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CODATA - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAÍBA 
 

RESULTADO DO RECURSO CONTRA O GABARITO DA PROVA OBJETIVA 
 

 

 

Cargo: M01 - ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS 

Disciplina: LINGUA PORTUGUESA 

Questão 

Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão (Deferido 
ou Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

2 - Gab.:P C 

O uso de letra maiúscula na grafia do pronome Ele indica prosopopeia, porque personifica 
o computador, isto é, se refere ao computador como um ser animado. A letra maiúscula é 
utilizada em nomes próprios.  

INDEFERIDO - 

Disciplina: MATEMATICA FINANCEIRA 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão (Deferido 

ou Indeferido) 
Gabarito 

mudado para: 

16 - Gab.:P D 

Total de 900documentos nos três primeiros dias. 
 
Logo, 
 
900  -----  75% 
  X   ----- 100% 
 
X = [(900x100):75] = 1.200 documentos em quarto dias. 

INDEFERIDO - 

  

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

Questão 

Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão (Deferido 
ou Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

38 - Gab.:P C Há duas alternativas corretas, “C” e “E”. DEFERIDO ANULADA 

 

 

Cargo: M02 - ASSISTENTE DE INFORMATICA/ PROGRAMADOR 

Disciplina: TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO 

Questão 

Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão (Deferido 
ou Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 



 

2 

 

 

21 - Gab.:Q E 

MACHADO, F.; MAIA, L. Fundamentos de Sistemas Operacionais, p.88 e 89. LTC, 2011 e 
MACHADO, F.; MAIA, L. Arquitetura de Sistemas Operacionais, p.128 e 129. LTC, 2000. 
Segundo esses autores, “um dos principais problemas gerados pelo swapping é a 
relocação dos programas. O conceito de swapping permitiu um maior compartilhamento da 
memória e, consequentemente, um maior throughput. A técnica se mostrou eficiente para 
sistemas onde existiam poucos usuários competindo por memória e em ambientes com 
aplicações pequenas. Seu maior problema é o elevado custo das operações de 
entrada/saída (swapped in/out).”.Portanto, aumentar o throughput dos dados na memória 
principal é uma consequência desse processo e o principal problema é a relocação. 
Portanto, a resposta correta é minimizar a relocação dos programas. 

INDEFERIDO - 

 

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

Questão 

Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão (Deferido 
ou Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

38 - Gab.:Q C 

A questão estava clara e objetiva. Segundo Maggio, A. Informática para concursos, p.150. 
Ed. Ciência Moderna, 2011, um hub pode funcionar de duas formas passiva e ativa. A 
questão não mencionou que um mesmo hub deve funcionar na forma ativa e passiva. 
Portanto a resposta correta é passiva e ativa.  

INDEFERIDO - 

39 - Gab.:P E 

Segundo Maggio, A. Informática para concursos, p.150 e 151. Ed. Ciência Moderna, 2011, 
Os switches para operar com baixa latência, inicia a retransmissão dos frames 
imediatamente após receber os headers, não fazendo nenhum tipo de verificação no frame. 
Tanembaum A., no livro Redes de Computadores, p.349, editora Campus, 2003, também 
confirma este fato mencionando que “quando os quadros chegam com velocidade maior 
que aquela em que podem ser ser retransmitidos, o switch poderá ficar sem espaço de 
buffer e terá de recomeçar a descartar quadros. Para atenuar esse problema, os switches 
modernos começam a encaminhar quadros tão logo recebem o campo de cabeçalho de 
destino, mas antes de chegar o restante do quadro.”. Portanto, a resposta correta é operam 
com ausência de verificação do frame. 

INDEFERIDO - 

46 - Gab.:P D 

Segundo FALBRIARD, C. Protocolos e Aplicações para Redes de Computadores, p. 46, 90 
e 177. Ed. Erica, 2002, “a rede frame relay não fornece garantias a respeito da integridade 
dos dados, nem mesmo fornece quadros na sua totalidade, porque pode optar pelo simples 
descarte dos pacotes em caso de congestionamentos. Por este motivo é mandatório 
executar um protocolo de nível mais alto o qual é capaz de recuperar eventuais erros, tais 
como: TCP/IP, IPX e HDLC.”. Portanto a sentença III – A rede frame relay fornece garantias 
a respeito da integridade dos dados é falsa. Em relação a sentença II, esse autor menciona 
que SNMP é um protocolo de apoio às rotinas de gerenciamento com base nas definições 
do tipo ASN.1. O SNMP efetua um processo de monitoração ativa da rede (“polling”), 
configura os equipamentos e informa sobre eventos e problemas. Quanto a sentença I, 
esse autor menciona que “ as redes VPNs transportam informações de forma segura em 

INDEFERIDO - 



 

3 

 

 

redes abertas e substituem com vantagem as linhas privativas.”. Portanto as sentenças I e II 
são verdadeiras e a resposta correta da questão é I e II. 

46 - Gab.:Q E 

Segundo FALBRIARD, C. Protocolos e Aplicações para Redes de Computadores, p. 46, 90 
e 177. Ed. Erica, 2002, “a rede frame relay não fornece garantias a respeito da integridade 
dos dados, nem mesmo fornece quadros na sua totalidade, porque pode optar pelo simples 
descarte dos pacotes em caso de congestionamentos. Por este motivo é mandatório 
executar um protocolo de nível mais alto o qual é capaz de recuperar eventuais erros, tais 
como: TCP/IP, IPX e HDLC.”. Portanto a sentença III – A rede frame relay fornece garantias 
a respeito da integridade dos dados é falsa. Em relação a sentença II, esse autor menciona 
que SNMP é um protocolo de apoio às rotinas de gerenciamento com base nas definições 
do tipo ASN.1. O SNMP efetua um processo de monitoração ativa da rede (“polling”), 
configura os equipamentos e informa sobre eventos e problemas. Quanto a sentença I, 
esse autor menciona que “ as redes VPNs transportam informações de forma segura em 
redes abertas e substituem com vantagem as linhas privativas.”. Portanto as sentenças I e II 
são verdadeiras e a resposta correta da questão é I e II. 

INDEFERIDO - 

 

Cargo: M03 - AUXILIAR DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS 

Disciplina: LINGUA PORTUGUESA 

Questão 

Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão (Deferido 
ou Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

4 - Gab.:P E 

Neste caso, o verbo sobrar é intransitivo, isto, é, não exige complemento, portanto não 
pede objeto. Leia-se A filosofia sobrará, a filosofia é que sobra, portanto, é o sujeito da 
oração. 

INDEFERIDO - 

Disciplina: MATEMATICA FINANCEIRA 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão (Deferido 

ou Indeferido) 
Gabarito 

mudado para: 

20 - Gab.:P B 

Vacm = V0.(1 + i)t 
70.355 = 50.000x1,05t 
1,05t = 70.355:50.000 
1,05t = 1,4071 
1,05t = 1,057 (Dados fornecidos na tabela) 
       t = 7 meses 

INDEFERIDO - 

Disciplina: INFORMATICA BASICA 

Questão 

Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão (Deferido 
ou Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 
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23 - Gab.:Q E 

A resposta correta é “se algum programa estiver com um arquivo aberto, este arquivo não 
poderá ser movido”. 
Sobre as demais alternativas 
• ao mover um arquivo, o arquivo é copiado para um novo local mas uma cópia NÃO é 

mantida no local original. 
• a movimentação de arquivos pode ser feita para outras unidade de armazenamento.  
• processo de movimentação no disco é o mesmo do processo de movimentação num 

local de rede. 
• mais de um arquivo pode ser movido por vez. 

INDEFERIDO - 

30 - Gab.:Q B 

Por padrão, ao clicar na área do texto “Recebido em as mensagens serão ordenadas em 
ordem crescente de data de recebimento já que estão ordenadas em ordem decrescente DEFERIDO C 

 

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

Questão 

Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão (Deferido 
ou Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

43 - Gab.:Q E 

Todas as alternativas, exceto a alternativa “E”, são explicitamente incorretas. 
No caso da alternativa “E”, apesar de haver casos de Concorrência em que o prazo mínimo 
é de 30 dias, o seu texto não informa que há exclusividade do prazo de 45 dias para essa 
modalidade. 

INDEFERIDO - 

48 - Gab.:Q B 

A candidata argumenta sobre a inconsistência do termo Médio Prazo na questão, tendo em 
vista que alguns autores consideram o PPA como um instrumento de Longo Prazo. 
A questão não afirma que o PPA é um plano de médio prazo. Na verdade, a expressão 
“configura-se” confere à questão esse entendimento.  Torna-se oportuno informar, que o 
fato de se caracterizar a solicitação como médio ou longo prazo não é relevante para a 
escolha da alternativa correta, tendo em vista que no corpo da questão já se configura o 
prazo de execução do instrumento solicitado. 

INDEFERIDO - 

 

Cargo: M04 - AUXILIAR DE INFORMATICA / APOIO AO USUARIO 

Disciplina: LINGUA PORTUGUESA 

Questão 

Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão (Deferido 
ou Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

12 - Gab.:P A 

Em "A tarde estava muito fresca", o termo A TARDE não indica tempo, não é locução 
adverbial de tempo. A tarde, neste caso, é o sujeito da oração. O "a" é apenas o artigo que 
determina o substantivo TARDE e, portanto, não deve receber acento grave. 

INDEFERIDO - 

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
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Questão 

Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão (Deferido 
ou Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

31 - Gab.:P B 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo 
não respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.3 do edital: “O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados 
por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”. 

INDEFERIDO - 

32 - Gab.:P E 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo 
não respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.3 do edital: “O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados 
por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”. 

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:P D 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo 
não respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.3 do edital: “O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados 
por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”. 

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:P E 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo 
não respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.3 do edital: “O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados 
por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”. 

INDEFERIDO - 

35 - Gab.:P A 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo 
não respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.3 do edital: “O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados 
por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”. 

INDEFERIDO - 

36 - Gab.:P D 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo 
não respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.3 do edital: “O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados 
por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”. 

INDEFERIDO - 

37 - Gab.:P D 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo 
não respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.3 do edital: “O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados 
por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”. 

INDEFERIDO - 

38 - Gab.:P B 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo 
não respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.3 do edital: “O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados 
por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”. 

INDEFERIDO - 

39 - Gab.:P A 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo 
não respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.3 do edital: “O recurso deve conter a INDEFERIDO - 
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fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados 
por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”. 

40 - Gab.:P E 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo 
não respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.3 do edital: “O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados 
por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”. 

INDEFERIDO - 

41 - Gab.:P C 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo 
não respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.3 do edital: “O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados 
por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”. 

INDEFERIDO - 

42 - Gab.:P C 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo 
não respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.3 do edital: “O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados 
por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”. 

INDEFERIDO - 

43 - Gab.:P C 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo 
não respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.3 do edital: “O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados 
por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”. 

INDEFERIDO - 

44 - Gab.:P D 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo 
não respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.3 do edital: “O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados 
por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”. 

INDEFERIDO - 

45 - Gab.:P B 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo 
não respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.3 do edital: “O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados 
por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”. 

INDEFERIDO - 

46 - Gab.:P A 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo 
não respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.3 do edital: “O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados 
por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”. 

INDEFERIDO - 

47 - Gab.:P 

 

A 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo 
não respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.3 do edital: “O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados 
por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”. 

INDEFERIDO - 

48 - Gab.:P B 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo 
não respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.3 do edital: “O recurso deve conter a INDEFERIDO - 
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fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados 
por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”. 

49 - Gab.:P C 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo 
não respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.3 do edital: “O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados 
por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”. 

INDEFERIDO - 

50 - Gab.:P E 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo 
não respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.3 do edital: “O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados 
por legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”. 

INDEFERIDO - 

 

 

Cargo: S01 - ANALISTA DE INFORMATICA/ DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

Disciplina: TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO  

Questão 

Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão (Deferido 
ou Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

21 - Gab.:P E 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca não 
corrobora com a argumentação dos candidatos, pois dentro do contexto da questão e das 
frases utilizadas na mesma, fica claro que essa questão trata de luzes que se acendem e 
se apagam, sendo que a palavra “acesa” aparece com a grafia correta em outra parte da 
questão, desfazendo qualquer prejuízo na interpretação e entendimento do contexto geral 
da questão e de suas opções de resposta. Observa-se, também, que a questão está de 
acordo com o conteúdo programático do Edital associado ao item “Raciocínio  Lógico”. 
Sendo assim, o gabarito está mantido. 

INDEFERIDO - 

32 - Gab.:P D 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não 
respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.3 do edital: “O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por 
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”.  

INDEFERIDO - 

35 - Gab.:P D 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca não 
corrobora com a argumentação dos candidatos. As solicitações do http.sys são feitas via  
Worker Process e estas solicitações são retiradas diretamente do Kernel, sendo que o 
http.sys é um componente executado dentro do modo kernel. O funcionamento do driver 
http.sys pode ser visto de forma completa no Guia do Windows Server 2003, capitulo 7, 
itens 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.  

INDEFERIDO - 

  

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

Questão Resposta Justificativa Conclusão (Deferido Gabarito 
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Original ou Indeferido) mudado 
para: 

37 - Gab.:P D 

No comando IT_A o1=new CA_X(), citado pelo candidato, realmente será gerado um erro de 
compilação. Esse erro se deve ao comando new CA_X(), por causa da não importação do pacote 
onde reside a classe em questão. Por causa disso, a opção A não está correta. Até aqui todos 
concordam. Entretanto, a declaração IT_A o1 está correta. Para conferir, basta retirar o comando 
new. Caso isso seja feito, nenhum erro de compilação será produzido. 
Voltado à opção que o candidato alega estar errada, pode-se constatar que nenhum erro de 
compilação será produzido, pois o objeto o1 foi declarado corretamente, como foi explicado no 
parágrafo acima. Isto é, o erro existente no comando IT_A o1=new CA_X() não interfere na correta 
declaração da variável o1, e, por causa disso, nenhum erro de compilação será produzido no 
comando relativo à alternativa D. 
A questão foi testada com o Eclipse (Java EE IDE for Web Developers Version: Indigo Service 
Release 2) e o JSE7. 

INDEFERIDO - 

38 - Gab.:P C 

O diagrama relativo à questão mostra que a relação entre as classes A_01 e Z_01 não é 
navegável de Z_01 para A_01. Isto é, não é possível obter objetos A_01 a partir de um objeto 
Z_01. Isso é caracterizado pelo X desenhado sobre a linha que representa o relacionamento. 
Como não pode existir tal navegação, não poderia existir referência para objetos de A_01 dentro 
da classe Z_01. Entretanto, isso não ocorre na alternativa E, pois a declaração A_01 pa[] permite 
tal navegação. Dessa forma, a opção E não é semanticamente equivalente ao diagrama 
apresentado no enunciado. 

INDEFERIDO - 

43 - Gab.:P A 

O manual Plataforma do Aplicativo JBoss Enterprise 5.0 - Guia de Inicialização está disponível 
para download em 
https://access.redhat.com/knowledge/docs/JBoss_Enterprise_Application_Platform/?locale=pt-BR 
Nesse manual encontra-se a seguinte passagem: 
 
1.6.4 . Serviço de Autenticação 
No JBoss, o log4 j é usado para a autenticação. Caso você não seja familiar com o pacote log4 j e 
gostaria de usar isto em seus aplicativos, você poderá obter mais informações a respeito disto no 
site da web Jakarta (http://jakarta.apache.org/log4j/). 
 
Logo, a alegação do candidato não tem fundamento. 

INDEFERIDO - 

44 - Gab.:P E 

Não há nada de errado em chamar de função um processo de um DFD. Nesse contexto tais 
vocábulos são sinônimos. Essa, inclusive, é a razão pela qual a Análise Estruturada e a Análise 
Essencial são classificadas como paradigmas funcionais. 
O termo função é utilizado em Pompilho, S. Análise Essencial - Guia Prático de Análise de 
Sistemas. 1ª edição, Ciência Moderna, Rio de Janeiro, 2002. Páginas 21-26. 

INDEFERIDO - 

48 - Gab.:P B R1. Funcional, pois se trata de uma função inerente ao problema de consulta de processos. INDEFERIDO - 
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R2. Funcional, pois se trata de uma função inerente ao problema de consulta de processos. 
R3. Funcional, pois este requisito define apenas que deve existir um procedimento de login, que 

não só é percebido pelo usuário do sistema, como também afeta a sua forma de trabalho. 
Isso é ratificado pelo requisito R1, que define que a função de consulta não exige login. 

R4. Não funcional, pois se trata de uma restrição alheia ao problema de consulta de processos. O 
fato de um equipamento ter sido fabricado ou não no Brasil não interfere na maneira como o 
usuário interage com o sistema. 

R5. Funcional, pois a cobrança pela impressão de documentos e a vinculação de créditos ao 
login do usuário são funcionalidades que afetam a sistemática de trabalho das partes 
envolvidas com consultas de processos. 

R6. Não funcional, pois a rapidez da impressora não afeta a funcionalidade em si. Essa é 
tipicamente uma questão de performance, que é tratada como requisito não funcional por 
qualquer referência bibliográfica da área. 

R7. Não funcional, pois o uso de SSL é uma restrição tecnológica, é tratada como requisito não 
funcional por qualquer referência bibliográfica da área. 

R8. Funcional, pois se trata de uma função inerente ao problema de consulta de processos. 
R9. Funcional, pois se trata de uma função inerente ao problema de consulta de processos. 
R10. Não funcional, pois rotinas de backup não afetam as funcionalidades em si, por isso é um 

requisito não funcional.  
 
Dessa forma, os requisitos não funcionais são 4: R4, R6, R7 e R10. Já os requisitos funcionais são 
6: R1, R2, R3, R5, R8 e R9. 

57 - Gab.:P D 
Apenas HttpServlet é uma classe. As demais alternativas contêm INTERFACES pertencentes à 
API Java EE. INDEFERIDO - 

 

Cargo: S02 - ANALISTA DE INFORMATICA/ BANCO DE DADOS 

Disciplina: TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO  

Questão 

Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão (Deferido 
ou Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

21 - Gab.:P E 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca não 
corrobora com a argumentação dos candidatos, pois dentro do contexto da questão e das 
frases utilizadas na mesma, fica claro que essa questão trata de luzes que se acendem e 
se apagam, sendo que a palavra “acesa” aparece com a grafia correta em outra parte da 
questão, desfazendo qualquer prejuízo na interpretação e entendimento do contexto geral 
da questão  e de suas opções de resposta. Observa-se, também, que a questão está de 
acordo com o conteúdo programático do Edital associado ao item “Raciocínio  Lógico”. 
Sendo assim, o gabarito está mantido. 

INDEFERIDO - 



 

10 

 

 

35 - Gab.:P D 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca não 
corrobora com a argumentação dos candidatos. As solicitações do http.sys são feitas via 
Worker Process e estas solicitações são retiradas diretamente do Kernel, sendo que o 
http.sys é um componente executado dentro do modo kernel. O funcionamento do driver 
http.sys pode ser visto de forma completa no Guia do Windows Server 2003, capitulo 7, 
itens 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.  

INDEFERIDO - 

  

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

Questão 

Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão (Deferido 
ou Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

36 - Gab.:P E 

A figura relativa ao enunciado da questão foi inserida nas alternativas da questão 37. Esse 
erro de diagramação inviabilizou o entendimento do enunciado. DEFERIDO ANULADA 

37 - Gab.:P C 

Uma das alternativas da questão foi inserida no enunciado da questão 36. Como não havia 
certeza, por parte dos candidatos, a qual opção um diagrama pertencia, a resolução da 
questão ficou inviável. 

DEFERIDO ANULADA 

44 - Gab.:P E 

Os alunos que ainda não foram aprovados em INF1111 (X) pertencem ao conjunto de 
todos os alunos da universidade (A) exceto aqueles que já foram aprovados (B) na referida 
disciplina (obtiveram nota maior ou igual a 5.0). Em termos de teoria dos conjuntos: X=A-B.  
Analisando-se as alternativas, vê-se que o conjunto X é exatamente o que é gerado pela 
alternativa E. 
A consulta em questão é executada sem erros no Oracle 11g. A alegação de que alguns 
SGBDs não implementam a operação de diferença de conjuntos da mesma maneira que o 
Oracle é irrelevante, pois a cláusula MINUS deve ser entendida por qualquer pessoa que 
estudou o mínimo de Teoria dos Conjuntos. 

INDEFERIDO - 

46 - Gab.:P C 

Em relação à relação  R não são necessários maiores comentários: como ela não possui 
chave primária composta, já se encontra na 2FN, independente das dependências 
funcionais relativas ao atributo r4. 
No caso da relação S cabe um esclarecimento preliminar: uma relação atende à 2FN se 
não houver dependências funcionais parciais. Isto é, se não houver atributos não chave 
que dependam de parte da chave primária. Há uma diferença sutil entre esta definição e a 
definição apresentada no recurso, que afirma que uma relação está na 2FN se todos os 
atributos não chave dependerem da chave primária na sua totalidade. A diferença é que 
esta última definição não leva em conta as dependências funcionais transitivas, o que é 
justamente o caso do atributo s5: Ele depende funcionalmente de s4, que, por sua vez, 
depende funcionalmente da chave primária na sua totalidade. Logo, s5 depende 
transitivamente da referida chave primária na sua totalidade.  
A existência de uma dependência funcional transitiva faz com que a relação não atenda à 
3FN, mas não a impede de estar na 2FN. 

INDEFERIDO - 
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Cargo: S03 - ANALISTA DE INFORMATICA/ REDES 

Disciplina: LINGUA PORTUGUESA 

Questão 

Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão (Deferido 
ou Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

1 - Gab.:P A 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não 
respeita os critérios estabelecidos nos itens 11.1. e 11.3 do edital: “O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por 
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”/ O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados 
pela legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores. 

INDEFERIDO - 

 

Disciplina: TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO  

Questão 

Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão (Deferido 
ou Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

35 - Gab.:P D 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca não 
corrobora com a argumentação dos candidatos. As solicitações do http.sys são feitas via  
Worker Process e estas solicitações são retiradas diretamente do Kernel, sendo que o 
http.sys é um componente executado dentro do modo kernel. O funcionamento do driver 
http.sys pode ser visto de forma completa no Guia do Windows Server 2003, capitulo 7, 
itens 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.  

INDEFERIDO - 

 
Cargo: S04 - ANALISTA DE INFORMATICA/ SEGURANÇA DA INFORMAÇAO 

Disciplina: LINGUA PORTUGUESA 

Questão 

Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão (Deferido 
ou Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

4 - Gab.:P C 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que em “Fui 
pressuroso ao telefone, DEPOIS DE enfrentar mais senhas do que quem quer invadir os 
computadores do Pentágono.” a expressão em destaque no período, estabelece uma 
relação de tempo, pois a locução conjuntiva em análise inicia uma oração subordinada 
adverbial temporal (adverbiais temporais são aquelas que indicam relação de tempo naquilo 
que se refere à ação expressa pela oração principal.). Sendo assim, por não haver qualquer 
erro no gabarito divulgado, nem na formulação dos itens, considera-se improcedente o 
recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

6 - Gab.:P D Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não INDEFERIDO - 
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respeita os critérios estabelecidos nos itens  11.1. e 11.3 do edital: “O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por 
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”/ O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados 
pela legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores. 

7 - Gab.:P B 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que em todas as 
frases o termo destacado foi usado corretamente com valor anafórico, EXCETO em “— 
Você é um bom escritor, pode crer, digo ISTO com sinceridade.”. Denomina-se referência 
anafórica um termo que remete a uma unidade anterior do texto, ou seja, remete a um 
referente textual já mencionado. Por exemplo, pronomes demonstrativos esse, essa, isso 
indicam algo anteriormente especificado. Já a referência catafórica remete a uma unidade 
do texto que indica que algo será especificado posteriormente. Os demonstrativos este, 
esta, isto indicam algo que será especificado posteriormente. (EMEDIATO, Wander. A 
fórmula do texto: redação, argumentação e leitura. São Paulo: Geração Editorial, 2004. pp. 
231-234. Sendo assim, por não haver qualquer erro no gabarito divulgado, nem na 
formulação dos itens, considera-se improcedente o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

8 - Gab.:P C 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não 
respeita os critérios estabelecidos nos itens  11.1. e 11.3 do edital: “O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por 
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”/ O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados 
pela legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores. 

INDEFERIDO - 

Disciplina: INGLES TÉCNICO 

Questão 

Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão (Deferido 
ou Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

20 - Gab.:P 

 

D 

A questão 20 da prova verifica o conhecimento dos candidatos sobre os substantivos 

incontáveis (‘uncountable nouns’ em Inglês), que não podem ser usados no plural e não 

podem ser precedidos pelos artigos indefinidos a / an. 

No dicionário Inglês – Inglês da Longman (Longman Dictionary of Contemporary English – 

New Edition – Editora Longman, 2003), na página 834, podemos conferir que o substantivo 

INFORMATION é incontável (U de uncountable) e que não existe em inglês a forma 

INFORMATIONS no plural. Esta palavra é usada apenas no singular, mas pode significar 

‘informação’ ou ‘informações’, de acordo com o contexto. Na questão 20 as alternativas A, 

INDEFERIDO. - 
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C e E apresentam o substantivo ‘informations’ no plural, portanto essas alternativas estão 

incorretas. Na alternativa B o substantivo ‘information’ está precedido do artigo indefinido 

‘an’ – ‘an additional information’, portanto também está errada, de acordo com  

a gramática inglesa. Somente a alternativa D apresenta uma frase correta. Portanto a única 

alternativa correta é a letra D.  
 

Disciplina: TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO  

Questão 

Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão (Deferido 
ou Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

21 - Gab.:P E 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca não 
corrobora com a argumentação dos candidatos, pois dentro do contexto da questão e das 
frases utilizadas na mesma, fica claro que essa questão trata de luzes que se acendem e 
se apagam, sendo que a palavra “acesa” aparece com a grafia correta em outra parte da 
questão, desfazendo qualquer prejuízo na interpretação e entendimento do contexto geral 
da questão  e de suas opções de resposta. Observa-se, também, que a questão está de 
acordo com o conteúdo programático do Edital associado ao item “Raciocínio  Lógico”. 
Sendo assim, o gabarito está mantido. 

INDEFERIDO - 

24 - Gab.:P B 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não 
respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.3 do edital: “O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por 
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”. Dentro do contexto da  questão e das 
opções de resposta o gabarito está correto. Observa-se, ainda, que o item “estruturas 
hierárquicas: árvore (definição, representação, caminhamento em árvore binária, 
transformação de árvore em árvore binária)” está na lista de conteúdo programático do 
edital. 

INDEFERIDO - 

25 - Gab.:P C 

Em resposta  ao recurso interposto para esta questão, a banca informa que a argumentação 
apresentada não se enquadra no problema proposto pela questão e suas opções de resposta,  
pois essa questão trata do comportamento de Sistemas de Detecção de Intrusão (IDS) e não de 
sistemas operacionais.No caso exposto na questão, o gabarito está correto e está mantido. Tem-
se como apoio o livro “Rede de Computadores” da Ed. Érica, de Alexandre Moraes e Antonio 
Cirone, capitulo 10.  

INDEFERIDO - 

26 - Gab.:P D 

Em resposta  ao recurso interposto para esta questão, a banca informa que a argumentação 
apresentada não se enquadra no problema proposto pela  questão.  Dentro do contexto da  
questão e das opções de resposta, o gabarito está correto. Tem-se como apoio a RFC do TCP/IP 
de número 121, que está vigente, e também o livro ”Rede de Computadores e Internet” de James 
Kurose e Keith Ross, da Ed Pearson, capítulo 2. 

INDEFERIDO - 
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35 - Gab.:P D 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca não 
corrobora com a argumentação dos candidatos. As solicitações do http.sys são feitas via  
Worker Process e estas solicitações são retiradas diretamente do Kernel, sendo que o 
http.sys é um componente executado dentro do modo kernel. O funcionamento do driver 
http.sys pode ser visto de forma completa no Guia do Windows Server 2003, capitulo 7, 
itens 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.  

INDEFERIDO - 

 

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

Questão 

Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão (Deferido 
ou Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

37 - Gab.:P B 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca não 
corrobora com a argumentação dos candidatos. O conceito abordado no contexto da 
questão, considerando as opções apresentadas, é autorização. Tem-se como apoio o livro 
“Gestão da Segurança da Informação”, da Ed. Campus, de Marcos Sêmola, Capitulo 4, que 
aborda o item do conteúdo programático “Conceitos da Segurança da Informação”, 
conforme o edital do concurso. 

INDEFERIDO - 

40 - Gab.:P C 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca não 
corrobora com a argumentação dos candidatos. Dentro do contexto da questão e das 
opções de resposta, o gabarito se apresenta correto, pois firewalls de controle de tráfego 
simples (que é o que trata a questão) não protegem contra ataques, a partir da rede interna, 
de uma máquina de um hacker.  Tem-se como apoio os livros ”Rede de Computadores”, da 
Ed, Érica, de Alexandre Moraes e Antonio Cirone, capítulos 10 e  “Rede de Computadores”, 
da Ed.  Nova Terra, de Gabriel Torres, capítulos 21 e 22. 

INDEFERIDO - 

41 - Gab.:P D 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não 
respeitou os critérios estabelecidos no subitem 11.3 do edital: “O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por 
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”. Além disso, o protocolo Kerberos 
trabalha com ticktes de concessão (o IPSec não) e garante integridade de dados, conforme 
pode ser visto no livro “Rede de Computadores” de Andrew Tanembaum, Ed Pearson, 
capítulo 8, itens 8.6.1 e 8.74 

INDEFERIDO - 

43 - Gab.:P C 

Em resposta  ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca  não 
corrobora com a argumentação apresentada, pois a mesma não se enquadra no contexto geral 
da questão  e de suas opções de resposta. A questão trata do propósito de cookies e URL 
Rewriting em aplicativos WEB gerais, sendo que o propósito deles é para gerenciar dados de 
sessão de usuários (que é o gabarito), conforme pode ser visto no livro “Java Servlet: 
Programação” de John Hunter e Willian Crawford, da Ed. Ciência Moderna, capítulo 7. 

INDEFERIDO - 

47 - Gab.:P B 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não 
respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.3 do edital: “O recurso deve conter a INDEFERIDO - 
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fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por 
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”. Observa-se que a questão está de 
acordo como o conteúdo programático do edital “Análise e Gerenciamento de Riscos”, 
assunto esse que inclui cálculos para riscos, que é feita em cima de probabilidades, 
conforme pode ser visto no livro “Gestão da Segurança da Informação”, de Marcos Sêmola, 
Ed Campus, capítulo 4, sub item 4.1. 

49 - Gab.:P D 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não 
respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.3 do edital: “O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por 
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”. 

INDEFERIDO - 

51 - Gab.:P A 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca não 
corrobora com a argumentação dos candidatos. Pois uma forma de proteger de ataques 
“SQL Injection” é alterar o código-fonte SQL, incluindo aspas no tratamento de variáveis 
recebidas, os scripts PHP não são scripts com mais  instrumentos de segurança, são tão 
inseguros quantos quaisquer outros scripts. Tem-se como apoio o livro “Rede de 
Computadores”, de Gabriel Torres, da Ed. Nova Terra, capítulo 22. 

INDEFERIDO - 

53 - Gab.:P B 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não 
respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.3do edital: “O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por 
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”. Além disso, dentro do contexto da 
questão e das suas opções de resposta, o gabarito se encontra correto. 

INDEFERIDO - 

54 - Gab.:P C 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a resposta 
correta da questão é a alternativa B, e não C, conforme gabarito. DEFERIDO B 

55 - Gab.:P B 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não 
respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.3 do edital: “O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por 
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”. 

INDEFERIDO - 

57 - Gab.:P E 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não 
respeita os critérios estabelecidos no subitem 11.3 do edital: “O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por 
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”. Além disso, tem-se como apoio o 
livro “Rede de Computadores”, de Gabriel Torres, Ed Nova Terra, capítulo 21, item 
referente a IDS, onde informa que a porta de um switch conectado a um IDS baseado em 
rede deve ser configurada como porta SPAN. 

INDEFERIDO - 

 

Cargo: S05 - ANALISTA DE INFORMATICA/ PROJETOS 
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Disciplina: LINGUA PORTUGUESA 

Questão 

Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão (Deferido 
ou Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

7 - Gab.:P B 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que em todas as 
frases o termo destacado foi usado corretamente com valor anafórico, EXCETO em “— 
Você é um bom escritor, pode crer, digo ISTO com sinceridade..”.. Denomina-se referência 
anafórica um termo que remete a uma unidade anterior do texto, ou seja, remete a um 
referente textual já mencionado. Por exemplo, pronomes demonstrativos esse, essa, isso 
indicam algo anteriormente especificado. Já a referência catafórica remete a uma unidade 
do texto que indica que algo será especificado posteriormente. Os demonstrativos este, 
esta, isto indicam algo que será especificado posteriormente. (EMEDIATO, Wander. A 
fórmula do texto: redação, argumentação e leitura. São Paulo: Geração Editorial, 2004. pp. 
231-234. Sendo assim, por não haver qualquer erro no gabarito divulgado, nem na 
formulação dos itens, considera-se improcedente o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

Questão 

Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão (Deferido 
ou Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

36 - Gab.:P A 

A questão não pergunta qual das alternativas está sintaticamente correta, mas sim qual 
delas contém código HTML capaz de ser exibida em um browser de acordo com o formato 
apresentado na questão, pois sabe-se que os browsers mais usados no mercado são 
flexíveis em relação à sintaxe de um documento HTML. Isto é, alguns erros sintáticos são 
ignorados por eles. 
Como o texto contido na alternativa A é exibido corretamente por browsers como o Firefox 
19.0.2, Chrome 25.0.1364.152 e Internet Explorer 9, que são os mais usados no mercado, 
esta alternativa é a correta. 

INDEFERIDO - 

38 - Gab.:P E 

Scrum Meetings (ou Daily Scrum ou Daily Meetings) – todos os dias, nos mesmos horários 
e locais, são realizadas reuniões com os membros dos times em círculo, nas quais as 
mesmas questões especiais do Scrum são respondidas por cada um deles. 
Larman, Craig. Agile & Iterative Development – A Manager’s Guide. Addison-Wesley, 
EUA, 2004. Página 118. 
Logo, existe sim uma reunião diária chamada Scrum Meeting, embora seu nome possa 
variar um pouco nos diversos livros que compõem a bibliografia da área. 

INDEFERIDO - 

44 - Gab.:P C 

Gabarito mantido. Para fins de prova, a quarta edição do PMBOK vale até julho de 2013, 
portanto essa versão não está obsoleta. Segue informaçào obtida do próprio site do PMI:  

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Fourth Edition 
should be used as a study reference if taking the PMP® exam before 31 July 2013 and the 
CAPM® exam before 1 July 2013. 

INDEFERIDO - 
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A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Fourth Edition 
should be used as a study reference if taking the PMP® exam before 31 July 2013 and the 
CAPM® exam before 1 July 2013. 
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Fifth Edition 
should be used as a study reference if taking the PMP® exam after 31 July 2013 and the 
CAPM® exam after 1 July 2013.  Referência: Site PMI 

51 - Gab.:P A 

(A) correta – Essas sao estratégias utilizadas para riscos negativos ou ameaças. Eliminar é 
uma estratégia citada no PMBOK. Vide PMBOK capítulo 11 – Gerenciamento de Riscos - 
Página 150  

INDEFERIDO - 

55 - Gab.:P A 

Gabarito mantido. Para fins de prova a quarta edição do PMBOK vale até julho de 2013, 
portanto não está obsoleta. Segue informaçào obtida do próprio site do PMI:  

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Fourth Edition 
should be used as a study reference if taking the PMP® exam before 31 July 2013 and the 
CAPM® exam before 1 July 2013. 
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Fifth Edition 
should be used as a study reference if taking the PMP® exam after 31 July 2013 and the 
CAPM® exam after 1 July 2013. 

(A) Correta - Na fase de execuçào são esperados: distribuir informações, gerenciar as 
expectativas das partes interessadas e realizar aquisições conforme descritos no gabarito. 
Guia PMBOK – Capítulo 3 – Processos de gerenciamento de projetos – Página 38 

INDEFERIDO - 

57 - Gab.:P A 

Um dos objetivos do gerenciamento de nível de serviço é negociar, acordar e documentar 
as metas de utilidade e garantia de serviços de TI com os respectivos clientes - 
Fundamentos do Gerenciamento de Serviços de TI – Marcos André dos Santos Freitas – 
Editora Brasport Página 147. 

INDEFERIDO - 

58 - Gab.:P E 

As atividades do processo gerenciamento de continuidade dos serviços são: iniciação, 
requerimento e Estratégia, implementação e operação Fundamentos do Gerenciamento 
dos Serviços de TI – Marcos André dos Santos Freitas - Página 181.  

INDEFERIDO - 

 

 

Cargo: S06 - TÉCNICO DE ADMINISTRAÇAO/ FINANÇAS 

Disciplina: LINGUA PORTUGUESA 

Questão 

Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão (Deferido 
ou Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

6 - Gab.:P D 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não 
respeita os critérios estabelecidos nos itens 11.1. e 11.3 do edital: “O recurso deve conter a 
fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por 
legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores”/ O recurso deve conter a 
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fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados 
pela legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores. 

7 - Gab.:P B 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que em todas as 
frases o termo destacado foi usado corretamente com valor anafórico, EXCETO em “— 
Você é um bom escritor, pode crer, digo ISTO com sinceridade..”.. Denomina-se referência 
anafórica um termo que remete a uma unidade anterior do texto, ou seja, remete a um 
referente textual já mencionado. Por exemplo, pronomes demonstrativos esse, essa, isso 
indicam algo anteriormente especificado. Já a referência catafórica remete a uma unidade 
do texto que indica que algo será especificado posteriormente. Os demonstrativos este, 
esta, isto indicam algo que será especificado posteriormente. (EMEDIATO, Wander. A 
fórmula do texto: redação, argumentação e leitura. São Paulo: Geração Editorial, 2004. pp. 
231-234. Sendo assim, por não haver qualquer erro no gabarito divulgado, nem na 
formulação dos itens, considera-se improcedente o recurso interposto. 

INDEFERIDO - 

Disciplina: INFORMATICA BASICA 

Questão 

Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão (Deferido 
ou Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

23 - Gab.:Q B 

O ícone  alinha à direita os valores da coluna selecionada. 
Sobre as demais alternativas: 

• ícone  aumenta o recuo. 
• a combinação de teclas CTRL + D apaga o conteúdo 
• a função Formatar Células: opção “Número” permite alterar o formato de números e do 

texto nas células selecionadas de uma planilha.  
• duplo-clique na coluna B não tem função associada. 

INDEFERIDO - 

24 - Gab.:P D A resposta correta é “mais de um arquivo pode ser copiado por vez”. DEFERIDO E 

24 - Gab.:Q E A resposta correta é “mais de um arquivo pode ser copiado por vez”. DEFERIDO A 

35 - Gab.:P E 

A Home Page é exibida quando você inicia o Internet Explorer e é exibida novamente ao 

clicar no ícone , independentemente do site que está sendo exibido nesse momento. 
INDEFERIDO - 

 

Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

Questão 

Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão (Deferido 
ou Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

36 - Gab.:P B 

Em relação à opção Governança, ao passo que ela ainda não é consensualmente 
reconhecida pela Academia como modelo (da mesma forma o Empreendedorismo), uma 
vez reconhecida, a sua principal função é a Coordenação (uma função descrita em 
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abordagens anteriores à Escola do Processo Administrativo). 
A função Controle está presente em todos os modelos. 
No entanto, toda a literatura a reconhece como mais marcante no modelo Burocrático que 
tem na função Controle uma importante ferramenta para combater as práticas do modelo 
Patrimonialista, o que, por outro lado, ocasiona as disfunções e as críticas ao modelo 
Burocrático. 

36 - Gab.:Q C 

No modelo Gerencial a função predominante, mais marcante, é o Planejamento, e o foco é 
nos resultados. 
A função Controle está presente em todos os modelos. 
No entanto, toda a literatura a reconhece como mais marcante no modelo Burocrático que 
tem na função Controle uma importante ferramenta para combater as práticas do modelo 
Patrimonialista, o que, por outro lado, ocasiona as disfunções e as críticas ao modelo 
Burocrático. 

INDEFERIDO - 

46 - Gab.:Q E 

A alternativa “E” diz que o desenvolvimento da solução escolhida visa a fornecer visão 
detalhada da obra, quando a legislação reza que deverá fornecer visão global da obra. INDEFERIDO - 

49 - Gab.:P D 

O candidato argumenta que, ao se acrescentar a expressão “aumentos patrimoniais”, na 
alternativa “D”, a mesma não se configurou como conceito de Despesa Pública.   
No entanto, o conceito de despesa na administração pública não inclui somente as 
despesas de CUSTEIO, também são incluídos no conceito de despesas públicas os gastos 
relacionados com a compra de equipamentos e execução de obras.  
Portanto, a alternativa ”E” apontada pelo candidato como a alternativa mais correta, não se 
apresenta como tal, pelo fato de excluir esses despesas relacionadas com aquisição de 
bens de capital. 
O candidato, após a leitura da MCASP e da Lei 4320/64, argumenta que a resposta correta 
seria letra C ao invés de D. 
No entanto, o conceito de despesa na administração pública não inclui somente as 
despesas de CUSTEIO, também são incluídos no conceito de despesas públicas os gastos 
relacionados com a compra de equipamentos e execução de obras. Portanto, a alternativa 
“C” apontada pelo candidato como a melhor resposta, por não incluir despesas de custeio, é 
uma das alternativas inadequadas para solução da questão. 

INDEFERIDO - 

56 - Gab.:P D 

O candidato argumenta que o Comitê de Pronunciamentos Contábeis não estabeleceu 
Pressupostos Básicos (Premissas).  Que estes são estabelecidos pelas NBCT´s  do CFC. 
Dentro do processo de convergência ao padrão internacional, o CPC é a Instituição 
autorizada a traduzir as Normas Internacionais. Ato contínuo, o CFC através das suas 
Resoluções, aprova o pronunciamento editado pelo CPC. Portanto, a questão pode ser 
formulada assim como foi, por não trazer riscos ao seu bom entendimento. 

INDEFERIDO - 

 


