modelo de cronograma apresenta as seguintes etapas: atividades, data início, limite e final. 
(são datas definidas) 
No modelo de checklist apresenta as seguintes etapas: discriminação, unidade/setor, responsável 
e situação. 
Portanto, não existe nenhuma semelhança para achar que o modelo fosse checklist. 

 
 

TÉCNICO SUPERIOR ADMINISTRATIVO ECONOMIA E FINANÇAS 
 
QUESTÃO 56 – Mantida. O candidato alega que havendo aumento de trabalhadores, a partir de 
certo ponto, haverá tantos trabalhadores que uns atrapalharão aos outros, diminuindo a produção, 
fazendo com que o produto marginal não seja sempre positivo como constou do enunciado da 
questão. A resposta é clara: a racionalidade está sempre presente, tal situação não acontece, pois 
os empresários não contratam trabalhadores em quantidade que não venham a contribuir para o 
produto; é irreal a situação. A resposta está correta e de acordo com a bibliografia PINDYCK, 
Robert S. e RUBINSFELD, Daniel L. Microeconomia. São Paulo: Makron Books, páginas 
220/225. Resposta mantida. 
 
QUESTÃO 61 – Mantida. O candidato alega que a PNB não pode ser maior que o PIB quando a 
renda líquida recebida do exterior é maior do que a renda líquida enviada ao exterior, e apresenta 
um exemplo numérico (que não consta da prova).  
A relação correta entre essas grandezas é: PNB = PIB + RLRE (sendo RLRE saldo da renda 
líquida positiva, isto é, recebida do exterior maior que a enviada ao exterior). Assim, se RLRE e 
positivo, isto é, a renda recebida maior que a envida ao exterior, sempre o PNB será maior que 
PIB. A bibliografia confirma essa posição, em especial SACHS, Jeffrey D. e LARRAIN, Felipe B. 
Macroeonomia. São Paulo: Makron Books, página 29. Observar, adicionalmente, que o 
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candidato, para questionar a resposta, inveteu o sinal da relação, fazendo PNB = PIB – RLRE. A 
resposta do gabarito está correta e a questão deve ser mantida. 
 
QUESTÃO 65 – Mantida. O candidato alega que não constou na bibliografia a lei de 
Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000, solicitando a anulação da questão. Em verdade, 
como o candidato menciona em seu recurso, as questões seriam “elaboradas com base nos 
programas e bibliografia”. E o programa do concurso menciona claramente quanto ao Orçamento 
Público, a Lei de Responsabilidade Final, que é a lei acima mencionada. Não cabe, pois, anulação 
da questão. 
 
QUESTÃO 67 – Mantida. O candidato questiona a apresentação da questão de não-
exclusividade como característica de bens públicos, quando deveria ser o seu conceito. Percebo 
apenas um jogo de palavras no questionamento do candidato. Em verdade, a formulação da 
questão e sua resposta estão corretas e de acordo com a bibliografia [PINDYCK, Robert S. e 
RUBINSFELD, Daniel L. Microeconomia. São Paulo: Makron Books, capítulo 18], que 
mencionam claramente à página 871: “os bens públicos possuem duas características: a não-
rivalidade e a não-excluvisidade”. Questão mantida e resposta correta. 
 
QUESTÃO 72 – Mantida. O candidato solicita a anulação da questão, alegando, em síntese, que 
“benchmarking é precipuamente uma comparação, não creio que ela faça parte da fase de 
diagnóstico”.  A questão está, contudo, formulada corretamente e a resposta é a do gabarito. O 
fato de o benchmarking ser uma comparação não o exclui do diagnóstico, ao contrário, lhe dá 
mais força, como se pode ver da bibliografia [OLIVEIRA, Djalma de Pinho Recouças de. 
Planejamento Estratégico:Conceitos, Metodologia, Práticas. São Paulo: Editora Atlas, p. 81]: 
“O benchmarking é um processo contínuo e interativo para com as realidades ambientais para 
avaliação do desempenho corrente, estabelecentos de objetivos, bem como para a identificação 
de áreas de aperfeiçoamento e mudança nas empresas”, e também: “Um dos instrumentos 
administrativos que podem auxiliar o processo de diagnóstico estatégico é o benchmarking”. A 
questão deve ser mantida e a resposta está correta. 
 
 

TÉCNICO SUPERIOR ADMINISTRATIVO ENGENHARIA CIVIL 
 

QUESTÃO 63 – Mantida. O assunto de que trata a questão está previsto no programa 
“Instalações hidro-sanitárias” e na bibliografia recomendada “THOMAZ, Ércio. Tecnologia, 
Gerenciamento e Qualidade na Construção. São Paulo: Pini, 2001”. Quanto à resposta correta, 
ela está de acordo com o exposto na citada bibliografia na pg. 41. 
 
QUESTÃO 64 – Mantida. Segundo artigo 23 da lei 8666, a alternativa D é correta quando trata 
das modalidades de licitação em ordem crescente de valor estimado de contratação. O fato de 
haver a possibilidade de outra modalidade, não altera esta ordem. 
 
QUESTÃO 68 – Mantida. O assunto de que trata a questão está previsto no programa referido no 
edital, nos assuntos relacionados a “orçamentos e composição de custos unitários” e na 
bibliografia recomendada “GOLDMAN, Pedrinho. Introdução ao planejamento e controle de 
custos na construção civil brasileira. São Paulo: Pini, 2004“. Não havendo então motivo para a 
afirmação de que a norma indicada na questão, a qual é efetivamente tratada na bibliografia, seja 
tratada como não exigível. 
 
QUESTÃO 69 – Mantida. A questão pergunta qual alternativa está em desacordo com a NBR 
5626. A alternativa A é a resposta correta da questão, pois a norma permite que “exista 
alimentação com água não potável em residências onde existe serviço público de fornecimento de 
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água tratada”, ao contrário do que a questão afirma. Já a questão D não resposta correta, pois 
está de acordo com referida norma. 
 
QUESTÃO 73 – Mantida. Segundo bibliografia recomendada “GOLDMAN, Pedrinho. Introdução 
ao planejamento e controle de custos na construção civil brasileira. São Paulo: Pini, 2004” na pg. 
73 são citados os itens que são diretamente relacionados às especificações. A alternativa B não 
consta nesta relação. 
 
QUESTÃO 74 – Anulada. A alternativa “A” apresenta redação que a torna incorreta, de forma que 
tanto ela como a alternativa “E” seriam respostas corretas para a questão. Desta forma anula-se a 
questão. 
 
QUESTÃO 76 – Mantida. O assunto de que trata a questão está previsto no programa referido no 
edital, nos assuntos relacionados à “construção, controle de execução de obras e serviços e 
fiscalização de obra” e tratados na bibliografia recomendada “THOMAZ,  Ércio. Tecnologia, 
Gerenciamento e Qualidade na Construção. São Paulo: Pini, 2001“. Nas pg. 32 e 33 são 
relacionados os tópicos referidos onde não há menção de “gretamento de cerâmicas utilizadas em 
pavimentações internas” como sendo problema de maior e/ou grande ocorrência em obras atuais, 
ao contrário das afirmações contidas nas outras alternativas.  
 
QUESTÃO 80 – Mantida. Na pg. 31 da bibliografia recomendada “CAMPOS Borges. Topografia 
1ª ed. - v.1. São Paulo: Edgar Blücher, 1983” a assertiva II é textualmente referida no parágrafo 
3º, ratificando ela como certa e, portanto, a alternativa E como correta para a questão. 

 
 

TÉCNICO SUPERIOR ADMINISTRATIVO ESTATÍSTICA 
 

QUESTÃO 61 – Mantida. No enunciado em nenhum momento foi informado que as bolas 
apresentavam somente pintas azuis ou brancas, ou seja, é necessário considerar a interseção 
entre as cores de pintas.  
 
QUESTÃO 64 – Anulada. Tendo em vista que duas alternativas possuem a mesma resposta. 
 
QUESTÃO 65 – Anulada, pois existem duas respostas corretas: as letras C e D. 
 
 

TÉCNICO SUPERIOR ADMINISTRATIVO JORNALISMO 
 
QUESTÃO 56 – Mantida. Existem muitos recursos e ferramentas de comunicação, porém a 
questão é específica para o gerenciamento de crise e está embasada no autor José Forni, 
constante na Bibliografia indicada. Tal autor, na pág. 378, do Livro Assessoria de Imprensa e 
Relacionamento com a Mídia afirma: “No auge da crise, os jornais e TV podem não ser a melhor 
opção para se comunicar, por exemplo, com empregados, analistas de mercado, parlamentares, 
investidores(...). Publicidade, mala direta, TV Corporativa, Internet, intranet (...) são alternativas.”.  
Ou seja, a questão formulada refere-se a um momento de crise e o autor sugere ferramentas que 
atinjam o público envolvido (citado no enunciado). O leque de recursos disponíveis realmente 
existe, mas será mais eficaz utilizado em outros momentos diversos. 
 
QUESTÃO 57 – Mantida. Ver o livro Gestão da Cultura Corporativa de Sílvio Luiz Johann, pág. 22 
(bibliografia recomendada). Cultura corporativa (letra A) é apenas a cultura organizacional que 
confere uma identidade comum a pessoas que pertencem ao quadro funcional de uma grande 
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empresa. O conceito de cultura organizacional de alto desempenho é muito mais amplo, conforme 
está descrito no enunciado da questão. 
 
QUESTÃO 58 – Anulada. Na transferência do arquivo original para a prova propriamente dita, 
alterou-se a numeração dos itens da questão que originalmente continham de I a V. Já na prova 
aplicada seguem do II ao VI. Como a resposta prevista era A (letras I e II), os candidatos não 
teriam como encontrar a resposta correspondente. 
 
QUESTÃO 59 – Mantida. Ver a bibliografia recomendada. Livro Assessoria de Imprensa e 
Relacionamento com a Mídia, pág. 248. O Position Paper é uma Nota Oficial, definido conforme o 
enunciado: Texto oficial de natureza política, que informa e detalha sobre a posição da 
organização a respeito de um tema relevante... Nota oficial não está relacionada como alternativa 
de resposta. 
 
QUESTÃO 60 – Mantida. Bibliografia Recomendada. Livro: A nova Mídia – Wilson Dizard Jr., 
Pág. 289. A definição de Hipertexto está no enunciado da questão. Já” Hiperlink é uma ligação 
entre as diversas partes do hipertexto. Geralmente é um ícone, gráfico ou palavra que, quando 
clicada, automaticamente faz abrir um outro arquivo para ser visto.” 
 
QUESTÃO 67 – Mantida. Gestão da Cultura Corporativa – Sílvio Luiz Johann – pág. 79 
(Bibliografia recomendada). O enunciado solicita a alternativa incorreta e, neste caso, é: 
compartilhamento das vitórias no campo da cidadania corporativa, que não faz parte das 
estratégias de endomarketing. 
 
QUESTÃO 68 – Mantida. A questão número 68 refere-se às técnicas de entrevistas e constam na 
bibliografia sugerida. Ver Cremilda Medina. Entrevista – o Diálogo Possível – págs. 14 e 15. 
 
QUESTÃO 72 – Mantida. O assunto consta na Bibliografia indicada. A Nova Mídia – Wilson 
Dizard Jr. – pág. 282 e os arquivos FTP são utilizados por jornalistas no momento de localizar 
documentos muito “pesados” para serem enviado por e-mail (tais como fotos, anúncios, ou 
tabelas). 
 
QUESTÃO 74 – Mantida. Ver Media Training – Luciane Lucas – pág.17 – (bibliografia 
recomendada). Conforme a autora Stakeholders são aqueles que possuem algum tipo de 
interesse no desempenho institucional e no comportamento da companhia como entidade que 
atua na sociedade e gera impactos sobre ela. O conceito é mais amplo que o Stockholders que 
são os acionistas da empresa. O enunciado deixa claro qual o conceito que está sendo solicitado. 
 
QUESTÃO 78 – Mantida. O referido autor é citado na Bibliografia Recomendada. Ver Jornalismo 
Digital, Pollyana Ferrari, pág.  20. A sua utilização é pertinente, no momento em que o jornalista 
age e trabalha num mundo globalizado e em constante transformação. Portanto, é necessário 
nutrir-se de conhecimentos filosóficos, sociológicos, psicológicos, entre outros, para conseguir 
interagir com este mundo em transformação. 

QUESTÃO 79 – Mantida. Conforme Rivaldo Chinem , no livro Assessoria de Imprensa, Pág.34. 
Bibliografia recomendada. Os planos, em sínteses, são documentos que, partindo daquilo que foi 
estabelecido no planejamento definem que tipo de atitudes será adotado normalmente para 
prestar um bom serviço de assessoria de imprensa à instituição. 

QUESTÃO 80 – Mantida. O assunto está na bibliografia recomendada: Media Training – Luciane 
Lucas – pág.74. Lá estão todos os conceitos solicitados no enunciado. Já com relação à digitação 
da alternativa II, como o próprio recurso já diz: o correto é tem a. Por um descuido na digitação, o 
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artigo saiu colado ao verbo. Porém não inviabiliza a questão, uma vez que é perfeitamente 
compreensível, não apenas a afirmação na alternativa II, como todas as demais. Já, segundo a 
tese do candidato, para significar “Temor”, deveria estar escrito “TEME”, o que não ocorreu. Se o 
próprio autor do recurso compreendeu que houve um problema na digitação, fica claro que não há 
o problema alegado.   

 
 

TÉCNICO SUPERIOR ADMINISTRATIVO PEDAGOGIA 
 

Não foi interposto recurso para a matéria de Conhecimentos Específicos para este cargo. 
 
 

TÉCNICO SUPERIOR ADMINISTRATIVO PSICOLOGIA 
 

QUESTÃO 65 – Mantida.  De acordo com Schermerhorn, Hunt e Osborn (p.232 e 233) na Teoria 
da Atribuição e a Nova Liderança existe uma abordagem específica denominada – Abordagem 
Carismática. Segundo esta abordagem os líderes carismáticos  “...têm uma forte necessidade de 
poder, consideram-se muito eficazes e estão convictos da moralidade de suas crenças.”(p.233). 
Sendo assim, a liderança se caracteriza por essas características do líder. 
 
QUESTÃO 66 – Mantida. Esta questão está baseada nos cinco passos básicos indicados pelos 
autores (p.254), cujos quais estão todos citados na letra  E.  Todas as outras alternativas contém 
algum item que não é citado pelos autores, como passos básicos para a tomada de decisão, por 
exemplo alternativa A:  consultar o grupo de trabalho; B: identificar resolução de problemas 
anteriores semelhantes. 
 
QUESTÃO 69 – Mantida.  A questão apresenta apenas uma alternativa correta de acordo com a 
bibliografia indicada, a alternativa C. No caso da alternativa A, requerida no recurso, está incorreta 
uma vez que de acordo com Baremblitt (1998, p.73) a implicação “não é apenas reativa” não 
estando circunscrita a uma resposta reativa da equipe interventora e analisadora ao contato com 
seu objeto, “ senão que é prévia a este contato” (Baremblitt,1998, p.73 ).  
  
QUESTÃO 79 – Mantida. A questão versa sobre a hiperatividade profissional, temática abordada 
no capítulo 5 do livro “LANCMAN, Selma e SZNELWAR, Laerte Idal (orgs.). Cristophe Dejours: da 
psicopatologia à psicodinâmica do trabalho. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, Brasília: Paralelo 15, 
2004”, referência esta que consta na bibliografia indicada.   
 
 

TÉCNICO SUPERIOR ADMINISTRATIVO SECRETARIADO EXECUTIVO 
 

QUESTÃO 61 – Mantida. De acordo com o autor Adalberto Kaspary, entre outros autores, no 
quesito “abreviaturas” podem ter iniciais maiúsculas ou minúsculas nas abreviaturas, por exemplo: 

Sr. = Senhor 
ap. ou apart. = apartamento 

O recorrente deve ter se confundido com “siglas”, que somente são com letras maiúsculas. 
 
QUESTÃO 69 – Mantida. O recurso não é procedente, pois na bibliografia referenciada consta 
apenas o Código de Ética do Profissional de Secretariado, não existe nenhuma outra bibliografia 
sobre ética profissional, no qual pudesse gerar questionamentos. Mesmo não constando a palavra 
“Código” antes da Ética do Profissional de Secretariado fica óbvio que estamos falando a respeito 
do Código de Ética. 
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Além disso, a  única assertiva verdadeira que fala sobre o objetivo é a B, a assertiva C fala sobre 
prestígio e responsabilidade da profissão, que são os princípios fundamentais do código. 
 
QUESTÃO 70 – Mantida. A questão foi baseada no livro do autor João Bosco Medeiros, onde fala 
sobre as atribuições diárias da secretária, páginas 280 e 281. Na assertiva IV a palavra 
“infundadas” ficou solta, porém a essência da frase permanece e é perfeitamente inteligível. 
 
QUESTÃO 72 – Anulada. Realmente faltou uma parte da questão  ao ser digitada, no qual 
impossibilita o entendimento da questão, sendo que a assertiva B sobre necessidade de 
confidencialidade, neste caso, está correta. De acordo com o autor João Bosco Medeiros, páginas 
46 e 47. 
 
QUESTÃO 76 – Mantida. O recurso não é procedente, pois tal questão foi baseada no livro de  
Antonio Maximiano, página 298,  onde cita que a palavra falada é o canal primário; que 
comunicação oral é o primeiro e mais importante canal de comunicação;  além de apresentar  a 
figura 15.2 sobre os principais meios de comunicação.  
 
QUESTÃO 78 – Anulada. Foi alterado o nome no enunciado, e não alterado os nomes nas 
assertivas a, b, c, d e e. Portanto, já que o nome não é o mesmo, a questão está cancelada. De 
acordo com o livro de Marilena Leite Paes, página 64. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

TÉCNICO SUPERIOR EM TRÂNSITO 
 
 

TÉCNICO SUPERIOR EM TRÂNSITO ADMINISTRAÇÃO 
 

QUESTÃO 56 – Mantida. Maximiano, em seu livro Teoria Geral da Administração: da escola 
científica à competitividade na economia globalizada (2000), trata do processo de formação e 
disseminação das teorias da administração, onde ele define que a formação do conhecimento 
administrativo é produzida pela observação da experiência prática e pelos métodos científicos de 
observação e análise. 
 
QUESTÃO 57 - Mantida. Maximiano, em seu livro Teoria Geral da Administração: da escola 
científica à competitividade na economia globalizada (2000), descreve as funções do executivo, de 
acordo com Barnard, como sendo: desenvolver e manter um sistema de comunicação com a 
organização informal; promover a formação e a manutenção de um sistema de recursos humanos; 
formular e definir os propósitos, objetivos e fins da organização. O referido autor descreve que o 
executivo precisa desenvolver e manter um sistema de comunicação, de modo que possa se 
comunicar com a organização informal. 
 
QUESTÃO 58 – Anulada, tendo o vista que a resposta correta encontra-se no livro Teoria Geral 
da Administração: da revolução urbana à revolução industrial (2004) e não no livro Teoria Geral da 
Administração: da escola científica à competitividade na economia globalizada (2000) do mesmo 
autor, porém não fazendo parte da bibliografia recomendada. 
 
QUESTÃO 59 – Mantida. De acordo com Robbins (2003) a noção de estimulação de conflitos 
geralmente é difícil de aceitar, pois como o próprio autor coloca, a idéia de gerar conflitos 
propositais parece ser a antítese da boa administração. A carência de idéias sobre técnicas de 
estimulação de conflitos é que leva a essa não aceitação. Algumas situações que Robbins coloca 
como sendo necessária a estimulação de conflitos: carência de novas idéias pelos funcionários, 
decisões que se preocupam em não ferir sentimentos, entre outras. O autor define delegação 
como a atribuição de autoridade para que outra pessoa desempenhe atividades específicas e não 
o compartilhamento da autoridade. 
 
QUESTÃO 60 – Mantida. Robbins (2003) define os tipos de equipes, classificadas com base em 
seus objetivos: as equipes de solução de problemas, as equipes de trabalho autogeridas e as 
equipes interfuncionais. Segundo o autor, as equipes interfuncionais são constituídas de 
funcionários posicionados aproximadamente no mesmo nível hierárquico, mas de diferentes áreas 
de trabalho, que se juntam para realizar uma tarefa. 
 
QUESTÃO 62 – Mantida. Nesse caso o uso do sinal de dois pontos não tem caráter semântico, 
apenas sintático. Em que pese o uso desse sinal, valemo-nos da interpretação teórica de Bechara 
(2006), Cegalla (2007) e Abaurre, Abaurre e Pontara (2008) que o referem como sendo usado 
para introduzir um esclarecimento ou explicação de algo previamente mencionado. Assim sendo, 
não há a colocação de delimitação de termo anterior. Independentemente dos itens colocados é 
parte da formação básica do administrador estar ciente e dominar todos os conhecimentos 
necessários a área de recursos humanos, que envolvem obrigatoriamente a relação entre 
empregado e empregador, relação essa regida pela CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas. 
Quanto à proporcionalidade de questões relacionada a conteúdo e quantidade, é de livre escolha 
da banca, visto que o que rege a construção da prova é o conteúdo. A CLT – Consolidação das 
Leis Trabalhistas é bastante clara quanto a quem não se aplicam os preceitos constantes nela. 
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QUESTÃO 63 – Mantida. Nesse caso o uso do sinal de dois pontos não tem caráter semântico, 
apenas sintático. Em que pese o uso desse sinal, valemo-nos da interpretação teórica de Bechara 
(2006), Cegalla (2007) e Abaurre, Abaurre e Pontara (2008) que o referem como sendo usado 
para introduzir um esclarecimento ou explicação de algo previamente mencionado. Assim sendo, 
não há a colocação de delimitação de termo anterior. Independentemente dos itens colocados é 
parte da formação básica do administrador estar ciente e dominar todos os conhecimentos 
necessários a área de recursos humanos, que envolvem obrigatoriamente a relação entre 
empregado e empregador, relação essa regida pela CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas. 
Quanto à proporcionalidade de questões relacionada a conteúdo e quantidade, é de livre escolha 
da banca, visto que o que rege a construção da prova é o conteúdo. 
 
QUESTÃO 64 – Mantida. A legislação (CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas) em nenhum 
momento delimita o desconto máximo de um trabalhador observando um limite diário de 10 
minutos. 
 
QUESTÃO 65 - Mantida. Nesse caso o uso do sinal de dois pontos não tem caráter semântico, 
apenas sintático. Em que pese o uso desse sinal, valemo-nos da interpretação teórica de Bechara 
(2006), Cegalla (2007) e Abaurre, Abaurre e Pontara (2008) que o referem como sendo usado 
para introduzir um esclarecimento ou explicação de algo previamente mencionado. Assim sendo, 
não há a colocação de delimitação de termo anterior. Independentemente dos itens colocados é 
parte da formação básica do administrador estar ciente e dominar todos os conhecimentos 
necessários a área de recursos humanos, que envolvem obrigatoriamente a relação entre 
empregado e empregador, relação essa regida pela CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas. 
Quanto à proporcionalidade de questões relacionada a conteúdo e quantidade, é de livre escolha 
da banca, visto que o que rege a construção da prova é o conteúdo. 
 
QUESTÃO 75 – Mantida. O autor – Gitman (2004) – trata da principal atividade de um banco de 
investimento como sendo o underwriting, processo que envolve a compra da emissão de títulos da 
empresa emitente a um preço combinado, assumindo o risco de revendê-la ao público com lucro. 
E, também, define como o banco de investimento como um intermediário financeiro. 
 
QUESTÃO 78 – Mantida. A questão refere-se às Teorias da Estrutura Temporal descritas por 
Gitman (2004) no capítulo 6, na qual ele utiliza a teoria das expectativas, a teoria da preferência 
por liquidez e a teoria da segmentação de mercados para explicar a forma geral da curva de taxas 
de juros 
 
 

TÉCNICO SUPERIOR EM TRÂNSITO ANÁLISE DE SISTEMAS 
 

QUESTÃO 65 – Mantida. O candidato tem razão ao afirmar que é possível concluir que há um 
Arquivo Lógico Interno chamado "Cliente". Entretanto, o enunciado desta questão é bem claro ao 
solicitar que sejam identificadas, apenas, as funções do tipo transação. Funções do tipo transação 
somente podem ser Entrada Externa (EE), Saída Externa (SE) ou Consulta Externa (CE). Já os 
Arquivo Lógico Interno (ALI) e Arquivo de Interface Externa (AIE) são Funções do Tipo Dado e 
não Transação. Nesse caso estão erradas as letras B) e E). Considerando o enuncidado da 
questão, a única alternativa que a atende corretamente a questão é a letra D), conforme 
divulgado. 
 
QUESTÃO 71 – Anulada. Houve um erro na montagem da questão,  que deixou de incluir, 
corretamente, a Figura 10 na prova, não disponibilizando as informações necessárias para que o 
candidato pudesse resolver adequadamente a questão, devendo, esta, ser anulada. 
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QUESTÃO 72 – Anulada. Houve um erro na montagem da questão, , que deixou de incluir, 
corretamente, a Figura 10 na prova, não disponibilizando as informações necessárias para que o 
candidato pudesse resolver adequadamente a questão, devendo, esta, ser anulada. 
 
QUESTÃO 73 – Anulada. Houve um erro na montagem da questão, pela banca, que deixou de 
incluir, corretamente, a Figura 10 na prova, não disponibilizando as informações necessárias para 
que o candidato pudesse resolver adequadamente a questão, devendo, esta, ser anulada. 
 
QUESTÃO 74 – Mantida. O material disponibilizado na Figura 10 é suficiente para resolver esta 
questão. 
 
QUESTÃO 78 – Mantida. Ao contrário do afirmado pelo candidato, consta claramente no edital 
"Arquitetura e Tecnologias de Sistemas de Informação: Workflow e gerenciamento eletrônico 
de documentos; arquitetura cliente-servidor; arquitetura orientada a serviço; arquitetura de grande 
porte; Datamining; Datawarehouse; portais corporativos; sistemas colaborativos; gestão de 
conteúdo; especificação de metadados e webservices". Nesse mesmo edital, sugere-se como 
bibliografia o livro "ELMASRI, Ramez; NAVATTHE, Shamkant. Sistema de Banco de Dados. 
São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2005". Avaliando a ponderação do candidato, não é 
possível concluir se as suas colocações são objeto de má fé ou desconhecimento, pois o referido 
livro, em suas páginas de 646 a 657 abordam o assunto, assim como na página 651 mostra um 
exemplo semelhante ao da questão da prova. Lembra-se ao candidato que tanto neste livro, como 
no de "HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados. Porto Alegre: D. C. Luzzatto, 
1998", são apresentadas formas distintas de representar a notação na modelagem de dados, ou 
seja, "Peter Chen", "Engenharia de Informações" ou "James Martin", dentre outras. É importante 
ler com cautela e atenção os editais, assim como é interessante agir com um pouco mais de 
cuidado ao se fazer determinadas afirmações, pois elas poderão revelar detalhes ocultos e pouco 
éticos da personalidade de uma pessoa. 
 
QUESTÃO 79 – Mantida. Ao contrário do afirmado pelo candidato, consta claramente no edital 
"Rede de computadores: Conceitos básicos: saber os fundamentos de rede de computadores, 
tipos de redes, topologias lógica e física, ativos de rede e demais componentes, transmissão de 
dados.". Nesse mesmo edital há diversos livros que referenciam o assunto. Sugere-se que 
candidato leia com mais cautela e atenção os editais, assim como tome um pouco mais de 
cuidado ao fazer determinadas afirmações, para não acabar caindo em descrédito. 
 
QUESTÃO 80 – Mantida. Ao contrário do afirmado pelo candidato, consta claramente no edital 
"Rede de computadores: Conceitos básicos: saber os fundamentos de rede de computadores, 
tipos de redes, topologias lógica e física, ativos de rede e demais componentes, transmissão de 
dados.". Nesse mesmo edital há diversos livros que referenciam o assunto. Sugere-se que 
candidato leia com mais cautela e atenção os editais, assim como tome um pouco mais de 
cuidado ao fazer determinadas afirmações, para não acabar caindo em descrédito. Na rede de 
computadores LAN1 (Figura 12(b)), pode-se afirmar que as topologias física e lógica desta rede, 
são, respectivamente "Estrela" e "Linear". Fisicamente os cabos estão distribuídos como uma 
"estrela", entretanto, um hub, nas condições descritas nesta questão, internamente, ele dispõe de 
uma barra comum e, portanto, logicamente ele é visto como topologia "linear". 
 
 

TÉCNICO SUPERIOR EM TRÂNSITO CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 

QUESTÃO 62 – Mantida. O enunciado da questão afirma que uma das variações patrimoniais 
passivas que ocorrem no patrimônio das entidades públicas é a denominada Mutação Patrimonial, 
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ou ainda, Mutação Patrimonial Resultante da Execução Orçamentária. E, de fato, essas variações 
correspondem a reduções que ocorrem no saldo patrimonial permanente em decorrência da 
realização da receita orçamentária. Um exemplo típico é o recebimento de valores inscritos em 
dívida ativa. Portanto, o gabarito está correto: letra D. 
 
QUESTÃO 63 – Mantida. O patrimônio das entidades públicas é dividido em Patrimônio 
Financeiro (Ativo Financeiro – Passivo Financeiro) e Patrimônio Permanente (Ativo Permanente – 
Passivo Permanente). Ao se constituir uma dívida fundada, temos um aumento no Ativo 
Financeiro e outro no Passivo Permanente, logo: um aumento no Patrimônio Financeiro e uma 
redução no Patrimônio Permanente. Deste modo, na hipótese colocada na questão, a única 
alternativa que completa corretamente o enunciado é a da letra A, como constou no gabarito. 
 
QUESTÃO 65 – Mantida. De acordo com o artigo 57 da Lei 4.320/64, consideram-se receitas 
orçamentárias todas as que forem arrecadadas no exercício financeiro, mesmo aquelas 
provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento, excetuando-se 
aquelas previstas no parágrafo único, do artigo 3º da Lei, ou seja, as receitas decorrentes de 
operações de crédito por antecipação da receita, das emissões de papel-moeda e de outras 
entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros. A única das alternativas que responde 
corretamente a questão, portanto, é a da letra D (Orçamentária). 
 
QUESTÃO 66 – Mantida. A questão 66 trata de Despesa Extra-Orçamentárias, ou seja, aquelas 
despesas que não alteram quantitativamente a situação patrimonial das entidades. Entre as 
despesas relacionadas na questão fica muito claramente evidenciado que apenas duas 
classificam-se como extra-ornamentarias: Recolhimento de contribuição sindical descontada dos 
salários dos servidores, no valor de R$ 80,00; e Devolução de Caução em dinheiro, no valor de 
R$ 50,00. Deste modo, o montante da despesa orçamentária é de R$ 130,00, valor este que 
constou na alternativa C, como no gabarito. 
 
QUESTÃO 67 – Mantida. A realização da despesa pública obedece a três fases administrativas 
bem distintas e nesta ordem: empenho, liquidação e pagamento. O empenho apenas garante a 
existência de dotação orçamentária e destina uma parte dela para a realização de determinada 
despesa, mas nesse momento ainda não se constitui uma dívida líquida e certa, ou seja, não 
surge uma obrigação a pagar. Isto somente ocorre no momento da liquidação da despesa, ou 
seja, quando a Administração reconhece a efetivação da despesa nos termos da legislação 
vigente, mediante o recebimento do bem adquirido ou a prestação do serviço contratado. Neste 
momento, sim, surge uma obrigação a pagar, logo, a necessidade de registro no passivo da 
entidade. Portanto, a alternativa correta é a da letra D. Liquidação. 
 
QUESTÃO 73 – Mantida. Segundo a Constituição Estadual, em seu artigo 70: “A fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e dos órgãos e entidades 
da administração direta e indireta, e de quaisquer entidades constituídas ou mantidas pelo Estado, 
quanto à legalidade, legitimidade, moralidade, publicidade, eficiência, eficácia, economicidade, 
aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Assembléia Legislativa 
mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada um dos Poderes”. E mais, 
no artigo 71 consta: “O controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, será exercido com o 
auxílio do Tribunal de Contas”. Ora, se o Poder Legislativo, no âmbito estadual, é representado 
pela Assembléia Legislativa, fica evidente que o controle externo está a cargo do Poder 
Legislativo. Portanto, a resposta correta é a da letra D. 
 
QUESTÃO 74– Mantida. O enunciado da questão apresenta a hipótese de arrecadação de uma 
taxa por parte do DETRAN. Essa operação constitui arrecadação de uma receita corrente, logo, 
para o seu registro contábil são utilizados os Sistemas Orçamentário e Financeiro. Os demais 
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sistemas não são utilizados no caso dado, nem mesmo o Patrimonial, que somente seria 
movimentado se a arrecadação correspondesse a um crédito inscrito no Ativo Permanente. 
Portanto, a resposta correta para a questão é a da letra B, como constou no gabarito. 
 
QUESTÃO 77– Mantida. O enunciado da questão apresenta o Balanço Financeiro do Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul relativo ao ano de 2008, expresso em milhões de reais. No referido 
demonstrativo é possível verificar que houve Superávit Orçamentário (Receita Orçamentária – 
Despesa Orçamentária) e Superávit Financeiro (Soma das Receitas – Soma das Despesas). 
Deste modo, a alternativa correta para a questão é a da letra D. 

 
 

TÉCNICO SUPERIOR EM TRÂNSITO CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 
 

QUESTÃO 57 – Mantida. A questão apresentada se mostra bastante simples, solicitando ao 
candidato que aponte o prazo adequado para a interposição do recurso de embargos infringentes, 
 que é de quinze dias, conforme determinação expressa constante do artigo 508 do Código 
de Processo Civil.  
 
QUESTÃO 58 – Anulada. Houve erro da formulação da questão, o qual prejudica o seu perfeito 
entendimento. No enunciado desta questão, constou a seguinte formulação: “No juizado especial 
cível, regulado pela Lei nº 9099/95, na poderá atuar como parte”, quando o correto seria: “No 
juizado especial cível, regulado pela Lei nº 9099/95, não poderá atuar como parte”. Assim, houve 
prejuízo para o entendimento da questão, de forma que esta merece ser anulada.  
 
QUESTÃO 59 – Mantida. A questão propõe a análise da figura do Mandado de Segurança, 
importante instrumento jurídico na defesa de interesses em juízo. Assim, foram apresentadas 
diversas alternativas solicitando ao candidato que apontasse aquela que estivesse incorreta, que 
no caso é a letra “c”, que indica ser indispensável a autorização dos associados para a entidade 
de classe interpor Ação de Mandado de Segurança coletivo.  Esta alternativa está em confronto 
direito com o texto do enunciado da Súmula nº 629 do Supremo Tribunal Federal. Houve, na 
alternativa “c” pequeno erro de digitação (constou “um aparte da categoria”), que em nada 
prejudica o entendimento da questão.  
 
QUESTÃO 60 – Mantida. A questão trata da Ação Civil Pública, apresentando diversas 
alternativas em relação a este assunto. A única alternativa correta é a letra “a”, pois a Defensoria 
Pública possui legitimidade para a propositura desta ação, conforme determina expressamente o 
art. 5º, II, da lei 7347/85.  A súmula nº 183 do Superior Tribunal de Justiça está cancelada.  
 
QUESTÃO 61 – Mantida. A questão refere-se às associações e fundações privadas.  A única 
alternativa correta é a letra “c”, que indica a inexistência de direitos e obrigações recíprocos entre 
os associados. A alternativa “a” esta incorreta, pois ambas (associação e fundação privada) não 
visam lucro.  
 
QUESTÃO 63 – Anulada. Houve erro da formulação da questão, o qual prejudica o seu perfeito 
entendimento. No enunciado constou “O prazo para buscar em juízo a pretensão de 
ressarcimento sem causa ocorre em”, quando o correto seria: “O prazo para buscar em juízo a 
pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa ocorre em”. A ausência da 
referência ao “por enriquecimento” prejudica o bom entendimento da questão, de forma que 
esta merece ser anulada.   
 
QUESTÃO 64 – Mantida. O questionamento apresentado envolve matéria relativa a Parte Geral 
do Direito Civil, pertinente aos vícios do negócio jurídico. Foi solicitado que o candidato apontasse 
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a alternativa correta. Dentre as opções apresentadas, a única que se mostra adequada é a de 
letra “c”, o qual trouxe a afirmação de que o negócio anulável pode ser confirmado, salvo direito 
de terceiros, o que está integralmente de acordo com o disposto no art. 172 do Código Civil.  
Todas as demais alternativas estão categoricamente incorretas, o que pode ser constatado com a 
simples verificação da legislação pertinente ou da doutrina indicada no edital.   
 
QUESTÃO 65 – Mantida. Esta questão analisa tema pertinente à Teoria Geral dos Contratos, 
solicitando ao candidato que apontasse a alternativa incorreta. Dentre as opções é incorreta a 
letra “d”, pois indica que o Código Civil atual adotou expressamente a teoria da quebra da base 
econômica do contrato como causa justificadora de sua revisão.  Os artigos 317, 478 e 479 
referem-se especificamente a teoria da imprevisão e não a quebra da base econômica do 
contrato. A Alternativa “b” reproduz o texto contido no artigo 472 do Código Civil, portanto, está 
correta.  
 
QUESTÃO 66 – Mantida. Conforme o artigo 6º, da Lei 11. 107/05, e o que também está disposto 
nas páginas 247 e, 280, apenas para exemplificar, da obra “CURSO DE DIREITO 
ADMINISTRATIVO”, de Aloísio Zimmer Júnior (fontes que pertencem ao programa e a bibliografia 
do concurso), é possível naturalmente concluir que apenas os consórcios públicos de direito 
privado não pertencem à estrutura da Administração Indireta de um ente da Federação diante das 
alternativas existentes na questão 66. Logo, não assiste razão ao recorrente. Confirma-se o 
gabarito.   
 
QUESTÃO 68 – Mantida. A Lei 8.666/93, nos seus artigos 24 e 25, é a fonte formal existente para 
a solução da questão. Todas as alternativas encontram-se no artigo 24, incisos III, VI, X e IX, e 
nenhuma delas está no artigo 25, o local adequado para localizarmos hipóteses de inexigibilidade, 
o que, aí sim, poderia configurar outra resposta. É questão singela, que apenas cobra o 
conhecimento da legislação referida no programa. E, a propósito, nenhuma indicação 
jurisprudencial foi apresentada para corroborar a tese apresentada pelo candidato. Não assiste 
razão ao recorrente. Confirma-se o gabarito da questão 68. 
 
QUESTÃO 70 – Anulada.  As alternativas da questão apresentam uma falha na alternativa E pois 
falta uma vírgula separando o I do II, deixando que se perceba que a alternativa apresenta duas 
vezes a alternativa I II e III. 
 
QUESTÃO 72 – Mantida. O sentido do que se depreende da alternativa é de que neste país, 
conforme regulação constitucional, somente haverá prisão civil por dívida de alimentos e por 
depositário infiel, sendo que em qualquer outra circunstancia não há previsão de prisão civil. 
 
QUESTÃO 73 – Mantida.  As razoes apresentadas pelo recorrente não embasam o pedido de 
anulação da questão e nem invalidam seu correto entendimento. 
Ainda, no caso, não há que se alterar o texto de lei, pois exatamente assim está grafada - "Alterar 
ou procura alterar ..." 
 
QUESTÃO 75 – Mantida. O gabarito aponta como alternativa correta a letra “b” e não há reparos 
a serem feitos, senão vejamos: 
I) A assertiva I está correta eis que traduz, ipsis literis, o entendimento insculpido no artigo 8º da 
CLT. Nele consta expressamente que as autoridades administrativas e da Justiça do Trabalho 
decidirão de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse 
público. Por esta razão, sem reparos a serem feitos nessa afirmação. 
II) A assertiva II, também, está correta, eis que os doutrinadores apontados na bibliografia são 
categóricos ao expressar que a vertente da norma mais favorável encontra-se inserida no caput 
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do artigo 7º da CF, ao possibilitar a criação de condições que visem à melhoria dos trabalhadores 
urbanos e rurais. Sem reparos à afirmação, portanto. 
III) As três hipóteses apresentadas, respectivamente previstas no artigo 7º, VI, XIII e XIV, da 
CF/88, trazem possibilidade de alteração mediante instrumento de negociação coletiva. Sem 
reparos também. 
IV) A alternativa IV é incorreta, pois a súmula 12 do TST afirma que as anotações da CTPS geram 
presunção júris tantum, logo relativa, de veracidade. Esta era a única das afirmativas incorretas. 
Não merece qualquer reparo ou ressalva a questão de n. 75, sendo confirmado o gabarito 
como letra “b”.  
 
QUESTÃO 76 – Anulada. Após análise dos recursos interpostos, a examinadora defere o pedido 
de anulação, haja vista que a questão impõe ao candidato o conhecimento da relação de emprego 
com o doméstico e com o rural, matérias não especificadas no presente edital. Sendo assim, 
defiro o pleito de anulação da questão de n. 76. 
 
QUESTÃO 77 – Mantida. A alternativa correta é a de letra “d”. À justificativa. 
I) Não merece ressalva a assertiva I, eis que está de acordo com o entendimento firmado nos 
artigos 442, 443 e 445 da CLT, bem como com a interpretação de todos os doutrinadores 
arrolados na bibliografia. Predominam os pactos por prazo indeterminado, como corolário do 
princípio da continuidade da relação de emprego. 
II) Também não há reparos a serem feitos, porquanto a afirmação é cópia literal da OJ n. 247 da 
SDI-I do TST, cuja redação foi alterada pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 13/11/2007. A 
questão limitou-se a transcrever o conteúdo de tal entendimento. Não se está abordando a 
estabilidade, mas sim a necessidade de motivação, quando o ato da dispensa envolver um 
empregado da EBCT. Sem retificações a serem feitas.  
III) A afirmação de n. III está equivocada, eis que o artigo 469, caput, da CLT, dispõe que “ao 
empregador É VEDADO transferir o empregado, SEM A SUA ANUÊNCIA, para localidade 
diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar 
necessariamente a mudança do seu domicílio. Portanto, a alternativa está incorreta, pois nela 
afirma-se que é autorizado ao empregador transferir o empregado, sem a sua anuência. A 
exceção insculpida nos parágrafos não se presume, devendo estar expressa e a afirmação não 
faz menção a elas para que se torne verdadeira a assertiva. Portanto, sem reparos. Ademais, 
qualquer empregado da empresa pode ser transferido, desde que o ato seja bilateral, e haja 
anuência expressa do empregado, acarretando mudança de domicílio, não englobando a 
regra da transferência, tão-somente, os empregados que exerçam cargo de confiança ou 
afins.   
IV) A assertiva IV está incorreta, eis que, a partir do 16º dia, em caso de acidente de trabalho ou 
doença, o contrato de trabalho encontra-se suspenso e não interrompido, nos termos do artigo 59 
da Lei 8213/91. 
V) Está correta a alternativa, vez que é o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, 
insculpido na súmula de n. 382.  
 
QUESTÃO 78 – Alterado gabarito de E para A. Por equívoco na publicação do gabarito, não 
restam dúvidas que a alternativa correta é a letra “a” e não a letra “e”, conforme publicado. Sem 
dúvidas que as ações movidas contra o INSS, visando à obtenção de benefício previdenciário 
decorrentes do acidente de trabalho, devem ser movidas perante a Justiça Comum Estadual e 
não Federal, nos termos do artigo 109, I, da CF/88, bem como súmulas 15 do STJ e 501 do STF.  
Quanto às demais alternativas, não há reparos a serem feitos, eis que a afirmação I é falsa, eis 
que para ser Ministro do TST, a idade mínima é trinta e cinco anos, diferente dos trinta anos que 
prevê a questão, nos termos do artigo 111-A da CF/88. A afirmação II é verdadeira, com base no 
artigo 115, §1º, da CF/88. A afirmação III é falsa, pois o STF, na ADI n. 3395, decidiu que estão 
excluídos da exegese do artigo 114, I, da CF/88 os servidores públicos estatutários. E, por fim, a 
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afirmação V é falsa, eis que a regra geral inserida no artigo 651, caput, da CLT, é de que a 
competência territorial é definida pelo local da prestação dos serviços.  
 
QUESTÃO 79 – Mantida. A alternativa que deveria ser marcada era a letra “e” e não há 
retificações a serem feitas na questão, senão vejamos: 
A letra “a” está correta, tendo em vista que expressa o entendimento inserido no artigo 840 da 
CLT. Não se utilizaram termos como “apenas” ou “somente”. Conforme dispõe o referido 
dispositivo, a reclamação trabalhista, quando escrita, deverá conter a designação da Vara, a 
qualificação das partes, uma breve exposição dos fatos, o pedido, a data e a assinatura. E quando 
for verbal, deverá ser reduzida a termo, datada e assinada pelo diretor de secretaria. Não existe 
qualquer equívoco na presente afirmação, improcedendo os recursos contra ela interpostos.  
A letra “b” também não merece qualquer retificação, eis que arrola o entendimento combinado do 
artigo 843, §1º, da CLT e da súmula 377 do TST. 
A letra “c”, que também foi objeto de imotivados e infundados recursos, não merece alterações, 
eis que é cópia literal da súmula de n. 212 do TST. Qualquer dos doutrinadores apontados na 
Bibliografia e uma simples leitura do entendimento sumulado deixa claro que, com base no 
princípio da continuidade da relação de emprego, o ônus de provar o término do contrato de 
trabalho, quando negados a prestação dos serviços e o despedimento, é do empregador, pois o 
princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado.  
Quanto à letra “d”, sem alterações a serem feitas. O artigo 844 da CLT, que dispõe que a 
ausência do reclamante à audiência importa e arquivamento da reclamação, deve ser lido, 
conjuntamente, com a súmula 74 do TST, que assevera: “Aplica-se a pena de confissão à parte 
que, expressamente intimada com aquela cominação, não comparece à audiência em 
prosseguimento, na qual deveria depor”. Tanto a súmula 74 do TST, quanto a doutrina 
apresentada no edital, deixam claro que se a audiência for UNA, a ausência do reclamante 
importa no arquivamento da reclamação. No entanto, sendo a audiência adiada, havendo 
posterior prosseguimento, onde os depoimentos pessoais serão tomados, a ausência de ambas 
as partes importa em confissão ficta. Logo, sem retificações nesta afirmação. 
A letra “e” está incorreta, portanto deveria ser marcada, eis que, no processo do trabalho, não há 
limite de valor para o exercício do jus postulandi, previsto no artigo 791 da CLT. E o instituto foi 
recepcionado pela CF/88.  
 
QUESTÃO 80 – Mantida. Indeferido o recurso do candidato tendo em vista que este é o 
entendimento fixado pelo Tribunal Superior do Trabalho, aliás, entendimento este posterior ao 
Decreto Lei 779/69. Portanto, diante da ausência de qualquer precedente que justifique o recurso 
apresentado, bem como pelo que o próprio candidato afirmou acerca do artigo 475, §2º, do CPC e 
Lei 10352/01, não merece qualquer alteração de gabarito a questão de n. 80. As súmulas do 
TST representam o entendimento pacífico do Excelso Pretório acerca do tema. 
 
Alguns recursos foram no sentido de manifestarem-se contra questões embasadas em súmulas 
do Tribunal Superior do Trabalho, que supostamente não estariam expressamente previstas no 
editas. Ora, não merece prosperar tal alegação. Basta analisar qualquer edital, incluindo-se aqui 
seleções para magistraturas estaduais, federais, do trabalho, ministério público, procuradoria, etc. 
Estes não fazem menção expressa se cobrarão súmulas, Orientações Jurisprudenciais ou 
entendimentos jurisprudenciais, simplesmente porque estão englobados no estudo de um 
candidato que busca uma vaga em cargo dependente de concurso público. Além disso, talvez 
mais do que em outras áreas, as súmulas do TST são imprescindíveis, eis que apresentam pontos 
de vista dos Tribunais acerca de matérias, na CLT, cuja interpretação deixa dúvidas ou já está 
defasada nos dias de hoje. Qualquer dos manuais indicados na bibliografia APONTA 
EXPRESSAMENTE PARA AS SÚMULAS E OJ´S DO TST, SENDO ABSOLUTAMENTE 
INFUNDADA A ARGUMENTAÇÃO DE QUE NÃO HÁ PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL. 
ALIÁS, EM QUALQUER DAS OUTRAS ÁREAS NÃO CONSTA ESSA PRETENSÃO, EIS QUE, 
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MAIS UMA VEZ, NOS DIAS DE HOJE, A ATUALIZAÇÃO DOS CANDIDATOS, NO TOCANTE AO 
ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES É IMPRESCINDÍVEL, PRINCIPALMENTE 
PORQUE, COMO INTÉRPRETES DA LEI, OS TRIBUNAIS SUPERIORES BALIZAM O 
CONHECIMENTO DO ORDENAMENTO, SENDO DEVER MÍNIMO DO OPERADOR 
APREENDER E UTILIZAR AS NOVAS INTERPRETAÇÕES. Sendo assim, fica indeferido o pleito. 

 
 

TÉCNICO SUPERIOR EM TRÂNSITO COMUNICAÇÃO – RELAÇÕES PÚBLICAS 
 
QUESTÃO 59 – Mantida. A formação de público interno é, segundo FORTES (2003, páginas 72 a 
74): administração superior, empregados, familiares e dependentes, funcionários terceirizados. 
Sindicatos, imprensa, escolas e comunidade fazem parte do público externo. Fornecedores fazem 
parte do grupo misto. Fortes também é claro ao dizer que “todo e qualquer contratado será 
enquadrado como público interno” (p. 72). 
 
QUESTÃO 63 – Mantida. Segundo KUNSCH (2003, p. 35), “a comunicação organizacional se 
realiza por meio de três fluxos (descendente, ascendente e lateral) e de uma forma bidirecional 
(vertical e horizontal)”.  
 
QUESTÃO 65 – Mantida. Seguindo o raciocínio de FORTES (2003, páginas 245-246): “O mito da 
comunicação virtual como uma mídia de massa demorou a ser derrubado, ‘ pois era o 
principal argumento dos sites e portais da Internet que queriam vender espaço publicitário aos 
comerciantes. Neste ponto, tanto agências publicitárias quanto anunciantes ainda têm muito a 
aprender. Ninguém descobriu como explorar a vantagem da Internet sobre as outras mídias: falar 
individualmente com cada um’. Em decorrência, é vista como forma de comunicação dirigida, pois 
na comunicação virtual a informação é fornecida somente quando o ‘navegador’ a solicita, amolda, 
orienta, explora e fornece-lhe a seqüência conforme a sua vontade.” 
 
QUESTÃO 68 – Mantida. O Art. 8º do Decreto-Lei 860, com as alterações introduzidas pela Lei 
6.719, de 12 de novembro de 1979, determina: “O mandato dos membros do Conselho Federal e 
dos Conselhos Regionais é de três anos, vedada a reeleição por mais de um período 
consecutivo”. A legislação está disponível no endereço http://www.conferp.org.br/site/legislacao 
 
QUESTÃO 77 – Mantida. A fim de responder o recurso da candidata informo que na página 133 
do livro de Marlene Matias está exemplificado o mesmo modelo de cronograma que está na prova, 
sendo que não tem nenhuma semelhança dom o modelo de checklist da página 137. 
No modelo de cronograma apresenta as seguintes etapas: atividades, data início, limite e final. 
(são datas definidas) 
No modelo de checklist apresenta as seguintes etapas: discriminação, unidade/setor, responsável 
e situação. 
Portanto, não existe nenhuma semelhança para achar que o modelo fosse checklist. 

 
 

TÉCNICO SUPERIOR EM TRÂNSITO COMUNICAÇÃO – PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
 

QUESTÃO 71 – Mantida. O questionamento sobre a segmentação psicográfica se ampara num 
paralelismo entre atitudes e estilos de vida do consumidor, no qual se busca avaliar os tipos de 
atividades, os valores e as atitudes relacionadas às expectativas desse consumidor. Essa 
argumentação, baseada nas atitudes e estilos de vida, é bem explicitada, a seguir, em citação de 
autor da bibliografia indicada:  

“Em geral, o termo psicográfico [grifo do autor] está relacionado a 
informações sobre atitudes, valores, motivações e estilos de vida dos 
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consumidores, associados ao comportamento de compra em uma categoria de 
produtos específica.” (SHIMP, Terence. Comunicação Integrada de Marketing: 
Propaganda e Promoção. 7.ª edição. Porto Alegre: Bookman, 2009, p. 116). 

 
QUESTÃO 74 – Mantida. O Decreto n.º 2.262 da Secretaria Social da Presidência da República 
amplia as possibilidades de negociação dos honorários entre agências de publicidade e 
anunciantes. Esse Decreto, contudo, não invalida a remuneração das agências em relação ao 
sistema de comissões que estabelece os 20% sobre os serviços de veiculação e os 15% sobre os 
serviços de produção, que é prática corrente no mercado publicitário desde a Lei n.º 4.680/65, 
regulamentada pelo Decreto n.º 57.690/66, e que torna o tema de interesse atual. A bibliografia 
indicada referencia o Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária (CONAR). 

 
 

TÉCNICO SUPERIOR EM TRÂNSITO ENGENHARIA CIVIL 
 

QUESTÃO 63 – Mantida. O assunto de que trata a questão está previsto no programa 
“Instalações hidro-sanitárias” e na bibliografia recomendada “THOMAZ, Ércio. Tecnologia, 
Gerenciamento e Qualidade na Construção. São Paulo: Pini, 2001”. Quanto à resposta correta, 
ela está de acordo com o exposto na citada bibliografia na pg. 41. 
 
QUESTÃO 64 – Mantida. Segundo artigo 23 da lei 8666, a alternativa D é correta quando trata 
das modalidades de licitação em ordem crescente de valor estimado de contratação. O fato de 
haver a possibilidade de outra modalidade, não altera esta ordem. 
 
QUESTÃO 68 – Mantida. O assunto de que trata a questão está previsto no programa referido no 
edital, nos assuntos relacionados a “orçamentos e composição de custos unitários” e na 
bibliografia recomendada “GOLDMAN, Pedrinho. Introdução ao planejamento e controle de 
custos na construção civil brasileira. São Paulo: Pini, 2004“. Não havendo então motivo para a 
afirmação de que a norma indicada na questão, a qual é efetivamente tratada na bibliografia, seja 
tratada como não exigível. 
 
QUESTÃO 69 – Mantida. A questão pergunta qual alternativa está em desacordo com a NBR 
5626. A alternativa A é a resposta correta da questão, pois a norma permite que “exista 
alimentação com água não potável em residências onde existe serviço público de fornecimento de 
água tratada”, ao contrário do que a questão afirma. Já a questão D não resposta correta, pois 
está de acordo com referida norma. 
 
QUESTÃO 73 – Mantida. Segundo bibliografia recomendada “GOLDMAN, Pedrinho. Introdução 
ao planejamento e controle de custos na construção civil brasileira. São Paulo: Pini, 2004” na pg. 
73 são citados os itens que são diretamente relacionados às especificações. A alternativa B não 
consta nesta relação. 
 
QUESTÃO 74 – Anulada. A alternativa “A” apresenta redação que a torna incorreta, de forma que 
tanto ela como a alternativa “E” seriam respostas corretas para a questão. Desta forma, anula-se 
a questão. 
 
QUESTÃO 76 – Mantida. O assunto de que trata a questão está previsto no programa referido no 
edital, nos assuntos relacionados à “construção, controle de execução de obras e serviços e 
fiscalização de obra” e tratados na bibliografia recomendada “THOMAZ,  Ércio. Tecnologia, 
Gerenciamento e Qualidade na Construção. São Paulo: Pini, 2001“. Nas pg. 32 e 33 são 
relacionados os tópicos referidos onde não há menção de “gretamento de cerâmicas utilizadas em 
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pavimentações internas” como sendo problema de maior e/ou grande ocorrência em obras atuais, 
ao contrário das afirmações contidas nas outras alternativas.  
 
QUESTÃO 80 – Mantida. Na pg. 31 da bibliografia recomendada “CAMPOS Borges. Topografia 
1ª ed. - v.1. São Paulo: Edgar Blücher, 1983” a assertiva II é textualmente referida no parágrafo 
3º, ratificando ela como certa e, portanto, a alternativa E como correta para a questão. 

 
 

TÉCNICO SUPERIOR EM TRÂNSITO ENGENHARIA MECÂNICA 
 

QUESTÃO 70 – Mantida. Tendo em vista que o conteúdo de Metrologia e também o Livro do 
Telecurso 2000 faz parte da relação bibliográfica do referido concurso a banca propõe que a 
questão seja mantida bem como a alternativa correta do gabarito oficial como sendo a letra A – 
controle que melhor sincroniza com o enunciado da questão 70. 
 
QUESTÃO 75 – Anulada. Devido ao erro de digitação entre as alternativas propostas, ficou 
faltando a alternativa em que os cálculos para encontrar a potência em CV (CAVALO-VAPOR) 
que resulta aproximadamente em 125,5 CV e que não está disposta na prova oficial e dessa 
forma a banca propõe a anulação da questão pontuando todos os candidatos. 

 
TÉCNICO SUPERIOR EM TRÂNSITO JORNALISMO 

 
QUESTÃO 56 – Mantida. Existem muitos recursos e ferramentas de comunicação, porém a 
questão é específica para o gerenciamento de crise e está embasada no autor José Forni, 
constante na Bibliografia indicada. Tal autor, na pág. 378, do Livro Assessoria de Imprensa e 
Relacionamento com a Mídia afirma: “No auge da crise, os jornais e TV podem não ser a melhor 
opção para se comunicar, por exemplo, com empregados, analistas de mercado, parlamentares, 
investidores(...). Publicidade, mala direta, TV Corporativa, Internet, intranet (...) são alternativas.”.  
Ou seja, a questão formulada refere-se a um momento de crise e o autor sugere ferramentas que 
atinjam o público envolvido (citado no enunciado). O leque de recursos disponíveis realmente 
existe, mas será mais eficaz utilizado em outros momentos diversos. 
 
QUESTÃO 57 – Mantida. Ver o livro Gestão da Cultura Corporativa de Sílvio Luiz Johann, pág. 22 
(bibliografia recomendada). Cultura corporativa (letra A) é apenas a cultura organizacional que 
confere uma identidade comum a pessoas que pertencem ao quadro funcional de uma grande 
empresa. O conceito de cultura organizacional de alto desempenho é muito mais amplo, conforme 
está descrito no enunciado da questão. 
 
QUESTÃO 58 – Anulada. Na transferência do arquivo original para a prova propriamente dita, 
alterou-se a numeração dos itens da questão que originalmente continham de I a V. Já na prova 
aplicada seguem do II ao VI. Como a resposta prevista era A (letras I e II), os candidatos não 
teriam como encontrar a resposta correspondente. 
 
QUESTÃO 59 – Mantida. Ver a bibliografia recomendada. Livro Assessoria de Imprensa e 
Relacionamento com a Mídia, pág. 248. O Position Paper é uma Nota Oficial, definido conforme o 
enunciado: Texto oficial de natureza política, que informa e detalha sobre a posição da 
organização a respeito de um tema relevante... Nota oficial não está relacionada como alternativa 
de resposta. 
 
QUESTÃO 60 – Mantida. Bibliografia Recomendada. Livro: A nova Mídia – Wilson Dizard Jr., 
Pág. 289. A definição de Hipertexto está no enunciado da questão. Já” Hiperlink é uma ligação 
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entre as diversas partes do hipertexto. Geralmente é um ícone, gráfico ou palavra que, quando 
clicada, automaticamente faz abrir um outro arquivo para ser visto.” 
 
QUESTÃO 67 – Mantida. Gestão da Cultura Corporativa – Sílvio Luiz Johann – pág. 79 
(Bibliografia recomendada). O enunciado solicita a alternativa incorreta e, neste caso, é: 
compartilhamento das vitórias no campo da cidadania corporativa, que não faz parte das 
estratégias de endomarketing. 
 
QUESTÃO 68 – Mantida. A questão número 68 refere-se às técnicas de entrevistas e constam na 
bibliografia sugerida. Ver Cremilda Medina. Entrevista – o Diálogo Possível – págs. 14 e 15. 
 
QUESTÃO 72 – Mantida. O assunto consta na Bibliografia indicada. A Nova Mídia – Wilson 
Dizard Jr. – pág. 282 e os arquivos FTP são utilizados por jornalistas no momento de localizar 
documentos muito “pesados” para serem enviado por e-mail (tais como fotos, anúncios, ou 
tabelas). 
 
QUESTÃO 74 – Mantida. Ver Media Training – Luciane Lucas – pág.17 – (bibliografia 
recomendada). Conforme a autora Stakeholders são aqueles que possuem algum tipo de 
interesse no desempenho institucional e no comportamento da companhia como entidade que 
atua na sociedade e gera impactos sobre ela. O conceito é mais amplo que o Stockholders que 
são os acionistas da empresa. O enunciado deixa claro qual o conceito que está sendo solicitado. 
 
 QUESTÃO 78 – Mantida. O referido autor é citado na Bibliografia Recomendada. Ver Jornalismo 
Digital, Pollyana Ferrari, pág.  20. A sua utilização é pertinente, no momento em que o jornalista 
age e trabalha num mundo globalizado e em constante transformação. Portanto, é necessário 
nutrir-se de conhecimentos filosóficos, sociológicos, psicológicos, entre outros, para conseguir 
interagir com este mundo em transformação. 

QUESTÃO 79 – Mantida. Conforme Rivaldo Chinem , no livro Assessoria de Imprensa, Pág.34. 
Bibliografia recomendada. Os planos, em sínteses, são documentos que, partindo daquilo que foi 
estabelecido no planejamento definem que tipo de atitudes será adotado normalmente para 
prestar um bom serviço de assessoria de imprensa à instituição. 

QUESTÃO 80 – Mantida. O assunto está na bibliografia recomendada: Media Training – Luciane 
Lucas – pág.74. Lá estão todos os conceitos solicitados no enunciado. Já com relação à digitação 
da alternativa II, como o próprio recurso já diz: o correto é tem a. Por um descuido na digitação, o 
artigo saiu colado ao verbo. Porém não inviabiliza a questão, uma vez que é perfeitamente 
compreensível, não apenas a afirmação na alternativa II, como todas as demais. Já, segundo a 
tese do candidato, para significar “Temor”, deveria estar escrito “TEME”, o que não ocorreu. Se o 
próprio autor do recurso compreendeu que houve um problema na digitação, fica claro que não há 
o problema alegado.   

 
 

TÉCNICO SUPERIOR EM TRÂNSITO MEDICINA 
 

QUESTÃO 60 – Mantida. A hematúria é manifestação renal AGUDA em pacientes com 
hipertensão arterial.A proteinúria só é evidenciada como manifestação crônica.Questão baseada 
no capítulo de hipertensão arterial do Manual de Terapêutica Clínica - The Washington 
Manual.Não há indicação de anular a questão. 
 
QUESTÃO 67 – Mantida. A questão refere sobre causas que USUALMENTE não se manifestam 
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com quadro hipercapnéico respiratório,sendo que a asma é um exemplo de doença respiratória 
que, mesmo em quadros graves, pode não ter hipercapnia.  
 
QUESTÃO 78 – Mantida. A obstrução intestinal pode ser resolvida em algumas situações na 
doença de Crohn com manejo clínico, porém o tratamento cirúrgico NÃO está INCORRETO.  
 
QUESTÃO 80 – Mantida. Conforme bibliografia recomendada, como o Manual de Terapêutica 
Clínica - The Washington Manual, a reação anafilática na terapia parenteral com ferro é RARA, 
apesar de ser indicado uso em internação hospitalar e cuidados como uso de dose teste e ter 
medidas de reanimação. 

 
 

TÉCNICO SUPERIOR EM TRÂNSITO PEDAGOGIA 
 

QUESTÃO 56 – Mantida, tendo em vista a questão foi baseada em autor recomendado para o 
Concurso de Técnico Superior em Transito - Pedagogia, conforme Edital de Retificação n° 
01/2009. 
 
QUESTÃO 58 – Anulada, tendo em vista erro de digitação, que repetiu os mesmos itens para as 
alternativas C e D.  
 
QUESTÃO 59 – Mantida, porque Morin é claro ao afirmar o desenvolvimento da inteligência é 
inseparável do mundo da afetividade, porque há estreita relação entre inteligência e afetividade (p. 
20). A razão deve reconhecer a parte de afeto, de amor e de arrependimento para não separar e 
reduzir o pensamento (p.23). Morin afirma ainda que existem desafios da complexidade para os 
quais temos que estar preparados. Um deles é de que o homem da racionalidade é também o da 
afetividade, portanto não é possível separar o sentimento da razão (p.58). Finalmente, a tua 
justificativa prova exatamente o que o autor procura esclarecer em sua obra: os dois lados 
inseparáveis da condição humana. 
 
QUESTÃO 60 – Mantida. Morin enfatiza que a estratégia deve prevalecer sobre o programa. 
Além disso, a estratégia elabora um cenário de ação que examina as certezas e as incertezas da 
situação, as probabilidades, as improbabilidades. O programa estabelece uma sequência de 
ações que devem ser executadas sem variação, em ambiente estável, mas, se houver 
modificações das condições externas, bloqueia-se o programa (p. 90).  
 
QUESTÃO 61 – Mantida. Sugiro uma leitura atenta no capítulo dedicado aos grandes filósofos – 
Sócrates, Platão e Aristóteles – período em que a Grécia desenvolveu-se culturalmente, de forma 
extraordinária. “A maiêutica ou arte de extrair do interlocutor, por meio de perguntas, as verdades 
do objeto em questão”, nas palavras de Gadotti, constitui-se no maior fenômeno pedagógico da 
história do Ocidente. 
 
QUESTÃO 62 – Mantida. Gadotti é claro ao afirmar que a Pedagogia, enquanto saber constituído 
a partir de elaborações práticas e abstratas foi construída a partir do surgimento da escrita e das 
primeiras civilizações da humanidade. Não é válido afirmar que a Pedagogia surgiu com a 
disciplina e as ciências modernas, porque tanto uma quanto a outra chegaram muito tempo 
depois, a primeira com advento da sociedade capitalista com sua divisão do trabalho, que norteou 
inclusive a organização do currículo por disciplinas.  
 
QUESTÃO 63 – Mantida.  É importante fazer uma leitura mais compreensiva do livro de Paulo 
Freire, que afirma que não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino, porque “enquanto 
ensino continuo buscando e reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei,  porque indago 
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e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo” 
(p.32). O termo procurando não altera o sentido do texto de Freire. Esta palavra é utilizada quando 
se quer encontrar os meios de chegar-se a alguma coisa ou algum lugar, enquanto que 
reprocurando significa continuar procurando para encontrar os meios de chegar-se a alguma coisa 
ou algum lugar. Este termo apenas reforça a idéia de que existe um processo para integrar o 
ensino e a pesquisa, que exige busca, procura/reprocura, indagação, constatação, intervenção e 
educação. 
 
QUESTÃO 65 – Mantida. Dentre os itens propostos, apenas o “II – ensinar a pensar certo” está 
de acordo com as idéias de Paulo Freire, que afirma como absolutamente necessário o rigor 
metódico e intelectual que o educador deve desenvolver em si próprio, como pesquisador, sujeito 
curioso, que busca o saber e o assimila de uma forma critica, não ingênua, com questionamentos, 
e orienta seus educandos a seguirem também essa linha metodológica de estudar e entender o 
mundo, relacionando os conhecimentos adquiridos com a realidade. Esse pesquisar, buscar e 
compreender criticamente só ocorrerá se o professor souber pensar. Para Freire, saber pensar è 
duvidar de suas próprias certezas e questionar suas verdades. Se o docente fizer isso, terá 
facilidade de desenvolver em seus alunos o mesmo espírito de pensar certo. 
 
QUESTÃO 67 – Mantida. Pavianni examina as relações entre disciplinaridade e interdisciplina-
ridade apresentando diversos significados em que a interdisciplinaridade se manifesta, além de 
discorrer sobre sua gênese e constituição, concluindo que a verdadeira interdisciplinaridade é, em 
última instância, uma defesa das disciplinas e não sua eliminação, como muitas vezes faz-se 
transparecer. A primeira alternativa “criticar o currículo por disciplinas” encontra-se isolada do 
contexto da obra de Pavianni, que coloca a interdisciplinaridade na idéia de complexidade 
crescente, apresentando alguns princípios capazes de dar uma maior coesão e conexão a estes 
desafios, buscando esclarecer suas referências e possíveis significados.  
 
QUESTÃO 72 – Mantida. Essa questão apresenta, no exemplo proposto, o objetivo geral como o 
propósito de um planejamento.  Na obra de Xavier e Dalla Zen, o objetivo geral é citado no último 
parágrafo da página 86, referindo-se a sua articulação com o tema. Também é apresentado como 
principal objetivo (p.101) e relatado numa experiência que partia de objetivos mais amplos (p. 46). 
Não é possível confundir objetivo geral – amplo e abrangente – com objetivos específicos que 
detalham e especificam o objetivo geral. Em síntese, todo livro apresenta situações de 
planejamento, principalmente em forma de projetos, com objetivos que podem ser discriminados 
em gerais e específicos. 
 
QUESTÃO 75 – Mantida. A alusão ao verbo representar no item “IV – as normas representam os 
limites da convivência social” ao invés de estabelecer esses limites, não é suficiente para invalidar 
o sentido da frase, porque a partir do estabelecido, a ação passa a ser a sua própria 
representação da realidade. Portanto, ratifica-se a resposta correta.  
 
QUESTÃO 78 – Mantida. Na afirmação de que “o aluno não aprende porque não presta atenção 
nas aulas”, está implícita a idéia de que a responsabilidade pelo mau desempenho é do aluno e 
também que o baixo desempenho é atribuído ao comportamento do aluno. É incorreta a afirmação 
de que se o aluno não aprende é porque não tem desempenho algum e de que não teria baixo 
desempenho se não aprende. Essa justificativa contraria totalmente o disposto na Lei nº. 9394/96 
– Diretrizes e Bases da Educação Nacional - pois segundo o Art. 12: Os estabelecimentos de 
ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: V 
- prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Art. 13: Os docentes 
incumbir-se-ão de: IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento. Art. 24: A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de 
acordo com as seguintes regras comuns: a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do 
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aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo 
do período sobre os de eventuais provas finais; e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de 
preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem 
disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. A não aprendizagem resulta em 
menor desempenho ou baixo rendimento e não inexistência de desempenho ou ausência de 
rendimento. 
 

 
TÉCNICO SUPERIOR EM TRÂNSITO PSICOLOGIA 

 
QUESTÃO 59 – Mantida. Somente este sintoma: “Incapacidade de recordar algum aspecto do 
trauma” se aplica, dentre os demais, para o Transtorno de Estresse Pós-traumático, pois faz parte 
do elenco de sintomas possíveis. Os demais sintomas não fazem parte desta patologia. 
 
QUESTÃO 60 – Mantida. De acordo com os argumentos dos autores a resposta correta é apenas 
a ‘B’, pois eles dizem que os três tipos de avaliação são complementares, avaliando o estresse 
sob um prisma multidimensional (p.147). As outras alternativas estão erradas por conter idéias 
parciais dos autores e/ou equivocadas, tais como: alternativa ‘A’ por dizer que o objetivo 
específico  da avaliação é identificar os eventos estressores; a ‘C’ por relacionar a consistência 
científica ao dever de centrar-se no diagnóstico dos sintomas do estresse; a ‘D’ por afirmar que a 
tendência dos estudos atuais é de centrar a avaliação nas estratégias defensivas. O que está 
em negrito são argumentos que os autores não utilizam. 
 
QUESTÃO 61 – Mantida. O livro “Avaliação e medidas psicológicas: Produção de conhecimentos 
e da intervenção profissional” não consta das referências oficiais do concurso. 
 
QUESTÃO 63 – Mantida. A resposta está correta, pois no enunciado da questão não está em 
discussão o que o psicólogo irá fazer com o conteúdo trazido pelo paciente. 
 
QUESTÃO 64 – Mantida. O site “medicosdeportugal” e a “enciclopédia Wikipédia” não são 
bibliografias oficiais do concurso. 
 
QUESTÃO 67 – Mantida. O livro “Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais” não 
consta das referências oficiais do concurso. 
 
QUESTÃO 79 – Mantida. A Resolução CFP Nº 010/05 foi a que aprovou o novo Código de Ética 
Profissional do Psicólogo em 2005, cujo qual foi indicado na bibliografia. O conteúdo da questão 
está descrito no Código p.05. 
 

 
FUNDATEC 

Comissão de Processos Seletivos/Concursos 
 

Porto Alegre, 08 de junho de 2009. 
 


