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CONCURSO DO MAPA 

FORMULÁRIO DE RESPOSTA AOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA 
 
  
CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS 
QUESTÃO: 1 PROVA: E 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
 
JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção B – “em suma”. A locução “ou seja” tem 
sentido explicativo, ao passo que “em suma” tem sentido de resumo. 
 
CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS 
QUESTÃO: 15 PROVA: E 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
 
JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção A – “com efeito”. A locução “em tese” 
significa “de modo geral”, “teoricamente”; a locução “com efeito” significa “de fato”, 
“efetivamente”. 
 
CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS 
QUESTÃO: 43 PROVA: E 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
 
JUSTIFICATIVA:  
 Laudon (2008, p.217) menciona que uma prática cada vez mais popular é uma 
forma de spoofing chamada phishing que envolve montar sites falsos ou enviar 
mensagens de e-mail parecidas com as enviadas por empresas legítimas, a fim de 
pedir (roubar) aos usuários dados pessoais confidenciais. Já DoS é um ataque de 
recusa de serviço em que os hackers lotam um servidor de rede ou servidor Web com 
centenas de falsas comunicações ou requisições de informação, a fim de inutilizarem a 
rede. DDoS é um ataque distribuído de recusa de serviço em que se utiliza inúmeros 
computadores para inundar e sobrecarregar a rede a partir de diferentes pontos. Já o 
spanning envolve organizações ou indivíduos que enviam milhares e até mesmo 
centenas de milhares de e-mails e mensagens eletrônicas não solicitadas, perturbando 
a vida de pessoas e empresas. Portanto a opção correta é a letra D, phishing. 
 
CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS 
QUESTÃO: 44 PROVA: A 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
 
JUSTIFICATIVA:  
 No livro Conceitos de Linguagens de Programação, seu autor Sebesta, na pág. 
533, menciona que a cláusula throws de um método em Java lista as exceções 
verificadas que ela poderia gerar e não manipular. Por outro lado, a cláusula finally 
fornece um mecanismo para garantir que algum código seja executado, 
independentemente de como a execução de um composto try é finalizada. A 
possibilidade de utilizar except seria no caso de o composto try falhar com seus 
mecanismos normais de execução. Isto seria a exceção da exceção e não está 
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claramente escrito na questão. Continue e break são mecanismos de controle da 
linguagem C e C++. Logo a opção correta é a C, finally. 
 
CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS 
QUESTÃO: 49 PROVA: A 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
 
JUSTIFICATIVA:  
 No livro Sistemas de Informação Gerenciais, seus autores Kenneth C. Laudon 
e Jane P. Laudon, pág. 152, mencionam que os tipos de informação que podem ser 
obtidos com o data mining incluem associações, seqüências, classificações, 
aglomerações e prognósticos. Associações são ocorrências ligadas a um único 
evento. Ex: Um estudo de modelos de compra em supermercados pode revelar que , 
quando se compram carne, compra-se também cerveja. Já na seqüência os eventos 
estão ligados ao longo do tempo. Ex: Pode-se descobrir que quando se compra uma 
casa, em 65 por cento das vezes se compra também uma nova geladeira no período 
de duas semanas. A classificação reconhece que os modelos que descrevem o grupo 
ao qual o item pertence, por meio do exame dos itens já classificados e pela inferência 
de um conjunto de regras. Ex: a perda de clientes regulares pelas operadoras de 
cartões de crédito. A classificação pode ajudar a descobrir as características de 
clientes que provavelmente virão a abandoná-las e oferecer um modelo para ajudar os 
gerentes a reter tais clientes. A aglomeração (clustering) funciona de maneira 
semelhante à classificação quando ainda não foram definidos os grupos, pois ela 
permite descobrir diferentes agrupamentos dentro da massa de dados. Ex: descobrir 
grupos de afinidade para cartões bancários. Os prognósticos partem de uma série de 
valores existentes para prever quais serão os outros valores. Ex: Podem descobrir 
padrões nos dados que permitem aos gerentes estimar o valor futuro de variáveis 
como número de vendas. Alguns autores consideram o data mining uma ferramenta 
outros um processo analítico, mas isto não é relevante na questão. Portanto a opção 
correta é a letra E, seqüência. 
 
CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS 
QUESTÃO: 49 PROVA: E 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
 
JUSTIFICATIVA:  
 Sebesta, nas pág.246 e pág. 105 menciona que os tipos de dados primitivos da 
maioria das linguagens imperativas incluem os tipos numérico, o caracter e o 
booleano. Ele complementa alegando que os tipos numéricos frequentemente são 
diretamente suportados por hardware. Java tem tanto tipos como classes. Os tipos 
primitivos não são objetos baseados em classes. Os tipos primitivos incluem todos os 
seus tipos escalares, inclusive aqueles para dados inteiros (integer), de ponto-
flutuante, booleanos e de caracteres. O Java tem um tipo booleano primitivo, usado 
principalmente para as expressões de controle. O Java não tem nenhum tipo de 
registro, de união ou de enumeração. O Java não tem ponteiros, mas seus tipos de 
referência oferecem algumas das capacidades dos ponteiros. Portanto a opção correta 
é a letra A, numérico, caracter e booleano. 
 
CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS 
QUESTÃO: 55 PROVA: A 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
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JUSTIFICATIVA:  
 Turban (2004, p.592) apresenta uma lista de vantagens e capacidades de um 
Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). Eles mencionam que o ambiente 
de arquivos quando não se utiliza um SGBD pode causar problemas de integridade de 
dados. Quando se utiliza banco de dados, a redundância, o isolamento e 
inconsistência dos dados são minimizados e os dados podem ser compartilhados por 
todos os usuários. Além disso, a segurança e a integridade dos dados é reforçada, e 
os aplicativos e os dados são independentes uns dos outros. Portanto deveria haver o 
aumento da independência entre aplicativos e dados através da separação da visão 
lógica e física de dados e não redução da independência entre aplicativos e dados, 
logo a opção correta é a letra D. A questão está clara e não houve nenhuma erro de 
grafia que pudesse prejudicar os candidatos. 
 
 
 
 
 
CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS 
QUESTÃO: 57 PROVA: E 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
 
JUSTIFICATIVA:  
 Turban (2004, p.614) menciona que em uma topologia de barramento, os nós 
são colocados ao longo de um cabo único de par trançado, coaxial ou fibra ótica, o 
qual pode ser ampliado nas pontas. Com a topologia de barramento, torna-se fácil e 
barato adicionar nós a rede e a retirada de um nó da rede não causará falha a esta. A 
principal desvantagem é que um barramento defeituoso causará falha de toda a rede, 
e a colocação de um barramento com largura de banda inadequada diminuirá o 
desempenho de toda a rede. Portanto a opção correta é a letra A, a largura de banda 
inadequada, pois isso diminuirá o desempenho de toda a rede. Caso fosse 
mencionado o barramento ponto a ponto, este estaria explícito na questão.  A questão 
procurava saber se o candidato conhecia as principais vantagens e desvantagens dos 
tipos de topologia, isto é, barramento, estrela e anel, que são sempre comparáveis em 
qualquer livro didático. 
 
 
CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS 
QUESTÃO: 58 PROVA: E 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
 
JUSTIFICATIVA:  
 No livro Implantando a Governança de TI, seus autores Aguinaldo Fernandes e 
Vladimir de Abreu, na pág. 35, descrevem a visão geral do modelo de Governança de 
TI. Eles mencionam que o alinhamento estratégico é o ponto de partida para a 
Governança de TI, considerando criação de valor para o negócio e aderência a 
requisitos de compliance. Eles complementam dizendo que a partir do alinhamento 
estratégico, o passo seguinte é definir as prioridades de TI, gerando o portifólio de TI. 
O plano de Tecnologia da Informação é o principal produto da fase de alinhamento 
estratégico. Objetivos de desempenho e níveis de serviço podem ser estabelecidos 
desde o Plano de Tecnologia da Informação e devem ser medidos em intervalos de 
tempo pré-estabelecidos. A gestão de desempenho de TI é derivada dessas 
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medições. O alinhamento estratégico deve considerar os princípios de TI para projetar 
a arquitetura de TI, a infra-estrutura de TI etc. Esses princípios são derivados 
diretamente da estratégia da empresa e das necessidades do negócio. Tratam-se de 
orientadores para o desdobramento das ações necessárias de TI em projetos e 
serviços. Portanto, a opção correta é a letra C, alinhamento estratégico. 
 
CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS 
QUESTÃO: 59 PROVA: A 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
 
JUSTIFICATIVA:  
 Turban (2004, p.614) menciona que em uma topologia de barramento, os nós 
são colocados ao longo de um cabo único de par trançado, coaxial ou fibra ótica, o 
qual pode ser ampliado nas pontas. Com a topologia de barramento, torna-se fácil e 
barato adicionar nós a rede e a retirada de um nó da rede não causará falha a esta. A 
principal desvantagem é que um barramento defeituoso causará falha de toda a rede, 
e a colocação de um barramento com largura de banda inadequada diminuirá o 
desempenho de toda a rede. Portanto a opção correta é a letra A, a largura de banda 
inadequada, pois isso diminuirá o desempenho de toda a rede. Caso fosse 
mencionado o barramento ponto a ponto, este estaria explícito na questão.  A questão 
procurava saber se o candidato conhecia as principais vantagens e desvantagens dos 
tipos de topologia, isto é, barramento, estrela e anel, que são sempre comparáveis em 
qualquer livro didático. 
 
CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS 
QUESTÃO: 59 PROVA: E 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
 
JUSTIFICATIVA:  
 Sommerville (2004, p.145) menciona que um protótipo de software apoia duas 
atividades do processo de engenharia de requisitos: levantamento de requisitos e a 
validação de requisitos. Portanto a opção correta é a letra A. 
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CARGO: CONTADOR 
QUESTÃO: 17 PROVA: A 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
 
JUSTIFICATIVA:  
 Essa questão procurava saber se o candidato conhecia conceitos do MS Excel, 
conforme solicitado no programa do Edital. No livro Office 2000, Frank Mattos, Jorge 
Linhares e Roseane Gomes, na pág. 65, definem a referência relativa como sendo 
aquela que indica uma posição na planilha, e não o seu valor, sendo a melhor maneira 
para trabalhar com fórmulas pois não é necessário digitar novamente a fórmula, mas 
somente os valores ou dados das células referenciadas (Ex: = $E2 + $F2). Já 
referência absoluta é o tipo de referência que usa um valor fixo, obrigando-nos, no 
caso de alteração do resultado, modificar a própria fórmula (Ex: =E2 – F2). Portanto a 
resposta correta é a letra E, relativa. 
  
 
CARGO: CONTADOR 
QUESTÃO: 53 PROVA: A 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
 
JUSTIFICATIVA: No diferido caberiam as despesas pré-operacionais, por exemplo, 
que se refletiriam no resultado dos exercícios futuros. No caso em tela, trata-se de 
uma despesa de exercício corrente, pois não foi dito que era pré-operacional (situação 
particular), como o caso de um seguro pago cujos efeitos se estenderão por mais de 
um exercício. Trata-se de um caso típico de despesa paga antecipadamente, 
classificada no ativo circulante. Lançamento a débito.  Contabilidade Introdutória, 
Equipe de Prof. FEA/Atlas p.77                
 
CARGO: CONTADOR 
QUESTÃO: 44 PROVA: A 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
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JUSTIFICATIVA: A LEI Nº 11.638, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007 assim dispunha 
acerca do ativo diferido:  

Art. 1o  Os arts. 176 a 179, 181 a 184, 187, 188, 197, 199, 226 e 248 da Lei no 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 178.......................................................... 

§ 1o ................................................................ 

c) ativo permanente, dividido em investimentos, imobilizado, intangível e 
diferido. 

§ 2o ................................................................ 

“Art. 179.......................................................... 

IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos 
destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou 
exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que 
transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens; 

V – no diferido: as despesas pré-operacionais e os gastos de 
reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do 
resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão-
somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional; 

VI – no intangível: os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos 
destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, 
inclusive o fundo de comércio adquirido. 

Por sua vez, a Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 produziu as seguintes alterações: 

Art. 37.  A Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:  

"Art. 178.  .......................................................................  

§ 1o  ................................................................................  

I - ativo circulante; e  

II - ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, 
imobilizado e intangível.  

§ 2o  ..............................................................................  

I - passivo circulante;  

II - passivo não circulante; e  
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III - patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de 
avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos 
acumulados. 

..................................................................................." (NR)   

 
CARGO: CONTADOR 
QUESTÃO: 54 PROVA: C 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
 
JUSTIFICATIVA: O requerente tenta realizar um raciocínio circular para justificar sua 
petição. Não procede, pois existe uma relação direta que é facilmente identificada 
entre o pedido e a resposta. Trata-se de aspecto ontológico que encontra respaldo 
doutrinário.      Contabilidade de Custos/HornGreen, Pearson p. 271                                    
 
 
 
CARGO: CONTADOR 
QUESTÃO: 56 PROVA: A 
 
RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O candidato se esqueceu que o lançamento contábil começa com o 
débito, depois vem o crédito. Equipe de Prof. FEA/Atlas p.177 

CARGO: CONTADOR 
QUESTÃO: 57 PROVA: A 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
 
JUSTIFICATIVA: O candidato deve estar se referindo à prova A. Não há necessidade 
de conhecer a Lei 4.320. Basta conhecer os aspectos doutrinários da contabilidade 
informados no edital. Trata-se de aspecto ontológico que encontra respaldo 
doutrinário. Contabilidade Introdutória, Equipe de Prof. FEA/Atlas p.200                
 
CARGO: CONTADOR 
QUESTÃO: 57 PROVA: A 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
 
JUSTIFICATIVA: Trata-se de aspecto ontológico que encontra respaldo doutrinário. 
Contabilidade Introdutória, Equipe de Prof. FEA/Atlas p.200                
 
CARGO: CONTADOR 
QUESTÃO: 60 PROVA: A 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
 
JUSTIFICATIVA: Trata-se de aspecto ontológico que encontra respaldo doutrinário.      
Contabilidade Empresarial/Marion, Atlas p. 218        
 
CARGO: CONTADOR 
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QUESTÃO: 59 PROVA: A 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
 
JUSTIFICATIVA: Trata-se de aspecto ontológico que encontra respaldo doutrinário.      
Contabilidade Empresarial/Marion, Atlas p. 179                     
 
CARGO: CONTADOR 
QUESTÃO: 58 PROVA: A 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
 
JUSTIFICATIVA: Trata-se de aspecto ontológico que encontra respaldo doutrinário.      
Contabilidade de Custos/HornGreen, Pearson p. 271                                    
 
 
 
 
 
CARGO: ECONOMISTA 
QUESTÃO: 20 PROVA: A 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
 
JUSTIFICATIVA:  
 Essa questão procurava saber se o candidato tinha conhecimento de conceitos 
de Redes Locais e Teleprocessamento, conforme solicitado no programa do Edital.  
No livro Informática passo a passo para concursos públicos (pág. 82) e no livro 
Informática Conceitos Básicos, pág. 209, seus autores definem LAN (Local Area 
Network) como sendo um conjunto de microcomputadores e periféricos 
interligados em espaço restrito, a ponto de dispensar o uso de modems. Eles 
mencionam que trata-se de uma rede local comum em empresas. Já WAN, trata-se 
de uma rede de longo alcance que interliga várias redes locais, como a Internet (não 
atua em espaço restrito). TCP/IP é um protocolo de controle de transmissão. Ethernet 
é um padrão de tecnologia para redes locais e firewall é um dispositivo de segurança 
que tem como objetivo principal impedir o acesso externo em uma rede. Logo a 
resposta correta é a letra A, LAN. 
  
 
CARGO: ECONOMISTA 
QUESTÃO: 60 PROVA: A 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
 
JUSTIFICATIVA:  
 
Fundamentação do pedido: “Gostaria de solicitar a revisão desta questão, pois há uma 
confusão na expressão apresentada podendo com isso ocasionar varias 
interpretações. 
 
A expressão correta seria : NCG =” 
 
PARECER: Só há uma interpretação possível a partir do enunciado e ela independe 
de se colocar o sinal de igualdade.    Indeferido.                            
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CARGO: ECONOMISTA 
QUESTÃO: 60 PROVA: C 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
 
JUSTIFICATIVA:  
 
Fundamentação do pedido: “Complementando argumentação contra a questão 60, a 
funão estabilizadora da política fiscal  tem o objetivo de controlar os grandes 
agregados econômicos, evitando excessivas flutuações e procurando diminuir os 
efeitos das quedas da atividade produtiva(*).  Confirma-se assim que tal política não 
busca diretamente o crescimento econômico. Logo, ratifico o pedido de anulação da 
questão 
 ou alteração do gabarito para a letra D. 
 
________________________ 
 
=” 
 
PARECER: A questão tinha como resposta aquele quesito de maior aderência ao 
núcleo conceitual pedido.  Nesse sentido, não há o que acrescentar. Ademais, o 
pedido segue a boa doutrina (Finanças Públicas, Giambiage, Campus p.14  
Indeferido.                            
 
 
CARGO: ECONOMISTA 
QUESTÃO: 52 PROVA: A 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
 
JUSTIFICATIVA:  
 
Fundamentação do pedido: “Gostaria de solicitar a anulação desta questão, pois a 
reforma da Previdência de 1998, encaminhada pela Emenda Constitucional 20 , tentou 
estabelecer como requisitos da aposentadoria a combinação entre tempo de 
contribuição (35 anos se homem e 30 se mulher)  e idade mínima (65 anos se homem 
e 60 se mulher) e estabelecer como requisitos da aposentadoria a combinação entre 
tempo de contribuição (35 anos se homem e 30 se mulher)  e idade mínima (65 anos 
se homem e 60 se mulher). Fonte: http://www.diap.org.br/index.php/artigos/8799-uma-
alternativa-ao-fator-previdenciario 
Porém a emenda constitucional nº 20 não está costando em nenhum topico do 
programa deste edital, ou seja não pode ser cobrado   um item que não consta no 
edital. 
 
Obrigado..” 

 
PARECER: a alegação do requerente no sentido de que a questão não constava do 
edital e improcedente. No edital vemos o seguinte: “4) Economia brasileira, 
Industrialização brasileira, Desenvolvimento econômico, Processo inflacionário 
brasileiro e Orçamento da União.”Ora, trata-se de tema amplo e multifacetado, de 
forma que seria impraticável elencar todos os textos conexos ao assunto. Caberia ao 
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candidato discernir a resposta. Nesse sentido, não há o que acrescentar. Ademais, o 
pedido segue a boa doutrina (Finanças Públicas, Giambiage, Campus p.168). 
Indeferido.                                        
 
 
CARGO: ECONOMISTA 
QUESTÃO: 57 PROVA: A 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
 
JUSTIFICATIVA:  
 
Fundamentação do pedido: “Gostaria de solicitar a revisão desta questão, pois o a 
tributação possui efeito sobre a renda o qual possui efeito sobre o consumo das  
famílias, ou seja esta questão apresenta duas respostas a letra” 
 
PARECER: a alegação do requerente não diz respeito sequer à questão informada. 
Nesse sentido, não há o que acrescentar.                               
 
 
CARGO: ECONOMISTA 
QUESTÃO: 49 PROVA: A 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
 
JUSTIFICATIVA:  
 
Fundamentação do pedido: “Gostaria de solicitar a revisão desta questão, pois ela 
apresenta uma interpretação dupla. 
 
Princípio da Neutralidade: O Princípio da Neutralidade estabelece que a tributação 
deve ser otimizada de forma a interferir o mínimo  possível na alocação de recursos da 
economia, visto que quaisquer alterações nos preços relativos de bens e serviços 
provocadas por  modificações da tributação poderiam causar uma redução do bem-
estar (não pode causar uma ineficiência do sistema econômico).  
Princípio da Equidade: O Princípio da Equidade é complementar ao Princípio da 
Neutralidade, e tem por objetivo a garantia de uma  distribuição eqüitativa do ônus 
tributário pelos indivíduos (“justiça fiscal”), podendo ser dividido em duas linhas de 
ação: na primeira,  o ônus tributário deveria ser repartido entre os indivíduos de acordo 
com o benefício que cada um recebe em relação aos bens e serviços prestados pelo 
governo (princípio do benefício); e, na segunda, a repartição tributária deveria ser 
baseada na capacidade individual de  contribuição (princípio da capacidade 
contributiva). 
 
Por isso não é possivel afirmar que o conceito de neutralidade corriga sozinho essa 
distorção na alocação dos recursos, ou seja,  essa questão está com a resposta 
imcompleta. pois o correto seria o conceito de neutralidade mais o conceito de 
equidade e não o dois  separados e ainda dentro da mesma questão. 
 
Obrigado.” 
 
PARECER: a alegação do requerente confunde aspectos de justiça fiscal, que não foi 
o pedido, com eficiência alocativa. O requerente confunde conceito com princípio e 
isso distingue a capacidade de exegese de um candidato. Nesse sentido, não há o 
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que acrescentar. Ademais, o pedido segue a boa doutrina (Finanças Públicas, 
Giambiage, Campus p.18). Indeferido.                                        
 
 
CARGO: ECONOMISTA 
QUESTÃO: 41 PROVA: A 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
 
JUSTIFICATIVA:  
 
Fundamentação do pedido: “Gostaria de solicitar a revisão desta questão, pois o 
conteudo de Concorrência imperfeita: a modelagem do Duop´olio de Cournot não 
constava no edital além de suas hipoteses estarem alteradas, as corretas seriam: 
1)Suporemos que existem apenas duas firmas nesse mercado; assim, temos i = 1, 2, 
o que caracterizar´a um caso de duop´olio. 2) Juntando a hip´otese de racionalidade 
individual e simetria das informcões, obtemos um conceito um pouco mais  
espec´&#305;fico de racionalidade;o administrador da Firma 1 (chamarei aqui apenas 
de “1”) sabe que o administrador da  Firma 2 (chamaremos apenas de “2”) ´e racional, 
e vice-versa. Ademais, 1 sabe que 2 sabe que 1 ´e racional, e vice-versa; 1 sabe que 2 
sabe que 1 sabe que 2 ´e racional, e vice-versa...e por a´&#305; vai. 3) Ambas as 
firmas não observam a decisão quanto ao n´&#305;vel de producão da outra firma. 
Assim, ´e como se tivessem que  tomar decis˜oes simultaneas de produção. 
Obrigado..” 
 
PARECER: a alegação do requerente afirmando que a questão não constava do edital 
não procede, pois a expressão “Regimes de Concorrência” abarca o núcleo da 
questão). Ademais, o pedido segue a boa doutrina (Economia Internacional, Campus, 
Baumann  p. 45). Indeferido.                                        
 
 
CARGO: ECONOMISTA 
QUESTÃO: 55 PROVA: A 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
 
JUSTIFICATIVA:  
 
Fundamentação do pedido: “Gostaria de solicitar a anulação desta questão pois a 
definição para excedente do consumidor é: O Excedente do Consumidor corresponde 
à diferença entre o montante que o consumidor estaria disposto a pagar por 
determinada quantidade de um bem e o  montante que efectivamente paga. Esta 
situação ocorre porque o consumidor consome até ao momento em que a sua 
utilidade marginal  iguala o preço de mercado. Desta forma, todas as unidades 
consumidas excepto a última apresentam utilidades marginais superiores ao  preço. 
Ou seja a medida em unidades monetária realmente e o excedente, mas o ganho será 
a utilidade marginal até que iguale ao preço, ou seja, a resposta desta questão está 
incompleta e com isso gerando uma interpretação confusa. 
 
Obrigado.” 
 
PARECER: a alegação do requerente no tocante ao conceito vai ao encontro do que 
consta no gabarito, ou seja, concorda com ele. Caberia ao candidato discernir a 
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resposta. Nesse sentido, não há o que acrescentar. Ademais, o pedido segue a boa 
doutrina (Introdução à Economia, frase editora,/Viceconti p. 108). Indeferido.                                        
 
 
CARGO: ECONOMISTA 
QUESTÃO: 48 PROVA: A 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
 
JUSTIFICATIVA:  
 
Fundamentação do pedido: “Gostaria de solicitar a revisão desta questão, pois o 
modelo de saldo de caixa pedido pode ser: A determinação do saldo ótimo de  caixa 
através dos modelos Baumol e de Miller-Orr: Uma aplicação prática. 
Fonte:http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos22005/113.pdf.  
E o modelo Miller-Orr também e conhecido como: Influência dos custos de transação 
no lucro de uma empresa: aplicação do modelo de caixa de Miller-Orr Ou seja a 
questão mau formulada e portanto apresenta duas respostas. 
.” 
 
PARECER: a alegação do requerente afirmando que a questão foi mal formulada e 
admite duas respostas não procede, pois a característica de comportamento aleatório 
do modelo de Miller-Orr é exatamente o aspecto que o distingue do modelo de 
Baumol, conforme ensina a boa doutrina (Ed. Atlas, Adm. Financeira, Ross p. 620 ). 
Indeferido.                                        
 
 
CARGO: ECONOMISTA 
QUESTÃO: 59 PROVA: A 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
 
JUSTIFICATIVA:  
 
Fundamentação do pedido: “Gostaria de solicitar a revisão desta questão, pois há uma 
confusão na expressão apresentada podendo com isso ocasionar varias 
interpretações. 
 
A expressão correta seria : NCG =” 
 
PARECER: a alegação do requerente não diz respeito sequer à questão informada. 
Nesse sentido, não há o que acrescentar.   Indeferido.                            
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CARGO: ADMINISTRADOR 
QUESTÃO: 1 PROVA: E 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
 
JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção C – “Não negoceies sem considerar teus 
princípios éticos”. O correto é “Não negocies sem considerar teus princípios éticos”. 
 
CARGO: ADMINISTRAÇÃO 
QUESTÃO: 5 PROVA: E 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
 
JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção D – “adoção de ações pontuais, mas que 
não tenham apenas viés econômico”. Conforme se encontra no texto: “A adoção do 
princípio da sustentabilidade nas estratégias de negócios das empresas implica ações 
que não sejam de curto e médio prazo � ações pontuais � e que não tenham 
somente o viés econômico (lucro)”. (7º parágrafo). 
 
CARGO: ADMINISTRAÇÃO 
QUESTÃO: 7 PROVA: E 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
 
JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção B – “A mania de sobrepor os interesses da 
corporação às questões sociais gerava problemas para a empresa. / Gerava 
problemas para a empresa a mania de sobrepor às questões sociais os interesses da 
corporação.” Foi invertida a ordem dos termos da oração, mas foi mantido o sentido 
original. 
 
CARGO: ADMINISTRADOR 
QUESTÃO: 18 PROVA: A 
 
RECURSO: INDEFERIDO 
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JUSTIFICATIVA:  
 Essa questão procurava saber se o candidato sabia conceitos de software livre, 
conforme solicitado no programa do Edital. No livro Informática passo a passo para 
concursos públicos, sua autora Renata Miyagusku (pág. 45) ela menciona que com a 
união a diversos outros softwares livres, como o Apache, KDE, GNOME, Firefox, 
softwares do sistema GNU e o BrOffice.org, o Linux conseguiu se estabelecer como 
um ambiente completo, seguro e estável para desktops, servidores etc. Por outro lado, 
o Netscape Navigator é o mais antigo concorrente do Internet Explorer, sendo um 
browser proprietário e não um software livre. O erro de impressão de Navegator para 
Navigator não impede o entendimento da questão. Logo a opção correta é a letra D, 
Netscape Navigator.  

CARGO: ADMINISTRADOR 
QUESTÃO: 46 PROVA: E 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: trata-se de conceito ontológico pacificado pela boa doutrina. (Direito 
Administrativo, Campus – Elias Freire – p. 123) 

CARGO: ADMINISTRADOR 
QUESTÃO: 41 PROVA: A 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: trata-se de conceito ontológico pacificado pela boa doutrina. Assim 
se posicionam di Pietro e outros doutrinadores (Direito Administrativo, Campus – Elias 
Freire – p. 118) 

CARGO: ADMINISTRADOR 
QUESTÃO: 58 PROVA: C 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: E) Da impessoalidade.                                 Direito Administrativo, 
Campus – Elias Freire – p. 118 
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CONCURSO DO MAPA 
FORMULÁRIO DE RESPOSTA AOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA 

QUESTÃO: 1 PROVA: A 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção C – “na trama, assumiu papel de indivíduo degradado, mas 
dedicado ao trabalho e íntegro, apesar dos poucos recursos de inteligência”. Isto porque indivíduo 
morigerado quer dizer educado, de boa formação moral, enobrecido, prudente, e não degradado. As 
demais opções contêm características do personagem que estão rigorosamente de acordo com o texto. 

QUESTÃO: 2 PROVA: A 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção A – “a encenação com a tropa de animais, o contato com os 
comerciantes e as transações realizadas permitiram que Libório ficasse conhecido por todos e, com 
isso, aumentasse a estima que já lhe devotavam”. A encenação com a tropa de animais, o contato com 
os comerciantes e as transações realizadas permitiram que Libório ficasse conhecido por todos, mas o 
texto não se refere a aumento de estima que lhe era devotada. As demais opções estão de acordo com 
o texto. Não procedem os recursos. 

QUESTÃO: 3 PROVA: A 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção D – “concessão e conseqüência”. O conectivo “sem” pode 
ser substituído, sem alteração de sentido por “a despeito de não”, ou “embora não”, exprimindo, 
portanto, concessão. O conectivo “de sorte que” corresponde quanto ao sentido a “de maneira que”, “a 
ponto de”, exprimindo, portanto, consequência. Não procedem os recursos. 

QUESTÃO: 4 PROVA: A 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção B – “no sertão, dada a pobreza dominante, os crimes contra 
a pessoa são punidos com menos gravidade do que os crimes contra o patrimônio”. A expressão “dada 
a pobreza dominante” corresponde a “a fazenda é escassa e a população cresce demais”; a expressão 
“os crimes contra a pessoa são punidos com menos gravidade” corresponde a “onde se perdoa 
facilmente o assassino”; a expressão “do que os crimes contra o patrimônio” corresponde a “as ofensas 
à propriedade”. O que se diz nas demais opções não tem essas correspondências. 

QUESTÃO: 5 PROVA: A 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção E – “Vossa Excelência”. “Vossa Excelência, para as 
seguintes autoridades: c) do Poder Judiciário: Ministros dos Tribunais Superiores; Membros de 
Tribunais; Juízes; Auditores da Justiça Militar” (Manual de Redação da Presidência da República, p. 9-
10). 
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QUESTÃO: 6 PROVA: A 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção D – “Dá cá o meu conto de réis, seu vigário, tem paciência. 
Faze como o teu amigo, que deve e confessa diante do povo, não esfoles os pobres”. Dá (imperativo 
afirmativo de “dar”); tem (imperativo afirmativo de “ter”); faze (imperativo afirmativo de “fazer”); teu 
(possessivo correspondente a “tu”); não esfoles (imperativo negativo de “esfolar”). 

QUESTÃO: 7 PROVA: A 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção E - “Esta segurança e o modo LORPA do safado abalavam 
os intrusos” (20º parágrafo) / “Esta segurança e o modo descontraído do safado abalavam os intrusos”. 
O adjetivo “lorpa” significa “grosseiro”, “boçal”, “bronco”, e não “descontraído”. Os demais significados 
são todos abonados pelos melhores dicionários. Não procedem os recursos. 

QUESTÃO: 8 PROVA: A 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção B – “Todos procuravam CASSAR um meio para 
desmascarar o bandido”. / “Com os apelos que fazia, o vigário queria CAÇAR o direito de o malandro se 
defender das acusações”. As duas palavras tiveram emprego invertido: o significado de “caçar” é 
adequado à primeira frase; o de “cassar”, à segunda. 

QUESTÃO: 9 PROVA: A 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção C – “correta, pois o verbo, sendo pessoal, está concordando 
com o constituinte sujeito “perguntas”.” O verbo chover está empregado em sentido figurado, e não com 
o sentido de fenômeno da natureza, como verbo impessoal. Neste caso, sua sintaxe é de verbo 
pessoal, que concorda com o constituinte sujeito. Portanto a concordância verbal está correta. 

QUESTÃO: 10 PROVA: A 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção A – “Pensei que me benzia e me queria bem. / Pensei que 
lhe benzia, e lhe queria bem”. O verbo “benzer” é transitivo direto, por conseguinte se constrói com o 
pronome “o”, objeto direto. As demais construções estão corretas. Não procedem os recursos. 

QUESTÃO: 1 PROVA: C 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção D – “Dá cá o meu conto de réis, seu vigário, tem paciência. 
Faze como o teu amigo, que deve e confessa diante do povo, não esfoles os pobres”. Dá (imperativo 
afirmativo de “dar”); tem (imperativo afirmativo de “ter”); faze (imperativo afirmativo de “fazer”); teu 
(possessivo correspondente a “tu”); não esfoles (imperativo negativo de “esfolar”). 
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QUESTÃO: 2 PROVA: C 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção B – “no sertão, dada a pobreza dominante, os crimes contra 
a pessoa são punidos com menos gravidade do que os crimes contra o patrimônio”. A expressão “dada 
a pobreza dominante” corresponde a “a fazenda é escassa e a população cresce demais”; a expressão 
“os crimes contra a pessoa são punidos com menos gravidade” corresponde a “onde se perdoa 
facilmente o assassino”; a expressão “do que os crimes contra o patrimônio” corresponde a “as ofensas 
à propriedade”. O que se diz nas demais opções não tem essas correspondências. 

QUESTÃO: 3 PROVA: C 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção E - “Esta segurança e o modo LORPA do safado abalavam 
os intrusos” (20º parágrafo) / “Esta segurança e o modo descontraído do safado abalavam os intrusos”. 
O adjetivo “lorpa” significa “grosseiro”, “boçal”, “bronco”, e não “descontraído”. Os demais significados 
são todos abonados pelos melhores dicionários. Não procedem os recursos. 

QUESTÃO: 4 PROVA: C 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção D – “concessão e conseqüência”. O conectivo “sem” pode 
ser substituído, sem alteração de sentido por “a despeito de não”, ou “embora não”, exprimindo, 
portanto, concessão. O conectivo “de sorte que” corresponde quanto ao sentido a “de maneira que”, “a 
ponto de”, exprimindo, portanto, consequência. Não procedem os recursos. 

QUESTÃO: 5 PROVA: C 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção A – “Pensei que me benzia e me queria bem. / Pensei que 
lhe benzia, e lhe queria bem”. O verbo “benzer” é transitivo direto, por conseguinte se constrói com o 
pronome “o”, objeto direto. As demais construções estão corretas. Não procedem os recursos. 

QUESTÃO: 6 PROVA: C 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção C – “na trama, assumiu papel de indivíduo degradado, mas 
dedicado ao trabalho e íntegro, apesar dos poucos recursos de inteligência”. Isto porque indivíduo 
morigerado quer dizer educado, de boa formação moral, enobrecido, prudente, e não degradado. As 
demais opções contêm características do personagem que estão rigorosamente de acordo com o texto. 

QUESTÃO: 8 PROVA: C 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção B – “Todos procuravam CASSAR um meio para 
desmascarar o bandido”. / “Com os apelos que fazia, o vigário queria CAÇAR o direito de o malandro se 
defender das acusações”. As duas palavras tiveram emprego invertido: o significado de “caçar” é 
adequado à primeira frase; o de “cassar”, à segunda. 
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QUESTÃO: 9 PROVA: C 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção C – “correta, pois o verbo, sendo pessoal, está concordando 
com o constituinte sujeito “perguntas”.” O verbo chover está empregado em sentido figurado, e não com 
o sentido de fenômeno da natureza, como verbo impessoal. Neste caso, sua sintaxe é de verbo 
pessoal, que concorda com o constituinte sujeito. Portanto a concordância verbal está correta. 

QUESTÃO: 10 PROVA: C 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção A – “a encenação com a tropa de animais, o contato com os 
comerciantes e as transações realizadas permitiram que Libório ficasse conhecido por todos e, com 
isso, aumentasse a estima que já lhe devotavam”. A encenação com a tropa de animais, o contato com 
os comerciantes e as transações realizadas permitiram que Libório ficasse conhecido por todos, mas o 
texto não se refere a aumento de estima que lhe era devotada. As demais opções estão de acordo com 
o texto. Não procedem os recursos. 

QUESTÃO: 1 PROVA: E 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção D – “Dá cá o meu conto de réis, seu vigário, tem paciência. 
Faze como o teu amigo, que deve e confessa diante do povo, não esfoles os pobres”. Dá (imperativo 
afirmativo de “dar”); tem (imperativo afirmativo de “ter”); faze (imperativo afirmativo de “fazer”); teu 
(possessivo correspondente a “tu”); não esfoles (imperativo negativo de “esfolar”). 

QUESTÃO: 2 PROVA: E 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção C – “correta, pois o verbo, sendo pessoal, está concordando 
com o constituinte sujeito “perguntas”.” O verbo chover está empregado em sentido figurado, e não com 
o sentido de fenômeno da natureza, como verbo impessoal. Neste caso, sua sintaxe é de verbo 
pessoal, que concorda com o constituinte sujeito. Portanto a concordância verbal está correta. 

QUESTÃO: 3 PROVA: E 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção B – “Todos procuravam CASSAR um meio para 
desmascarar o bandido”. / “Com os apelos que fazia, o vigário queria CAÇAR o direito de o malandro se 
defender das acusações”. As duas palavras tiveram emprego invertido: o significado de “caçar” é 
adequado à primeira frase; o de “cassar”, à segunda. 

QUESTÃO: 4 PROVA: E 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção D – “concessão e conseqüência”. O conectivo “sem” pode 
ser substituído, sem alteração de sentido por “a despeito de não”, ou “embora não”, exprimindo, 
portanto, concessão. O conectivo “de sorte que” corresponde quanto ao sentido a “de maneira que”, “a 
ponto de”, exprimindo, portanto, consequência. Não procedem os recursos. 
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QUESTÃO: 5 PROVA: E 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção E - “Esta segurança e o modo LORPA do safado abalavam 
os intrusos” (20º parágrafo) / “Esta segurança e o modo descontraído do safado abalavam os intrusos”. 
O adjetivo “lorpa” significa “grosseiro”, “boçal”, “bronco”, e não “descontraído”. Os demais significados 
são todos abonados pelos melhores dicionários. Não procedem os recursos. 

QUESTÃO: 6 PROVA: E 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção A – “Pensei que me benzia e me queria bem. / Pensei que 
lhe benzia, e lhe queria bem”. O verbo “benzer” é transitivo direto, por conseguinte se constrói com o 
pronome “o”, objeto direto. As demais construções estão corretas. Não procedem os recursos. 

QUESTÃO: 7 PROVA: E 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção B – “no sertão, dada a pobreza dominante, os crimes contra 
a pessoa são punidos com menos gravidade do que os crimes contra o patrimônio”. A expressão “dada 
a pobreza dominante” corresponde a “a fazenda é escassa e a população cresce demais”; a expressão 
“os crimes contra a pessoa são punidos com menos gravidade” corresponde a “onde se perdoa 
facilmente o assassino”; a expressão “do que os crimes contra o patrimônio” corresponde a “as ofensas 
à propriedade”. O que se diz nas demais opções não tem essas correspondências. 

QUESTÃO: 8 PROVA: E 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção A – “a encenação com a tropa de animais, o contato com os 
comerciantes e as transações realizadas permitiram que Libório ficasse conhecido por todos e, com 
isso, aumentasse a estima que já lhe devotavam”. A encenação com a tropa de animais, o contato com 
os comerciantes e as transações realizadas permitiram que Libório ficasse conhecido por todos, mas o 
texto não se refere a aumento de estima que lhe era devotada. As demais opções estão de acordo com 
o texto. Não procedem os recursos. 

QUESTÃO: 9 PROVA: E 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção E – “Vossa Excelência”. “Vossa Excelência, para as 
seguintes autoridades: c) do Poder Judiciário: Ministros dos Tribunais Superiores; Membros de 
Tribunais; Juízes; Auditores da Justiça Militar” (Manual de Redação da Presidência da República, p. 9-
10). 

QUESTÃO: 10 PROVA: E 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta está na opção C – “na trama, assumiu papel de indivíduo degradado, mas 
dedicado ao trabalho e íntegro, apesar dos poucos recursos de inteligência”. Isto porque indivíduo 
morigerado quer dizer educado, de boa formação moral, enobrecido, prudente, e não degradado. As 
demais opções contêm características do personagem que estão rigorosamente de acordo com o texto. 
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QUESTÃO: 11 PROVA: A 

RECURSO: DEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  
 A questão procurava saber se o candidato possuía conceitos de hardware e conceitos de 
linguagem de programação, conforme solicitado no programa do Edital. A sentença I é falsa pois 
segundo Fernando Velloso, em seu livro Informática conceitos básicos (pág.45), quanto menor o Dot 
Pitch, melhor a qualidade da imagem (resolução). Já a sentença II, segundo velloso (pág.56), é 
verdadeira pois ele afirma que a tendência é a substituição das atuais interfaces paralelas e as 
tradicionais interfaces seriais dos periféricos pelo barramento USB, que passou a ter suporte a partir do 
Windows 98. Porém, outros autores como Gabriel Torres em seu livro Hardware – Curso Completo (4ª 
edição), afirma que o barramento USB já estava disponível desde a versão OSR2 do Windows 95, 
portanto o barramento USB passou a ter suporte a partir do Windows 95 e não do Windows 98 como 
afirma a sentença, sendo falsa a sentença. Na sentença III, Velloso afirma (pág. 63) que a linguagem 
Assembly é uma linguagem orientada para máquina cujas instruções têm geralmente uma 
correspondência de um-para-um com as instruções de máquina. Logo a sentença é falsa pois a 
linguagem Java não é uma linguagem orientada para máquina (assembly) e sim uma linguagem 
orientada a objeto e suas instruções não têm uma correspondência um-para-um. Já na linguagem 
assembly, cada instrução de máquina corresponde a uma linha de comando. Portanto todas as 
sentenças são falsas e não há opção prevista no gabarito e a questão está anulada. 

QUESTÃO: 22 (GABARITO A) QUESTÃO 23( GAB C) E 26 (GABA  E) 

RECURSO: DEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  
A questão 22, gab. A, que corresponde 23, gab. C e a 26, gab. E, deve ser anulada.  
Houve um grave erro de impressão que deixou a questão completamente errada. Todos os 
expoentes que existiam nas opções foram impressos erradamente. Por exemplo, 4 elevado ao 
quadrado, que seria 42, ficou impresso como 42. Assim sendo, a questão passou a ter várias 
respostas corretas. 

QUESTÃO: 13 PROVA: A 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  
 Essa questão procurava saber se o candidato conhecia alguns conceitos e interfaces do 
Windows Vista, conforme solicitado no programa do Edital. Sandra Rita, em seu livro 101 dicas (pág. 
29) apresenta as novidades da barra de tarefas e menciona que a barra de ferramentas é composta 
pela barra de início rápido, a barra de tarefas, com os programas que estão abertos no momento e a 
área de notificação. Nas outras opções aparece o componente gadgets que segundo a mesma autora, 
trata-se de uma longa barra vertical que apresenta mini-programas. (pág.24) Logo a opção correta é a 
letra C, barra de tarefas, barra de início rápido e área de notificação. 

QUESTÃO: 14 PROVA: A 

RECURSO: INDEFERIDO 
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JUSTIFICATIVA:  
 Essa questão procurava saber se o candidato conhecia conceitos fundamentais de software e 
Internet, conforme solicitado no programa do Edital do concurso. Segundo Renata Miyagusku, em seu 
livro Informática passo a passo para Concursos Públicos (pág. 19) ela cita alguns arquivos de áudio, 
entre eles o MID. Na pág. 118, essa autora afirma que nem todos os tipos de arquivos de imagens são 
suportados nas páginas da Internet e diz que o HTML suporta o GIF, o BMP, o XBM, o JPG ou JPEG e 
o PNG. Logo a única opção que não é um arquivo de imagem é o MID, sendo portanto a opção correta 
a letra E, MID. 

QUESTÃO: 15 PROVA: A 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  
 Essa questão procurava saber se o candidato possuía conceitos de software livre conforme 
solicitado no programa do Edital. Segundo Renata Miyagusku (pág. 44) o Linux adota a licença GPL, 
que consiste em um documento que permite que todos os interessados possam usa-lo e redistribuí-lo. 
Mais adiante (pág. 141), essa autora menciona que essa licença (GPL) não limita a distribuição do 
software protegido por ela, mas impede que este software seja integrado com algum programa 
proprietário. Ela afirma ainda que a GPL é baseada na legislação internacional de copyright, o que 
garante a parte legal para o software licenciado com a GPL. Ela define shareware como tipo de licença 
que permite que um software seja redistribuído, mas sua utilização implica no pagamento pela sua 
licença, sendo que geralmente seu código-fonte não é aberto. Já copyleft ela define como uma 
versão de copyright em que há a definição explícita das condições em que as cópias, 
modificações e redistribuições de um software podem ser feitas, garantindo a liberdade de 
modificação e redistribuição desde que ele seja licenciado. Por outro lado, essa autora define 
freeware como uma licença aplicada a programas cuja redistribuição é permitida, porém não 
pode haver modificação e seu código-fonte não é acessível com acontece com o open source e 
com o software livre. Portanto, como o Linux não implica em pagamento pela sua licença (você poderá 
pagar pela embalagem e documentação), não requer licenciamento, pode ter seu código-fonte acessível 
e modificado e não é proprietário, sua licença só poderá ser do tipo GPL, logo a opção correta é a letra 
B, GPL. 

QUESTÃO: 18 PROVA: A 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  
 Essa questão procurava saber se o candidato sabia conceitos e operações básicas do Word 
2003, conforme solicitado no programa do Edital. No livro Office 2000, dos autores Frank Mattos, Jorge 
Linhares e Roseane Gomes, na pág. 19 esses autores afirmam que após selecionar o texto ou figura, 
utilize o botão recortar na barra de ferramentas, que automaticamente será deslocado para a área de 
transferência, sendo retirado do local de onde foi gerado. Essa função existe em todas as versões do 
Word. Portanto, das opções existentes, a única função que remove o texto definitivamente do local onde 
foi gerado é a função recortar, letra A. 

QUESTÃO: 19 PROVA: A 

RECURSO: INDEFERIDO 
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JUSTIFICATIVA:  
 Essa questão procurava saber se o candidato conhecia conceitos e operações básicas do MS 
Excel, conforme solicitado no programa do Edital. Segundo Mattos, Linhares e Gomes (pág. 66), esses 
autores explicam o significado da função = SOMA (B10; F5:F8; G1) em que a célula onde está o cursor 
(no caso B9) recebe a soma da célula B10 e a soma de F5 até F8 e mais a soma de G1. No nosso caso 
seria 5 + (1+2+3+4) + 6, resultando em 21. O candidato deve ter atenção na função soma em relação 
aos parâmetros F5:F8 (que significa o intervalo de F5 a F8). Logo a opção correta é a letra A, 21.  

QUESTÃO: 20 PROVA: A 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  
 Essa questão procurava saber se o candidato tinha conhecimento de conceitos e ferramentas de 
redes locais, conforme solicitado no programa do Edital.  Na sentença I,  
Velloso, no livro Informática Conceitos Básicos (pág. 256), afirma que existe a hipótese de uma rede ser 
dotada de dois ou mais protocolos como por exemplo o NetBEUI e o TCP/IP,cada um com uma função 
específica, muito utilizado para implementar sistemas de segurança (firewall). Logo a sentença I é 
verdadeira. Na sentença II, Velloso afirma na pág. 213 que uma rede com topologia estrela, onde existe 
um dispositivo central ao qual as estações e servidores se conectam, possui como desvantagem a 
necessidade maior de quantidade de cabos. Já numa rede em barramento, os servidores e estações 
ligam-se a um cão único e comum portanto a necessidade de cabo é menor quando comparada com a 
topologia estrela. Caso fosse considerada uma rede sem fio (wireless) seria declarado isso na questão. 
A questão fala claramente em cabos. Portanto a sentença é verdadeira. Na sentença III, Velloso afirma 
(pág.182) que banda larga é o método de comunicação analógica que utiliza uma banda de grande 
largura. Logo não é um método de comunicação digital e nem utiliza banda de pequena largura, sendo 
portanto falsa essa sentença. A resposta correta é a letra D, I e II são verdadeiras. 

QUESTÃO: 24 PROVA: GABARITO A 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  
 Questão 24, gab. A. Questão 21, gab. E 
Não procede o recurso. Os candidatos apresentam uma hipótese com 20 pessoas. Ela é válida, só 
não é a quantidade mínima de pessoas para que possamos GARANTIR a existência de três no mesmo 
mês. Poderíamos, por exemplo, ter duas pessoas em cada mês, totalizando 24 pessoas e a 
coincidência solicitada não acontecer.  
Pelo princípio da casa dos pombos, para que pudéssemos GARANTIR que, três pessoas no mínimo, 
fizessem aniversário no mesmo mês, o grupo teria de ser formado por 2 x 12 + 1 = 25 pessoas. 

QUESTÃO: 25 PROVA: GABARITO C 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  
 Questão 25, gab. C.  Questão 30, gab. E. Não procedem os recursos. 
No atual sistema de emplacamento de veículos do país o alfabeto utilizado é de 26 letras. 

QUESTÃO: 25 PROVA: GABARITO E 

RECURSO: INDEFERIDO 
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JUSTIFICATIVA:  
 Questão 25, gab. E. Não procede o recurso. 
Quando afirmamos que todo brasileiro é religioso, isso não significa que todo religioso seja brasileiro. 
Trata-se de uma inclusão do conjunto dos brasileiros no conjunto das pessoas religiosas. Podemos 
muito bem ter uma pessoa não brasileira e que também seja religiosa. 

b – brasileiros; r -  pessoas religiosas 

QUESTÃO: 29 PROVA: GABARITO E 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  
Não procede o recurso. O gabarito apresentado pela banca é exatamente o B, que é o citado pelo 
candidato. 

O gabarito correto é o B.  

QUESTÃO: 30 PROVA: GABARITO A 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  
 Questão 30, gab. A. 3818241 Questão 22, gab. E 
Não procedem os recursos. Trata-se de uma questão que envolve inclusão entre conjuntos e temos a 
situação mostrada no diagrama de Venn-Euler abaixo: 

p – professores; s – supersticiosos; i – inteligentes. C – Claudio 
O diagrama mostra perfeitamente que Claudio pode muito bem não ser supersticioso, mas ser 
inteligente, o que contraria o argumento apresentado pelo candidato. 

 questão 22, gab. C. 3435601, questão 22, gab. E. 3751473, questão 22, gab. E . Não procedem os 
recursos. 
João pode ser inteligente e não ser supersticioso. Veja o diagrama abaixo.
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p – professores; s – supersticiosos; i – inteligentes. J – João 
O diagrama mostra perfeitamente que João pode muito bem não ser supersticioso, mas ser inteligente, 
o que contraria o argumento apresentado pelo candidato. 

QUESTÃO: 31 PROVA: GABARITO A 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  
 Questão 31 (Prova A); 38 (Prova B); 38 (Prova C) 

 Atualmente, a questão energética está  na pauta política e econômica do Brasil. Além da exploração do pré-sal, 
 o etanol representa uma importante alternativa para a nossa economia. 
 O etanol brasileiro é produzido da(o); 

 Resposta:   cana-de- açúcar 

 Recursos: “o etanol pode ser produzido por varias fontes como por exemplo grãos, milho e cevada são grãos 
 e também fazem parte do rol de itens a serem escolhidos na questão. Há estudos em que dizem que o etanol 
 pode ser feito até de batata. Solicito a anulação da questão.” 

 Resposta aos recursos: Indeferidos 

 Não está em questão as diferentes fontes para a produção do etanol, e sim a fonte do etanol brasileiro que é a 
 cana-de-açúcar.  

QUESTÃO: 33 PROVA: GABARITO A 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  
 Questão 33 (Prova 1); 39 (Prova 2); 35 (Prova 3) 

 Nos últimos meses (grifo nosso), Honduras vive momentos de incertezas políticas. 
 Sobre a situação política de Honduras, pode-se afirmar que: 

 Resposta: II – Os dois presidentes, o deposto e o interino, envolvidos na crise, são do Partido Liberal. 
                  IV – Um acordo foi selado, em fins de outubro do corrente ano, tendo como um de seus pontos a 
 transferência da autoridade das Forças Armadas para o Supremo Tribunal Eleitoral. 
                  Estão corretas as afirmativas: II e IV. 

 Recursos: “ O ano corrente é 2010 e o acordo foi realizado em 2009. Erro de elaboração.”  
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                  “A transferência de autoridade das Forças Armadas para o Supremo Tribunal não ocorreu, as Forças 
 Armadas foram colocadas à disposição para o Supremo Tribunal Eleitoral.” 
                    “As Forças Armadas foram colocadas à disposição do Supremo Tribunal e não transferidas a este(...).” 

 Resposta aos recursos: Indeferidos 

 No enunciado da questão encontramos: “nos últimos meses, Honduras vive momentos de incerteza política”. 
 Considerando a época de realização da prova, janeiro de 2010, o candidato pode se situar cronologicamente, 
 apesar da afirmativa “em fins  de outubro do corrente ano”. Tal fato está explícito nos recursos, pois os candidatos 
 afirmam que o ano em questão “só pode ser 2009”. A anulação da questão, portanto, não se justifica. 
 Realmente, as “Forças Armadas não foram transferidas ao Supremo Tribunal”,nem colocadas à disposição do 
 mesmo. As Forças Armadas e o Supremo Tribunal Eleitoral representam instituições diferentes. 
 Após o golpe, as Forças Armadas assumiram o comando do processo político do país. Com a convocação das 
 eleições, o Supremo Tribunal Eleitoral assumiu, devido ao acordo realizado, a condução do processo eleitoral com o 
 respaldo das Forças Armadas. O Supremo Tribunal Eleitoral assumiu, assim, uma parte da autoridade exercida  até 
 então pelas Forças Armadas. 

 Ver O Globo, de 6/11/2009(p.25) e de 31/10/2009 (p.26) 

QUESTÃO: 34 PROVA: GABARITO A 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  
 Questão 34 (Prova A); 40 (Prova B); 31 (Prova C)  

 O Jornal do Commercio, de 23 de novembro de 2009, noticiou que a Organização Mundial do Comércio (OMC) 
 autorizou o Brasil a impor sanções de comércio contra os Estados Unidos. Esta questão está relacionada ao 
 seguinte fato: 

 Resposta: política de subsídios norte-americana ao algodão. 

 Recurso: “houve diminuição do volume de algodão importado, do Brasil para os EUA, em virtude  de o 
 governo americano subsidiar,(...)ao alhures estipulando  em acordos comerciais,(...) subsídios aos agricultores 
 de algodão. 
 Assim, há uma relação direta entre as assertivas previstas nas alíneas B (indicada pela Banca) e C (marcada 
 pela candidata), relação esta de fato e conseqüência, razão pela qual requer-se, nesta oportunidade a 
 alteração do gabarito para a alínea C.” 

 Resposta ao recurso: Indeferido 

 A diminuição da importação do algodão brasileiro não está relacionado ao consumo do mesmo pelos Estados 
 Unidos, que são os maiores produtores e exportadores de algodão do mundo. A política norte-americana 
 prejudica a concorrência e a exportação brasileira mundialmente. 
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QUESTÃO: 35 PROVA: GABARITO A 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  
 Questão 35 (Prova A); 32 (ProvaB); 33 (Prova C) 

 O Proger Rural tem como um de seus objetivos: 

 Resposta: apoiar o médio produtor rural. 

 Recursos: “ Proger Rural financia produtores rurais (micro, pequeno, médio) e também cooperativas, associações e 
 trabalhadores autônomos.” 
                   “O PROGER Rural é um programa nacional com intuito de fixar o homem ao campo (...)”. 
                    “Esse Programa foi criado pelo Governo Federal em 1995 e tem como objetivo promover o 
 desenvolvimento das atividades rurais dos pequenos produtores e proporcionar aumento de renda e geração de 
 emprego no campo.” 
                      “Anulação da questão porque o PROGER tem como objetivo  apoiar o micro e pequeno proprietário 
 rural.” 

 Resposta aos recursos: Indeferidos 

 O Proger Rural, como todos os candidatos reconhecem nos recursos, visa financiar e apoiar os proprietários rurais: 
 os micros, pequenos e médios proprietários. Ver Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011, Exercício 
 2009 e Ano Base 2008, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Brasíli- DF, 2009, 1ª ed., página 7 e 
 www. agricultura.gov.br 

QUESTÃO: 22 PROVA: GABARITO E 

RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  
 Questão 22, gab. E. Não procede o recurso.  
 Quando a questão diz que todo professor é supersticioso, não acarreta que todo supersticioso seja 
professor, como afirma o candidato 

Gabarito A

  Agente administrativo 
  Disciplina: CONHECIMENTO ESPECÍFICO  
Questão Justificativa Resultado

43 De acordo com a bibliografia sugerida, a resposta encontra-se nas págs 3 e 4, 
do livro de Maximiano A resposta correta é D. 

indeferido 

45 De acordo com a bibliografia sugerida, a resposta encontra-se nas págs 61 e 
66, do livro Teoria Geral da Administração de Idalberto Chiavenato. A resposta 
correta é E. 

indeferido 

46 De acordo com a bibliografia sugerida, a resposta encontra-se nas págs 
530,531 e 532, do livro Teoria Geral da Administração de Idalberto Chiavenato. 
A resposta correta é D. 

indeferido 

47 De acordo com a bibliografia sugerida, a resposta encontra-se na pág. 63, do 
livro Teoria Geral da Administração de Idalberto Chiavenato. A resposta correta 
é A. 

indeferido 

48 De acordo com a bibliografia sugerida, a resposta encontra-se na pág. 351, do 
livro Teoria Geral da Administração de Idalberto Chiavenato. A resposta correta 
é C. 

indeferido 

49 De acordo com a bibliografia sugerida, a resposta encontra-se no Manual de 
Redação da Presidência da República. A resposta correta é C. 

indeferido 
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50 De acordo com a bibliografia sugerida, a resposta encontra-se no Manual de 
Redação da Presidência da República. A resposta correta é E. 

indeferido 

  GABARITO A 

  Disciplina: CONHECIMENTOS GERAIS 
Questão Justificativa Resultado
36 De acordo com a bibliografia sugerida, a resposta encontra-se no Decreto 

1171/94, XXII. A resposta correta é C. 
indeferido 

37 De acordo com a bibliografia sugerida, a resposta encontra-se na Lei 
4504/64, art. 1º, parágrafo 2º.A resposta correta é A. 

indeferido 

38 De acordo com a bibliografia sugerida, a resposta encontra-se no Decreto 
6029/07, art. 11. A resposta correta é E. 

indeferido 

39 De acordo com a bibliografia sugerida, a resposta encontra-se na Lei 
8078/90, art. 52. A resposta correta é B. 

indeferido 

40 De acordo com a bibliografia sugerida, a resposta encontra-se no Decreto 
5351, art. 3º, IV. A resposta correta é D. 

indeferido 

  GABARITO C 
  AGENTE ADMINISTRATIVO 
  Disciplina: CONHECIMENTO ESPECÍFICO  
Questão Justificativa Resultado
42 De acordo com a bibliografia sugerida, a resposta encontra-se nas págs 61 e 

66, do livro Teoria Geral da Administração de Idalberto Chiavenato. A 
resposta correta é E. 

indeferido 

43 De acordo com a bibliografia sugerida, a resposta encontra-se no Manual de 
Redação da Presidência da República. A resposta correta é E. 

indeferido 

46 De acordo com a bibliografia sugerida, a resposta encontra-se nas págs 
530,531 e 532, do livro Teoria Geral da Administração de Idalberto 
Chiavenato. A resposta correta é D. 

indeferido 

49 De acordo com a bibliografia sugerida, a resposta encontra-se nas págs 3 e 
4, do livro de Maximiano A resposta correta é D. 

indeferido 

  GABARITO C 
  Disciplina: CONHECIMENTOS GERAIS 

Questão Justificativa Resultado 
31 De acordo com a bibliografia sugerida, a resposta encontra-se na Lei 4504/64, 

art. 1º, parágrafo 2º.A resposta correta é A. 
indeferido 

35 De acordo com a bibliografia sugerida, a resposta encontra-se no Decreto 
6029/07, art. 11. A resposta correta é E. 

indeferido 

  GABARITO E 

  Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO 
  Disciplina: CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

Questão Justificativa Resultado 
45 De acordo com a bibliografia sugerida, a resposta encontra-se no Manual de 

Redação da Presidência da República. A resposta correta é E. 
indeferido 
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48 De acordo com a bibliografia sugerida, a resposta encontra-se nas págs 
530,531 e 532, do livro Teoria Geral da Administração de Idalberto Chiavenato. 
A resposta correta é D. 

indeferido 

  Disciplina: CONHECIMENTOS GERAIS 
Questão Justificativa Resultado 
39 De acordo com a bibliografia sugerida, a resposta encontra-se na Lei 4504/64, art. 

1º, parágrafo 2º.A resposta correta é A. 
indeferido 


