
CONCURSO PÚBLICO 
MDA – MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

 
RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA 

 
 
TURNO: MANHÃ  
 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) (CARGOS DE S01 a S09)  
 

Questão Justificativa Resultado 

1 A questão está correta. A resposta está na opção A. A “conexão possível” é contrastiva, pois “Cidades Mortas” caminha 
no sentido da deterioração das estruturas agrárias, ao passo que “Utopias Agrárias” apresenta-se numa linha de 
otimismo, de construção.  

 
INDEFERIDO 

2 A questão está correta. A resposta está na opção B. A conjunção “conquanto” exprime sentido de concessão, que não 
cabe numa oração de sentido temporal.  

INDEFERIDO 

3 A questão está correta. A resposta está na opção E. No texto de Monteiro Lobato, não há nenhuma referência ao 
capitalismo ou ao socialismo, ou à direita ou à esquerda.  

INDEFERIDO 

4 A questão está correta. A resposta está na opção D. Democracia se opõe a ditadura; comunismo se opõe ao 
capitalismo. É possível capitalismo com ditadura, assim como comunismo com democracia.  
Desatino é contra-senso, absurdo; oposto, portanto a senso comum, a juízo.  

 
INDEFERIDO 

5 A questão está correta. A resposta está na opção C. O acento da crase na opção C “Não havia no debate sobre as 
reformas qualquer referência à que tinha sido aprovada pelo governo” se justifica pela ocorrência da preposição A, 
exigida pelo nome REFERÊNCIA, e o pronome demonstrativo A.  
Nas demais opções, só ocorre a preposição A, portanto não há crase.  
Na opção D, os nomes “criatividade” e “morosidade” estão empregados de forma indefinida, sem artigo.  

 
 

INDEFERIDO 

6 A questão está correta. A resposta está na opção E. Literalmente, “neologismo” é palavra nova.  INDEFERIDO 

7 A questão está correta. A resposta está na opção C. Se “contempla a plausibilidade da imaginação”, “pode ser aceito 
como verossímil”.  

INDEFERIDO 

8 A questão está correta. A resposta está na opção C. O relativo QUE substitui expressão que tem como núcleo o 
substantivo “suspensão”: Para o doutor em filosofia Carlos Antônio Leite Brandão, a utopia empreende uma suspensão 

INDEFERIDO 



da racionalidade em vigor A QUAL (SUSPENSÃO da racionalidade em vigor) dá lugar a uma outra ordem de valores.  

9 A questão está correta. A resposta está na opção A. No trecho “a ampliação da propriedade da terra é nada menos do 
que pré-condição para a extensão da cidadania urbana” está o sentido de que “quanto mais proprietários de terra 
houver, mais vasto será o conceito de cidadania”, porque o conceito de cidadania urbana se estenderá para a área 
rural.  

 
INDEFERIDO 

10 A questão está correta. A resposta está na opção A. A resposta é óbvia, pois em nenhum trecho dos três últimos 
parágrafos há qualquer menção ao fato de “só um regime comunista será capaz de promover e de beneficiar-se de uma 
reforma agrária”.  

INDEFERIDO 

11 A questão está correta. A resposta está na opção D. O termo separado por vírgula está em função de aposto, tanto no 
enunciado quanto na opção D. Nas demais opções estão separados por vírgula termos adverbiais, antecipados ou 
intercalados, e oração adjetiva (opção E)  

 
INDEFERIDO 

12 A questão está correta. A resposta está na opção E. o autor introduz e conclui o texto, no interior do qual insere as 
muitas vozes presentes.  

INDEFERIDO 

13 A questão está correta. A resposta está na opção D. Erro no emprego do relativo. O correto é “acerca de cuja 
existência”.  

INDEFERIDO 

14 A questão está correta. A resposta está na opção C. “Contém-te”, imperativo afirmativo, tratamento TU, e “tivera”, mais-
que-perfeito do indicativo do verbo TER, são as formas corretas.  

INDEFERIDO 

15 A questão está correta. A resposta está na opção D. O sufixo –idade, da palavra “comicidade”, forma substantivos 
derivados de adjetivos, com o sentido de estado, qualidade, da mesma forma que os sufixos –eza, -ácia e –ura, dos 
substantivos “grandeza”, “eficácia” e “doçura”.  

 
INDEFERIDO 

16 A questão está correta. A resposta está na opção C. A conjunção “enquanto”, em português, pode ser usada em sentido 
de tempo concomitante e de proporcionalidade. No texto o sentido é este último.  

INDEFERIDO 

17 A questão está correta. A resposta está na opção B. A conjunção “porquanto” exprime causa ou explicação, ao passo 
que as demais exprimem oposição.  
“Posto” ou “posto que” são sinônimas.  

 
INDEFERIDO 

18 A questão está correta. A resposta está na opção B. O verbo “abraçar” é exclusivamente transitivo direto na língua culta 
padrão.  
O verbo “visar” tem inúmeras ocorrências como transitivo direto na língua moderna.  

INDEFERIDO 



19 A questão está correta. A resposta está na opção B. O verbo HAVER é impessoal, no sentido de EXISTIR. De modo 
que a forma correta na opção B seria: “É razoável que possa haver autores que se preocupem com o homem”.  

INDEFERIDO 

20 A questão está correta. A resposta está na opção A. A palavra “enquanto”, entre as relacionadas, é a única que substitui 
“como”, sem alteração de sentido.  

INDEFERIDO 

 
Disciplina: NOÇÕES DE DIREITO CONST. ADMIN (NDC) (CARGOS DE S01 a S09)  
 

Questão Justificativa Resultado 

21 Não merecem prosperar os recursos dos requerentes. Com efeito, a Constituição da República Federativa do Brasil 
estatui, no seu artigo 21, inciso XIV, que compete à União “organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de 
bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de 
serviços públicos, por meio de fundo próprio”.  
Por outro lado, o artigo 149 da Lei Política, referido num dos recursos, diz respeito, especificamente, à competência 
tributária da União, não podendo, portanto, ser trazido a colação no tocante à questão em tela. 
Ademais, a expressão “competência privativa” alude, tão-somente, à competência, para legislar, da União, e não à sua 
competência administrativa, razão pela qual tal expressão não foi utilizada no enunciado da questão. 

 
 
 

INDEFERIDO  

22 Não assiste razão aos recorrentes. Como sobejamente proclamado por toda a doutrina do Direito Administrativo, o 
princípio da impessoalidade na prática dos atos administrativos consiste em que o administrador não pode promover-se 
a si próprio, identificando-se, por exemplo, como autor – ele, pessoa física – de obras e serviços afetos à Administração. 
O que o ordenamento jurídico permite, isto sim, é que se divulguem as realizações da Administração pública, e não do 
administrador público. Destarte, a questão em tela está a tratar do princípio da impessoalidade. 

 
 

INDEFERIDO  

23 Não merecem prosperar os recursos dos requerentes. Com efeito, a presença, no programa do Certame, do tema atos 
administrativos, faz com que aí devem ser estudados os casos de sua (dos atos administrativos) anulação. E são 
competentes para tanto (para anular atos administrativos) tanto a Administração pública como o Poder Judiciário, 
operando tal anulação desde o momento em que teve lugar o ato eivado de nulidade que provocou a anulação, o que se 
identifica, como se acha em quaisquer manuais, ainda os mais elementares, de Direito Administrativo, pela expressão 
latina ex tunc. 

 
 

INDEFERIDO  

24 Não assiste razão aos recorrentes. Com efeito, todas as hipóteses enunciadas na questão em tela – a da interdição de 
atividade, a do fechamento de estabelecimento e a de demolição de construção – acham-se compreendidas na categoria 
geral de poder de polícia da Administração, conforme se encontra na opção da letra a, poder este que se constitui na 
“atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público”, 
consoante o magistério de MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, in Direito administrativo, 18ª ed. São Paulo: Atlas, 
2005, página 111.  

 
 

INDEFERIDO 



27 Não merecem prosperar os recursos dos requerentes. Com efeito, a Lei Política estatui, em seu art. 41, que “São 
estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de 
concurso público”.  
Uma vez estáveis, esses servidores públicos não mais poderão ser exonerados, embora a eles possa ser aplicada a 
penalidade administrativa de demissão, na forma do que dispõe o inciso II do §1º daquele dispositivo constitucional. 

 
 

INDEFERIDO  

28 Não assiste razão aos recorrentes. Assim é que a Lei nº 8.429/92, que trata dos atos de improbidade administrativa, 
prevê que tanto agentes públicos (art. 1º) como terceiros (art. 3º), na forma daquele Diploma Legal, podem ser seus (dos 
atos de improbidade administrativa) autores. 

 
INDEFERIDO  

30 Não merecem prosperar os recursos dos requerentes. Com efeito, a Constituição da República Federativa do Brasil 
inclui, no artigo 7º, como um dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, o da “duração do trabalho normal não 
superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da 
jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho” (inciso XIII daquele dispositivo constitucional). 

 
INDEFERIDO 

 
Disciplina: RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO (RCL) (CARGOS DE S01 a S09)  
 

Questão Justificativa Resultado 

31 A questão está correta, a  única opção que apresenta um raciocínio do tipo DEDUTIVO é a opção D, que é o gabarito 
divulgado. 

INDEFERIDO 

32 A questão está correta e a resposta correta é a que foi divulgada, opção B. (aplicação do princípio fundamental da 
contagem). 

INDEFERIDO 

33 A questão está correta e o gabarito é o que foi divulgado, opção C. (ordem crescente da quantidade de vogais das 
palavras). 

INDEFERIDO 

34 A questão está correta e o gabarito é o que foi divulgado, opção A. (argumentação lógica) INDEFERIDO 

35 A questão está correta, a única proposição, dentre as apresentadas, que é uma negação da proposição dada é a opção 
B, que é o gabarito que foi divulgado. (negação de implicação lógica). 

INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 



Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) ( CARGOS DE S01 a S09)  
 

Questão Justificativa Resultado 

36 No livro Informática - Conceitos Básicos, do autor Fernando de Castro Velloso, na página 19, ele cita que dos programas 
que encontram-se em memória permanente (ROM) na CPU dos microcomputadores, encontram-se programas que 
tratam de operações de inicialização, como o teste automático de ligação (POST) e o que gerencia entradas e saídas, 
transfere o Sistema Operacional e verifica o hardware (BIOS). Por outro lado, memória cache, segundo Velloso, página 
20, trata-se de um tipo de memória utilizado para abrigar o que é mais solicitado pelo processador, aumentando a taxa 
de transferência dos dados, consequentemente a velocidade do processador. Essa questão procurava saber se o 
candidato possuía noções de hardware (conhecimentos básicos de hardware), no tocante aos tipos de memória 
utilizados pelo Microcomputador. A questão não exigiu conhecimentos de montagem e manutenção de 
microcomputadores. Portanto a resposta correta é a letra D: ROM. 
 

 
 
 
 

INDEFERIDO 

37 Na questão foi solicitado qual o recurso oferecido pelo Windows com criptografia segura para configuração de uma rede 
Wireless. O Windows XP fornece o protocolo WEP e o protocolo WPA para configuração de redes Wireless, sendo 
segundo a Microsoft, este último mais seguro. Portanto a resposta correta é letra C: WPA. 
 

 
INDEFERIDO 

 

38 No edital foi solicitado conhecimentos básicos de aplicativos de processamento de texto, ou seja, do Microsoft Word. A 
referenciação no texto ao Word 2000 é apenas para caso de fixarmos as funcionalidades que são disponibilizadas por 
uma versão com o intuito de padronizar a questão. Quanto as opções de alinhamento vertical, basta o candidato clicar 
com o botão direito do mouse em cima de uma célula de uma tabela e acessar alinhamento. O termo “ou” e “e” não 
fazem diferença nessa questão pois foi perguntado quais as opções de alinhamento. Portanto a resposta correta é letra 
B: superior, centralizado e inferior. 
 

 
 
 

INDEFERIDO 
 

40 Na questão foi solicitado que o aplicativo possa fazer ligações, por meio de um serviço pago, para telefones fixos ou 
celulares. Nem o MSN Messager nem o ICQ fazem ligações por meio de um serviço pago. Sua conexão não utiliza 
serviços pagos e sim são gratuitos  Portanto a resposta correta é letra E: Skype. 
 

 
INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 



TURNO: TARDE  
 
 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) (CARGO) M10  
 

Questão Justificativa Resultado 

1 A questão está correta, portanto não procedem os recursos. Trata-se de questão que avalia o conhecimento sobre a 
flexão verbal em português. Considerando-se as normas de flexão verbal da língua culta, pode-se afirmar que está 
INCORRETA a frase “As cooperativas dispõe de mecanismos modernos para a produção de laticínios”, opção B. Na 3ª 
pessoa do plural, a forma correta é DISPÕEM.  
As formas verbais, nas outras opções, estão corretas, inclusive REOUVERAM, forma irregular do pretérito perfeito do 
indicativo do verbo REAVER.  
O trecho omitido do 8º parágrafo não impede que a questão possa ser resolvida.  

 
 

INDEFERIDO 

2 A questão está correta. Não procedem os recursos. Trata-se de questão que avalia o conhecimento sobre o emprego do 
verbo HAVER, em construções que indicam tempo decorrido. Em todas as opções o verbo HAVER está corretamente 
empregado, indicando tempo decorrido, da mesma forma que o trecho extraído do texto. Na opção D, entretanto, a 
indicação é de tempo futuro, fato que leva ao emprego da preposição A, e não do verbo HAVER.  
O trecho omitido do 8º parágrafo não impede que a questão possa ser resolvida.  

 
 

INDEFERIDO 

3 A questão está correta. Não procedem os recursos. Trata-se de questão que avalia o conhecimento sobre a construção 
do período com o emprego do pronome relativo, ou de outros conectivos, que permitam uma estruturação coerente e 
adequada ao padrão culto da língua.  
A opção A não responde, pois o pronome relativo CUJO não se acompanha de artigo definido.  
A opção B não responde, pois o segundo período não denota sentido causal em relação ao primeiro.  
A opção C está estruturalmente correta, pois nela foi empregado o relativo DO QUAL, tendo com antecedente a 
expressão “o queijo Venetto”, correspondendo à construção “o início da produção do queijo Venetto”, termo em função 
de sujeito, em relação ao predicado “é recente”. Tal construção equivale ao emprego do relativo CUJO: “cujo início de 
produção é recente”.  
A opção D não responde, pois não cabe sintaticamente o emprego do relativo ONDE.  
A opção E não responde, porque o segundo período não exprime concessão em relação ao primeiro.  
O trecho omitido do 8º parágrafo não impede que a questão possa ser resolvida.  

 
 
 
 
 
 

INDEFERIDO 

4 A questão avalia as normas de emprego dos sinais de pontuação, especificamente o emprego da vírgula. Na frase dada 
no enunciado, a vírgula separa termo em função de aposto, o mesmo ocorrendo na opção A, gabarito oficial.  
Nas demais opções a(s) vírgula(s) separa(m) termos de outras funções sintáticas.  
O trecho omitido do 8º parágrafo não impede que a questão possa ser resolvida.  
Quanto ao fato de no 9º parágrafo o personagem citado aparecer com outra paternidade também não impede a 
resolução da questão. O erro de informação nada tem a ver com o objetivo da questão.  

 
 

INDEFERIDO 



5 A questão está correta. Não procedem os recursos. Na opção B, gabarito oficial, a afirmação de que “a Associação dos 
Produtores Rurais de Alto Alegre (Aprual) reúne 22 produtores de uma comunidade do município de Verê, tendo sido 
criada há 10 anos com o objetivo de buscar uma fonte de renda mais segura para os produtores, com os empréstimos 
obtidos junto à Pronaf” não está de acordo com o texto, pois neste não se diz que os empréstimos obtidos junto à 
Pronaf serviram para uma fonte mais segura de renda para os produtores.  
Na opção C, o argumento dos recorrentes de que a expressão “a Associação fez três empréstimos ao Pronaf” pode 
significar que a Associação emprestou, e não tomou emprestadas as quantias, não tem fundamento, levando-se em 
conta o que se afirma a seguir: “dinheiro com o qual compraram ordenhadeiras mecânicas”, etc.  
Na opção E, o argumento dos recorrentes de que o leite entregue pelo o produtor Ademar Crestani e sua família não era 
beneficiado não tem fundamento, pois o no texto está claro: “O produtor Ademar Crestani e sua família também 
sentiram que o beneficiamento seria a solução para enfrentar o preço do leite”.  
O trecho omitido do 8º parágrafo não impede que a questão possa ser resolvida.  

 
 
 
 
 

INDEFERIDO 

6 A questão está correta. Não procedem os recursos. O trecho omitido do 8º parágrafo não impede que a questão possa 
ser resolvida.  
A preposição COM exprime o sentido de meio: “Por meio da ordenha mecanizada e dos tanques resfriadores de 500 
litros, eles produzem sozinhos mais que todos os associados no começo”.  

 
INDEFERIDO 

7 A questão está correta, portanto não procedem os recursos. Trata-se de questão que avalia o conhecimento sobre as 
frases ativa e passiva em português. Na opção D, gabarito oficial, a 1ª frase está na passiva sintética ou pronominal e a 
2ª na passiva analítica. Nas demais opções, a 1ª frase é passiva e a 2ª ativa.  
O trecho omitido do 8º parágrafo não impede que a questão possa ser resolvida.  

 
INDEFERIDO 

8 A questão está correta, portanto não procedem os recursos. Trata-se de questão que avalia o conhecimento sobre o 
sentido expresso por uma preposição. A resposta está na opção A: causa. “muito conhecido POR CAUSA DA qualidade 
e sabor diferenciado”.  
Destacou-se PEL, na contração PELA, por se tratar da forma da preposição PER, quando empregada em contração 
com o artigo definido.  
O trecho omitido do 8º parágrafo não impede que a questão possa ser resolvida.  

 
 

INDEFERIDO 

9 A questão está anulada por apresentar duas respostas: opções A e E.  ANULADA 

10 O trecho omitido do 8º parágrafo não impede que a questão possa ser resolvida.  INDEFERIDO 

11 A questão está correta. A resposta está na opção E. As perdas no campo dizem respeito, de acordo com o texto, “à falta 
de infraestrutura (estradas, ferrovias, etc.) que retira grande parte do resultado operacional, levado até com prejuízo, 
como foram os dois últimos anos”, conforme se pode constatar pelos parágrafos 4, 6 e 7.  
A opção A corrobora o que se afirma mais detalhadamente na opção E, pois o apoio ao agronegócio está 
essencialmente em criar a infraestrutura adequada para o transporte das mercadorias.  

 
INDEFERIDO 



12 A questão está correta. A resposta está na opção A. A afirmação de que os produtores rurais ”são taxados de chorões, 
aproveitadores, destruidores do meio ambiente, etc.” constitui concessão à tese defendida pelo autor, pois para ele os 
produtores rurais são “empresários que acreditam no Brasil, amam a terra e geram inúmeros empregos”.  

 
INDEFERIDO 

13 A questão está correta. A resposta está na opção B. Na análise de uma questão de compreensão do texto, é 
fundamental relacionar a redação do enunciado com a redação das opções de resposta. Na questão 13, o enunciado 
propõe: “Para a solução dos grandes problemas enfrentados pelos produtores do Mato Grosso, o autor usa o seguinte 
argumento”. Trata-se, portanto, da solução dos grandes problemas. O trecho transcrito na opção B é claro: “Vencer 
todos esses obstáculos, só mesmo o heroísmo somado ao dinamismo desses grandes homens, amantes da terra”.  
Na opção D, tem-se uma “solução de médio prazo”, e não uma proposta para solução dos grandes problemas.  

 
 

INDEFERIDO 

14 A questão está correta. A resposta está na opção D. A parte do período correspondente ao trecho “Alguns países, no 
entanto, sentiram-se pouco ameaçados, incluindo o Brasil” exprime conseqüência; ao passo que o trecho “visto o ritmo 
de crescimento que vinham tendo, com sólidas bases macroeconômicas” exprime causa.  

INDEFERIDO 

15 A questão está correta. A resposta está na opção B. No início do 2º parágrafo, no trecho “Um setor, porém, não vem 
tendo a atenção devida: o agronegócio”, a conjunção adversativa PORÉM exprime o sentido de oposição em relação ao 
1º parágrafo.  

INDEFERIDO 

16 A questão está correta. A resposta está na opção C. O verbo HAVER é impessoal, no sentido de EXISTIR. Portanto a 
frase correta seria “Há de haver soluções e diagnósticos para todos os gostos”.  

INDEFERIDO 

17 A questão está correta. A resposta está na opção A. O pronome relativo na opção A tem como antecedente “o ritmo de 
crescimento”, objeto direto do verbo “vinham tendo”. O termo “alguns países” funciona como sujeito do verbo “vinham 
tendo” e está indicado pelo contexto.  
Nas demais opções as indicações anafóricas estão corretas.  

 
INDEFERIDO 

18 A questão está correta. A resposta está na opção E. Correção no emprego do relativo “em que” e no uso da conjunção 
“enquanto”.  
Na opção A, erro no emprego da conjunção “conquanto”  
Na opção B, erro no emprego do relativo “dos quais”.  
Na opção C, erro no emprego do relativo “sobre os quais” e da conjunção “portanto”.  
Na opção D, erro no emprego do relativo “a respeito dos quais” e da conjunção “contanto que”.  

 
 
 

INDEFERIDO 

19 A questão está correta. A resposta está na opção C. No enunciado, tanto a oração principal quanto a condicional são 
negativas. Na opção C, as duas orações foram redigidas de maneira afirmativa, mantendo-se, portanto, o sentido 
original.  

INDEFERIDO 

20 A questão está correta. A resposta está na opção D. Entre os dois períodos o sentido é de oposição, cabendo apenas o 
conector “não obstante”. Chega-se a essa conclusão pelo fato de o texto trabalhar na linha de argumentação de que os 

INDEFERIDO 



empresários do agronegócio são homens dedicados e que gostam do que fazem. Não produzem mais e melhor porque 
falta ao país infraestrutura adequada para o transporte da produção.  

 
Disciplina: NOÇÕES DE DIREITO CONST. ADMIN (NDC) (CARGO – M10) 
  

Questão Justificativa Resultado 

21 Não assiste razão aos recorrentes. Com efeito, a única alternativa que responde, sem quaisquer senões, à pergunta 
formulada é a da letra b.  
Por seu turno, a opção da letra a não está certa, uma vez que o inciso VIII do artigo 5º da Constituição da República 
Federativa do Brasil estabelece duas ressalvas – e não apenas uma, como figura na referida opção (a da letra a), sendo 
esse, pois, o seu senão -, o que faz com que tal opção não possa ser aceita.  
Assim, de ressaltar não ter havido qualquer esquecimento por parte da banca examinadora, uma vez que esta pretendia, 
efetivamente, enfatizar que a alínea a estava a necessitar de complementação, complementação esta que, em não 
havendo, fez com que tal opção não pudesse ser havida como correta. 

 
 
 

INDEFERIDO 

22 Na questão em tela, há, efetivamente, duas opções corretas: a das alíneas a e d. Assim sendo, de recomendar-se a 
anulação da questão em comento. 

ANULADA 

23 Não assiste razão aos recorrentes. Com efeito, a Lei Política estabelece, no inciso XVI do seu art. 37, os únicos 
permissivos de acumulação de cargos públicos. Como na pergunta formulada, o servidor já ocupa dois cargos públicos 
de professor, não poderá ele ocupar qualquer outro cargo público.  
De enfatizar, bem assim, que cargo e emprego públicos pressupõem, necessariamente, a remuneração de quem os 
exerce. 
Ademais, o art. 120, da Lei 8112/90, referido em um dos recursos, não trata da possibilidade de acumulação de mais de 
dois cargos, mas, sim, da possibilidade de o servidor manter um de seus cargos efetivos, havendo compatibilidade de 
horários com o exercício de cargo em comissão. 

 
 
 
 

INDEFERIDO 

24 Não merecem prosperar os recursos dos requerentes. Com efeito, a Constituição da República Federativa do Brasil 
estatui, em seu artigo 22, inciso I, que cabe privativamente à União legislar sobre direito agrário. 

 INDEFERIDO  

25 Não assiste razão aos recorrentes. Com efeito, a Lei nº 8.429/92 determina que são atos de improbidade administrativa 
os que causam enriquecimento ilícito (art. 9º), os que provocam prejuízo (este que é sinônimo de dano) ao erário (art. 
10) e os que atentam contra (o que é o mesmo que dizer: os que afrontam) os princípios administrativos. 

 
INDEFERIDOS 

26 Assiste razão aos recorrentes. Com efeito, a Lei 10887/2004 não consta do conteúdo programático disponibilizado aos 
candidatos, razão por que é de recomendar-se a anulação da questão em tela. 

ANULADA 



27 Não assiste razão aos recorrentes. Com efeito, ao mencionar como um de seus temas o de “poderes administrativos”, o 
programa do certame está a fazer nele compreender a questão do poder de polícia - e não somente o poder disciplinar e 
o hierárquico, como sustentado por um dos recorrentes.  

 
INDEFERIDO  

28 Não merecem prosperar os recursos dos requerentes. Com efeito, o conteúdo programático do certame inclui o tema 
“servidores públicos”, o que permitiu fosse proposta a questão em apreço.  
A seu turno, a inassiduidade habitual e a insubordinação grave em exercício são causas da aplicação da penalidade 
administrativa de demissão, conforme estatuído nos incisos, respectivamente, III e VI do artigo 132 combinado com o 
artigo 127, inciso III – este último artigo, por sinal, referido no próprio enunciado da questão – da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990. 

 
 

 INDEFERIDO 

29 Não assiste razão aos recorrentes. Com efeito, o inciso LXVIII do artigo 5º da Lei Política assim estatui, literalmente: 
“Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua 
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 

 
INDEFERIDO 

30 Merecem prosperar os recursos dos recorrentes. Com efeito, o tema “atos administrativos” não consta do programa 
disponibilizado aos candidatos, razão por que é de recomendar-se a anulação da questão em tela. 

ANULADA 

 
Disciplina: RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO (RCL) (CARGO M – 10) 
  

Questão Justificativa Resultado 

31 Resposta: 26 x 25 x 24 x 10 x 1 x 1 x 1 = 156 000 gabarito A (correto o divulgado). São 10 possibilidades de escolha 
para o primeiro algarismo e apenas 1 para os demais, já que se deseja que os 4 algarismos sejam IGUAIS. INDEFERIDO 

32 Resposta: A questão está correta e o gabarito é o divulgado (D = R$ 160 000,00). Trata-se de Regra de Sociedade 
Composta e devemos considerar as variáveis capital e tempo. 

    INDEFERIDO 

33 Resposta: Entre as letras L e T existem 7 letras, o gabarito correto é o que foi publicado, opção C.     INDEFERIDO 

34 Resposta: A negação de “Existe algum professor que é flamenguista”, dentre as apresentadas, é “Todo professor não 
é flamenguista”, que foi o gabarito apresentado.“. (opção B) 

    INDEFERIDO 

35 Resposta: É uma questão de Regra de três, clássica, cujo gabarito correto é o que foi divulgado, opção B (2 h 30 
min). 

    INDEFERIDO 
 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) (CARGO – M10)  
 

Questão Justificativa Resultado 

36 No livro Curso de Hardware Completo, do autor Gabriel Torres, na pagina 761, seu autor diz que “o que o BIOS faz na INDEFERIDO 



verdade é ler um setor específico do disco rígido chamado setor de boot mestre ou MBR (Master Boot Record). Nesse 
setor, está armazenada a tabela de partição que, entre outras coisas, indica qual partição do disco rígido dará boot “. 
Por outro lado, cluster ou agrupamento é um conjunto de setores do HD que são endereçados pelo sistema operacional 
como uma única unidade lógica, ou seja, é a menor parcela do HD que pode ser acessada pelo sistema operacional. 
Portanto cluster é um agrupamento genérico com a finalidade de tratar problemas de fragmentação do disco e a MBR é 
que contém a tabela de partição do disco. A questão não solicita que o candidato possua conhecimentos sobre 
CLUSTER e sim conhecimentos básicos de computação afetos a particionamento de discos rígidos (MBR). A questão 
não solicitou conhecimentos de montagem e manutenção de microcomputadores. Não houve erro de concordância e 
sim erro de digitação na palavra conhecida ao invés de conhecido, isso não afetou a interpretação da questão ou induziu 
ao erro ao candidato. Portanto, a resposta correta é a letra B: MBR 
 

37 

No Windows XP Home Edition, ao acessarmos o Painel de Controle e clicarmos na opção Central de Segurança, o 
Windows disponibilizará uma janela no modo de exibição categorias em que existirão as opções “opções da Internet”,  
“atualizações automáticas” e “ firewall do Windows”.  Na questão foi solicitado “a categoria que é configurada...”, logo 
o modo de exibição deveria ser por categoria e não o modo clássico. Quanto a instalação do Service Pack 2, quando se 
adquire um software original, a Microsoft disponibiliza e recomenda a atualização dos Pacotes de Segurança, portanto 
deve-se considerar com todos os pacotes instalados. A opção Desempenho e Manutençã, apresenta apenas links para 
cada opção separadamente e não apresenta todas as opções solicitadas no modo de exibição “por categoria”, conforme 
solicitado no enunciado. Da mesma forma, no Painel de Controle, na opção “Conexões de Rede e de Internet” não há as 
opções solicitadas no enunciado disponibilizadas no modo de exibição por categorias. Portanto, a resposta correta é a 
letra A: Central de Segurança. 
 

 INDEFERIDO 

38 

A questão estava clara pois dizia quanto à formatação, ou seja, em momento algum foi dito que padrão é uma fonte. Por 
outro lado, de acordo com o arquivo de ajuda do Word 2000, no tópico Definir a fonte padrão, está escrito: “ Nas versões 
anteriores do microsoft word, a definição de fonte padrão era Times New Roman, 10 pontos. Para facilitar a leitura, a 
definição de fonte padrão do Word 2000 foi alterada para Times New Roman, 12 pontos. A fonte padrão se aplica aos 
novos documentos baseados no modelo ativo. Modelos diferentes podem usar definições de fonte padrão 
diferentes.” Como o enunciado pedia , “no tocante à formatação, a fonte que se aplica aos novos documentos baseados 
no modelo ativo”..., concluí-se que padrão é o tipo de fonte que se aplica aos novos documentos baseados no modelo 
ativo (normal.dot). A questão não está mal formulada, nem confusa, nem contem erro de concordância que implique em 
ambiguidade de respostas. Mantendo-se qualquer modelo ativo (normal.dot), em relação a formatação, a fonte que se 
aplica a qualquer novo documento que for aberto será padrão, ou seja, não será variável. Portanto, a resposta correta é 
a letra D: Padrão. 
 

INDEFERIDO 
 

39 
Na questão foi solicitado a opção que NÃO é uma vantagem na utilização de uma arquitetura Ponto a Ponto (peer to 
peer). A opção de resposta C, diz que cada computador pode fazer cópias de segurança em outro computador. Isto é 
uma vantagem dessa arquitetura pois a rede é descentralizada e todos os computadores podem compartilhar recursos 

INDEFERIDO 



com os demais e manter cópias de segurança em qualquer dos computadores da rede. Por outro lado, a opção E, diz 
que a informação é armazenada num servidor de arquivos centralizado e disponibilizada para os clientes, está se 
referindo a arquitetura Cliente /Servidor  e seria a resposta correta que não é uma vantagem da arquitetura peer to peer. 
Portanto, a resposta correta é a letra E: A informação é armazenada num servidor de arquivos centralizado e 
disponibilizada para os clientes. 
 

 
 
 
 
Cargo: S01 - ADMINISTRADOR 
Disciplina: CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS (CES) 
 

Questão Justificativa Resultado 

41 
Indeferido pela coerência das respostas apresentadas nas opções de resposta e pelo descrito em MAXIMIANO, Antonio 
Cesar Amaru. Teoria geral da administração: da revolução urbana à revolução digital, 3. ed.-São Paulo: Atlas, 2002. 
101/128p. 

INDEFERIDO 

42 
Indeferido pela coerência das respostas apresentadas nas opções de resposta e pelo descrito em MAXIMIANO, Antonio 
Cesar Amaru. Teoria geral da administração: da revolução urbana à revolução digital, 3. ed.-São Paulo: Atlas, 2002. 
101/128p. 

INDEFERIDO 

44 
Indeferido pela coerência das respostas apresentadas nas opções de resposta e pelo descrito em MAXIMIANO, Antonio 
Cesar Amaru. Teoria geral da administração: da revolução urbana à revolução digital, 3. ed.-São Paulo: Atlas, 2002. 
211p. 

INDEFERIDO 

45 
Indeferido pela coerência das respostas apresentadas nas opções de resposta e pelo descrito em MAXIMIANO, Antonio 
Cesar Amaru. Teoria geral da administração: da revolução urbana à revolução digital, 3. ed.-São Paulo: Atlas, 2002. 
288/289p. 

INDEFERIDO 

46 
Indeferido pela coerência das respostas apresentadas nas opções de resposta e pelo descrito em MAXIMIANO, Antonio 
Cesar Amaru. Teoria geral da administração: da revolução urbana à revolução digital, 3. ed.-São Paulo: Atlas, 2002. 
206/225p. 

INDEFERIDO 

47 Indeferido pela coerência das respostas apresentadas nas opções de resposta e pelo descrito na Lei 8.666/93 INDEFERIDO 

48 Indeferido pela coerência das respostas apresentadas nas opções de resposta e pelo descrito no item 1 e seus sub-itens 
no  edital do concurso. INDEFERIDO 

49 Indeferido pela coerência das respostas apresentadas nas opções de resposta e de acordo com a CF de 1988 INDEFERIDO 
51 Indeferido pela coerência das respostas apresentadas nas opções de resposta. INDEFERIDO 
52 Deferido de acordo com a coerência da pergunta em relação às opções de resposta, induzindo o candidato ao erro. ANULADA 
56 Indeferido pela coerência das respostas apresentadas nas opções de resposta. INDEFERIDO 
59 Deferido de acordo com a coerência da pergunta em relação às opções de resposta, induzindo o candidato ao erro. ANULADA 



60 Indeferido pela coerência das respostas apresentadas nas opções de resposta e pelo descrito no itens 9, 10 e 11 no  
edital do concurso. INDEFERIDO 

 
 
 
 
Cargo: S02 - ARQUIVISTA 
Disciplina: CONHECIMENTO ESPECÍFICO (CES) 
 

Questão Justificativa Resultado 

46 Rousseau; Couture (1998), clássico na área, à p. 141, elenca o “repertório numérico detalhado” como um dos 
“instrumentos de descrição documental” INDEFERIDO 

54 

Rousseau; Couture (1998), clássico na área, à p. 120, afirma a respeito dos “elementos de base” a serem respeitados na 
“organização dos arquivos intermédios”: “que nenhuma alteração seja feita ao modo como estão dispostos ou organizados 
os documentos semiactivos de uma unidade sem o consentimento formal desta última. Assim, não se poderá modificar a 
organização interna dos documentos transferidos nem eliminá-los ou tratá-los sem a autorização da unidade proprietária.” 

INDEFERIDO 

57 
Schellenberg (2002), clássico na área, à p. 297 afirma que “os inventários são repertórios impressos, geralmente 
aumentados com explanações do significado e da inter-relação dos arquivos e com indicação da literatura pertinente, não 
encontrada nos repertórios” 

INDEFERIDO 

 
Cargo: S03 - CONTADOR 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES) 
 

Questão Justificativa Resultado 

41 
A ausência da informação sobre a atividade-fim da empresa em nada prejudica a solução da questão, pois apenas uma 
afirmativa responderia a pergunta com base nas disposições legais indicadas no enunciado. 
 

 
INDEFERIDO 

42 

A Lei 10.303/01 alterou a Lei 6.404/76 e a Lei 11.638/07 ratificou que a Comissão de Valores Mobiliários, o Banco 
Central do Brasil e demais órgãos e agências reguladores poderão celebrar convênio com entidade que tenha por 
objeto o estudo e a divulgação de princípios, normas e padrões de contabilidade e auditoria, podendo, no exercício de 
suas atribuições regulamentares, adotar, no todo ou em parte, os pronunciamentos e demais orientações técnicas. A 
entidade em questão é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, criado em 2005. Dessa forma, como o Edital 
do Concurso é definitivamente amplo neste sentido, a Banca pode basear a questão em normas emitidas pelos órgãos 
supracitados, os quais têm a prerrogativa para regulamentar as sociedades por ação brasileira. 
 

INDEFERIDO 

44 
São princípios orçamentários gerais: anualidade, unidade, universalidade, equilíbrio e exclusividade. O princípio da 
especificação é considerado formal, portanto, não se enquadra nos princípios orçamentários gerais. Em relação ao 
SIAFI, conforme informações disponíveis no sitio (http://www.tesouro.fazenda.gov.br/SIAFI/atribuicoes.asp), o sistema 

INDEFERIDO 



PODE ser utilizado pelas Entidades Públicas Federais, Estaduais e Municipais apenas para receberem, pela conta 
única do Governo, suas receitas, portanto é possível a utilização do SIAFI por estas entidades, o que está em 
desacordo com a alternativa D. Dessa forma, não há em que se falar em outra resposta correta a não ser aquelas 
informações contidas na letra E. 
 

49 

As despesas foram fixadas em R$ 80.000.000 e foram realizadas R$ 76.750.000, ou seja, houve um superávit na 
realização das despesas de R$ 3.250.000. Portanto, a única alternativa que correta é a letra E (resultado da execução 
orçamentária superavitário em R$ 4.850.000). 
 

 
INDEFERIDO  

50 

Nas decisões de comprar ou fabricar, sob o ponto de vista quantitativo ou financeiro, deve-se optar pela alternativa que 
apresentar o menor gasto total para o tomador da decisão. Ao deixar de fabricar internamente o componente em 
análise, alguns custos são evitados (geralmente os variáveis) e outros não (geralmente os fixos). Portanto, a 
comparação que deve ser feita neste tipo de decisão é entre o gasto de aquisição mais os custos não-evitáveis contra o 
custo de fabricação total, conforme ensina GARRISON e NOREEN, Contabilidade Gerencial. Ed LTC.2001. Dessa 
forma, a única alternativa correta para esta questão é letra D. 
 

INDEFERIDO 

51 

Ao realizar os lançamentos contábeis, conforme a Lei 4.320/64 e os ensinamentos de PISCITELLI, TIMBÓ e ROSA em 
Contabilidade Pública. Ed Atlas. chegou-se aos seguintes saldos de contas que compõem o sistema orçamentário: 
Saldos devedores: 
Receita a realizar – receita corrente: R$2.500.000; receita a realizar – receita capital: R$1.500.000; receita realizada – 
receita corrente: R$7.500.000; receita realizada – receita capital: R$4.500.000; créditos iniciais: R$16.000.000. TOTAL: 
R$32.000.000. 
Saldos credores: 
Previsão inicial da receita: R$16.000.000; créditos empenhados a liquidar: R$10.000.000 e créditos empenhados 
liquidados- despesa corrente: R$6.000.000. TOTAL: R$32.000.000. 
 

INDEFERIDO 

53 

A Deliberação CVM 527/07 que trata sobre Redução ao valor recuperável de ativos em seu item 58 define que a perda 
por desvalorização do ativo deve ser reconhecida imediatamente no resultado do período (despesa). A Deliberação 
CVM 534/08 que trata dos Efeitos nas mudanças nas taxas de cambio e conversão de demonstrações contábeis em 
seu item 41,b deixa claro que as variações cambiais de investimento no exterior deverão ser registradas em conta 
especifica do patrimônio líquido (ajuste de avaliação patrimonial que essencialmente abriga a contrapartida de 
determinadas avaliações de ativos a preço de mercado e os ajustes de conversão em função da variação cambial de 
investimento societários no exterior). Portanto, a única alternativa que responde adequadamente à questão é a letra D. 
 

INDEFERIDO 

54 

Conforme ensina PISCITELLI, TIMBÓ e ROSA em Contabilidade Pública. Ed Atlas, existe uma diferença entre a 
arrecadação e o recolhimento, estágios da receita pública, quais sejam: enquanto a arrecadação caracteriza-se pela 
transferência, pelo depósito, em favor, em nome do Tesouro, das obrigações dos contribuintes, o recolhimento 
caracteriza-se pela transferência do produto da arrecadação diretamente ao caixa do Tesouro, portanto etapas 
diferentes, o que invalida o enunciado apresentado na alternativa C. Já a Lei 4.320/64, em seu artigo 13, enuncia que 
são inversões financeiras, entre outros, a concessão de empréstimos. Dessa forma, a única alternativa que responde 
adequadamente à questão é a letra D. 

INDEFERIDO 



 

55 

Não há o que se contestar quanto ao enunciado da questão, pois está bem claro ao expor que a taxa de juros é de 10% 
ao ano e o período do financiamento é de 5 anos. Portanto, ao se utilizar o método SAC, com as características do 
financiamento apresentadas na questão (valor financiado: R$ 900.000, taxa: 10% aa e tempo: 5 anos) o candidato 
conseguiria encontrar o valor dos juros da operação de R$ 270.000, ou seja, letra A. 
 

 
INDEFERIDO  

56 Considerando que nenhuma das alternativas responde a questão, a Banca se pronuncia pela anulação. ANULADA 

57 

Não há em que se falar em dupla interpretação em relação a alternativa A desta questão, pois o conteúdo dela está em 
conformidade com o art 2º, IV, § 3º  da Lei 101/00. O enunciado da questão pede para que o candidato indique a 
afirmativa ERRADA. A única alternativa errada é a letra D, pois o art 17º da mesma lei estabelece um prazo superior a 
dois exercícios (e não a três conforme a alternativa) para que a despesa corrente derivada de lei seja considerada 
obrigatória de caráter continuado. Portanto a única alternativa que satisfaz a condição do enunciado é a letra D. 
 

 
INDEFERIDO 

58 

Em momento algum a questão informou que a relação capital de terceiros x capital próprio era de 1,5. Ao invés disso, 
informou que o índice de liquidez corrente era de 1,5, ou seja, a relação entre os ativos circulantes e os passivos 
circulantes. Ao complementar a informação que cerca de 60% do restante do passivo referia-se a dívidas de curto 
prazo, ou seja, circulante, o candidato facilmente poderia encontrar o valor do ativo circulante para resolver a questão. 
Portanto, a única alternativa que responde adequadamente a questão é a letra B. 
 

INDEFERIDO 

60 

Não há em que se falar em outra afirmativa correta além da letra B, pois a alternativa A expõe que nos planos de 
BENEFÍCIO DEFINIDO a contabilização dos gastos se dá em função das contribuições de cada período, sendo este 
procedimento adotado para os planos de CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA conforme o art. 35 da Deliberação CVM 371/00. 
No que tange à fuga do Edital, a Lei 10.303/01 alterou a Lei 6.404/76 e a Lei 11.638/07 ratificou que a Comissão de 
Valores Mobiliários, o Banco Central do Brasil e demais órgãos e agências reguladores poderão celebrar convênio com 
entidade que tenha por objeto o estudo e a divulgação de princípios, normas e padrões de contabilidade e auditoria, 
podendo, no exercício de suas atribuições regulamentares, adotar, no todo ou em parte, os pronunciamentos e demais 
orientações técnicas. A entidade em questão é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, criado em 2005. 
Dessa forma, a Banca pode basear a questão em normas emitidas pelos órgãos supracitados, os quais têm a 
prerrogativa para regulamentar as sociedades por ação brasileira. 

INDEFERIDO 

 
Cargo: S04 - ECONOMISTA 
Disciplina : CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES)  
 

Questã
o Justificativa Resultado 

41 

O Custo Marginal é dado pela derivada primeira do Custo Total. Dessa forma, como este último é dado por CT = 2q² + 120q 
+ 1152, o Custo Marginal será CMg = 4q + 120. Como se deseja saber o Custo Marginal da 30ª unidade, basta substituir a 
variável q (quantidade) por 30 e teremos CMg = 4 x 30 + 120, ou seja, CMg = 120 + 120 = 240. 
 

INDEFERIDO 



43 

A lei dos rendimentosdecrescentes pode ser enunciada : “ Aumentando-se a quantidade de um fator variável, 
permanecendo a quantidade dos demais fatores fixa, a produção inicialmente crescerá a taxas crescentes ; a seguir , 
depois de certa quantidade utilizada do fator variável, passará a crescer a taxas decrescentes ; continuando o incremento 
da utilização do fator variável , a produção decrescerá “ – Bibliografia  : Filho, André Franco Montoro et al  - Manual de 
Economia . Equipe de professores da USP 3ª edição. São Paulo: Saraiva .1998 pág 148 

INDEFERIDO 

44 

Supõe-se , dentro da teoria marginalista , que o empresário racional tenha sempre o objetivo último de lucro. A regra 
simples de maximização de lucro numa empresa de concorrencia perfeita é manter o nível de produção em que a receita 
marginal seja igual ao preço e ao custo marginal . Essa regra , porém , apresenta algumas limitações porque o cusmo 
marginal é igual a receita marginal em dois níveis de produção sendo uma onde o lucro é máximo e outra onde o lucro é 
mínimo. A opção correta é a que estabelece a hipótese de homogeneidade ( produto homogêneo) no mercado de 
concorrência perfeita. Bibliografia: Eaton, B. Curtis – Microeconomia . São Paulo: Saraiva , 1999 pág 286 e 289 

INDEFERIDO 

45 

“1 - O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) destina-se ao apoio financeiro das atividades 
agropecuárias e não-agropecuárias exploradas mediante emprego direto da força de trabalho da família produtora rural, 
observadas as condições estabelecidas neste capítulo, entendendo-se por atividades não-agropecuárias os serviços 
relacionados com turismo rural, produção artesanal, agronegócio familiar e outras prestações de serviços no meio rural, que 
sejam compatíveis com a natureza da exploração rural e com o melhor emprego da mão-de-obra familiar. (Res 3.559) 
3 - Os créditos podem ser concedidos de forma individual, coletiva ou grupal. (Res 3.559)” 
Bibliografia : http://www.mda.gov.br/saf/arquivos/0706117993.doc acesso em 19/02/2009 
 

INDEFERIDO 

46 
O Produto Interno Bruto não é um bom indicador de bem-estar da população residente porque bem- estar é um conceito 
mais amplo que envolve questões como condições de sáude , educação , distribuição de renda  e etc. Bibliografia : 
Vasconcellos, Marco Antônio – Economia : micro e macro. 2ª ed. São Paulo : Atlas , 2001 pág 220 

INDEFERIDO 

47 As despesas de capital ( e não as despesas correntes) englobam despesas que o governo efetua para manter e aumentar a 
capacidade de produção de bens e serviços. Bibliografia : Rezende, F. : Finanças públicas . 2 ed. São Paulo. Atlas , 2001 INDEFERIDO 

48 
O indicador mais utilizado para avaliar o bem-estar do ponto de vista social é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH ) , 
divulgado periodicamente pelas Nações Unidas . Bibliografia : Vasconcellos, Marco Antônio – Economia : micro e macro. 2ª 
ed. São Paulo : Atlas , 2001 pág 220 

INDEFERIDO 

50 
Em termos de distribuição de renda , a redistribuição pode ser implementada mediante uma estrutura tributária progressiva 
e não regressiva como colocada na opção E da questão. Bibliografia : Rezende, F. : Finanças públicas . 2 ed. São Paulo. 
Atlas , 2001 

INDEFERIDO 

51 

Conceitualmente Bens públicos puros são oferecidos pelo Estado (e não pelo mercado )  , o seu consumo por parte de um 
indivíduo ou grupo social não prejudica o consumo do mesmo bem pelos demais integrantes da sociedade ( consumo 
coletivo , indivisível, não-rivais )  e não exclusivos ( não  se aplica o Princípio da Exclusão ) . Bibliografia : Rezende, F. : 
Finanças públicas . 2 ed. São Paulo. Atlas , 2001 

INDEFERIDO 

53 
O déficit primário é medido pelo déficit nominal ( ou total ) excluindo a correção monetária e os juros reais da dívida 
contraída anteriormente , o que torna o  déficit nominal maior que o déficit primário . Bibliografia : Vasconcellos, Marco 
Antônio – Economia : micro e macro. 2ª ed. São Paulo : Atlas , 2001 . pág 384 

INDEFERIDO 

54 

Utilizam-se os instrumentos de política monetária ( política fiscal, monetária, cambial, comerciall e de rendas ) no sentido de 
minimizar as flutuações econômicas relativas ao nível de atividade , de emprego e de preços .Para tal, essas  políticas 
macroeconômicas devem tentar estabelecer uma  sintonia fina e harmoniosa .Bibliografia : Blanchard, Olivier – 
Macroeconomia – 4ª ed – SãoPaulo : Pearson Prentice Hall , 2007 pág 93 

INDEFERIDO 



55 
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, as despesas com pessaol cuja soma do mês com as observadas nos 11 
meses anteriores não pode exceder os percentuais da receita corrente líquida de acordo com a esfera de competência : I 
União 50% ; II Estados 60% ; III Municípios 60%. Portanto o item III da questão está errado. 

INDEFERIDO 

60 Se a quantidade do bem X diminui em resposta a um aumento do preço do bem y , coeteris paribus , conclui-se que os 
bens x e Y são complementares. Bibliografia : Eaton, B. Curtis – Microeconomia . São Paulo: Saraiva , 1999 pág 101 INDEFERIDO 

 
Cargo: S05 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR 
Disciplina: CONHECIMENTO ESPECÍFICO (CES) 
 

Questão Justificativa Resultado 

48 O gabarito será trocado de Letra “E “para letra “B”. 
Questão Formulada Conforme: http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/manual_nocoes/indice.htm 

DEFERIDO 
ALTERADO DE 

  E  P/  B 
 
Cargo: S06 - ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
Disciplina: CONHECIMENTO ESPECÍFICO (CES) 
 

Questão Justificativa Resultado 

41 
A alegação do candidato não procede. A pergunta é clara e objetiva. A questão trata de “sulcos curtos x custos”. A 
questão foi formulada para que o candidato com seus conhecimentos marque a resposta correta. 
Questão Formulada Conforme: BERNARDO, S. Manual de Irrigação. Viçosa. 6ª edição. 2005. 610p. 

INDEFERIDO 

42 

A alegação do candidato não procede. Em nível de dificuldade esta questão seria considerada mais difícil. A questão é 
clara e objetiva. Gabarito mantido. 
Questão Formulada Conforme: TUCCI, C. E. M; MENDES, C. A. Avaliação Ambiental Integrada de Bacia Hidrográfica. 
Ministério do Meio Ambiente / SQA. – Brasília: MMA, 2006. 302p. 

INDEFERIDO 

43 

A alegação do candidato não procede. A questão trata de forma clara e objetiva do balanço hídrico em áreas 
desmatadas. 
Questão Formulada Conforme: TUCCI, C. E. M; MENDES, C. A. Avaliação Ambiental Integrada de Bacia Hidrográfica. 
Ministério do Meio Ambiente / SQA. – Brasília: MMA, 2006. 302p. 

INDEFERIDO 

44 
A alegação do candidato não procede. A questão está apresentada de forma clara e objetiva quanto a resposta correta. 
Questão Formulada Conforme: TUCCI, C. E. M; MENDES, C. A. Avaliação Ambiental Integrada de Bacia Hidrográfica. 
Ministério do Meio Ambiente / SQA. – Brasília: MMA, 2006. 302p. 

INDEFERIDO 

45 

A alegação do candidato não procede. A questão é clara e objetiva. Faz parte da avaliação e o candidato deve saber 
distinguir com seus conhecimentos a resposta correta, dado o comando da questão: “o ideal seria investir em”. 
Questão Formulada Conforme: TUCCI, C. E. M; MENDES, C. A. Avaliação Ambiental Integrada de Bacia Hidrográfica. 
Ministério do Meio Ambiente / SQA. – Brasília: MMA, 2006. 302p. 

INDEFERIDO 

46 A alegação do candidato não procede. A pergunta é clara e objetiva. 
Questão Formulada Conforme: INDEFERIDO 



Montoya, L. J.; Medrado, M. J. S. Introdução do Componente Florestal em Propriedades Rurais. Publicação da Embrapa 
CNPGC. 26p. 
Silvicultura Aplicada (Applied silviculture). Schumacher, M.; Calil, F.; Vogel, H. 2005. 120p. disponível em 
http://coralx.ufsm.br/labeflo/ensino/graduacao/silvicultura/apostila_silvicultura_aplicada.pdf 

47 

A alegação do candidato não procede. O tema está inserido em “Dasonomia”, “Conservação e Manejo dos Recursos 
Naturais” ... entre outros. A pergunta é clara e objetiva. 
Questão Formulada Conforme: 
http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/novembro2002/unihoje_ju199pag02.html 
http://www.ufv.br/dbg/bioano01/div37.htm 
http://www.do.ufgd.edu.br/omardaniel/docs/a_matdid/silvicultura/Sil_ApCompleta_2007.pdf 
http://www.radiobras.gov.br/ct/2000/materia_230600_2.htm 

INDEFERIDO 

48 

A alegação do candidato não procede. A alegação do candidato não procede. O tema está inserido em “Dasonomia”, 
“Conservação e Manejo dos Recursos Naturais” ... entre outros. 
http://www.cpafac.embrapa.br/pdf/comunicado165.pdf 
http://www.manejoflorestal.org/guia.cfm?cap=2 
http://www.do.ufgd.edu.br/omardaniel/docs/a_matdid/silvicultura/Sil_ApCompleta_2007.pdf 
e diversos outros... 

INDEFERIDO 

50 
A alegação do candidato não procede. 
Questão Formulada Conforme: CHITARRA, M.I.F.; CHITARRA, A.B. Pós-colheita de frutos e hortaliças: fisiologia e 
manuseio. Lavras: EDITORA UFLA, 2005, 783p. 

INDEFERIDO 

51 A alegação do candidato não procede. 
Questão Formulada Conforme: Marcos Filho, J. Fisiologia de sementes de plantas cultivadas. FEALQ. 2005. 495p. INDEFERIDO 

52 
A alegação do candidato não procede. O candidato está equivocado. O texto não deixa dúvidas quanto a resposta 
correta. 
Questão Formulada Conforme: Marcos Filho, J. Fisiologia de sementes de plantas cultivadas. FEALQ. 2005. 495p. 

INDEFERIDO 

53 A alegação do candidato não procede. 
Questão Formulada Conforme: BALASTREIRE, L.A. Máquinas Agrícolas. São Paulo: Manole, 1990. 307p. INDEFERIDO 

54 A alegação do candidato não procede. A questão não deixa dúvidas sobre a resposta correta. 
Questão Formulada Conforme: BALASTREIRE, L.A. Máquinas Agrícolas. São Paulo: Manole, 1990. 307p. INDEFERIDO 

55 

A alegação do candidato não procede. O candidato está confundindo com o termo “princípios éticos de solidariedade” o 
que não muda a resposta correta, e a palavra “princípio” usada em diferentes textos com outras finalidades. Em nível de 
dificuldade esta questão seria considerada mais difícil. A questão foi formulada seguindo conceito divulgado pelo MDA, 
página 16, conforme abaixo. 
Questão Formulada Conforme: CAPORAL, F. R.; COSTABEBER, J. A. Agroecologia: alguns conceitos e princípios. 24 p. 
Brasília : MDA/SAF/DATER-IICA, 2004. 

INDEFERIDO 

56 

A alegação do candidato não invalida a questão nem impede que ele com seus conhecimentos marque a resposta 
correta, pois a conceituação foi bem estabelecida no enunciado. 
Questão Formulada Conforme: Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. MDA, Secretaria de 
Agricultura Familiar (SAF), Grupo de Trabalho Ater. 22p. 

INDEFERIDO 

58 A alegação do candidato não procede. As informações fornecidas são suficientes para que o candidato marque a 
resposta correta. INDEFERIDO 



Questão Formulada Conforme: DECRETO Nº 4.892, de 25 de Novembro de 2003. 

59 
A alegação do candidato não procede. 
Questão Formulada Conforme: Conheça o PNCF. Disponível em: http://www.creditofundiario.org.br/passo-a-passo/one-
faq?faq_id=29864. 

INDEFERIDO 

60 

A alegação do candidato não procede, visto que foi feita referência direta ao “II Plano Nacional de Reforma Agrária” no 
conteúdo programático. Plano este Desenvolvido pelo MDA, para o qual o candidato presta concurso. 
Questão Formulada Conforme: II Plano Nacional de Reforma Agrária. Disponível em:  
http://www.mda.gov.br/arquivos/PNRA_2004.pdf  

INDEFERIDO 

 
Cargo: S07 - ENGENHEIRO FLORESTAL 
Disciplina: CONHECIMENTO ESPECÍFICO (CES) 
 

Questão Justificativa Resultado 

41 A alegação do candidato não procede. 
Questão Formulada Conforme: FERREIRA, H. M. F. Princípios de manejo e de conservação do solo, 1992, 135p. INDEFERIDO 

44 A alegação do candidato não procede. 
Questão Formulada Conforme: FERREIRA, H. M. F. Princípios de manejo e de conservação do solo, 1992, 135p. INDEFERIDO 

51 

A alegação do candidato não procede. 
Questão Formulada Conforme:  BERTOLOTTI, GILMAR; MORA, A. L.; GONÇALVES, A. N.; FERREIRA, M. Propagação 
vegetativa em Eucalyptus e Pinus. IPEF, Circular Técnica No 54, 9p. Disponível em  
http://www.ipef.br/publicacoes/ctecnica/nr054.pdf   ; 
http://www.ufv.br/dbg/BIO240/C008.htm    e 
http://www.do.ufgd.edu.br/omardaniel/docs/a_matdid/silvicultura/Sil_ApCompleta_2007.pdf 

INDEFERIDO 

58 
O gabarito será trocado de Letra “E “para letra “A” 
Questão Formulada Conforme: Conheça o PNCF. Disponível em: http://www.creditofundiario.org.br/passo-a-passo/one-
faq?faq_id=29864#blank. 

DEFERIDO 
ALTERADO DE  

E  P/  A 
 
Cargo: S08 - ESTATÍSTICO 
Disciplina: CONHECIMENTO ESPECÍFICO (CES) 
 

Questão Justificativa Resultado 

45 Falha na digitação do Gabarito 
DEFERIDO 

ALTERADO DE  
E  P/ C 

46 Erro na digitação das alternativas.  ANULADA 

55 A questão trata do cálculo da estatística de teste para verificação de homogeneidade de observações. Recursos com 
cálculos inadequados para o cálculo da estatística.  INDEFERIDO 



59 A notação utilizada é comum às mais importantes bibliografias sobre Estatística. Recursos improcedentes por falta de 
argumentação.  INDEFERIDO 

60 A questão refere-se às premissas básicas dos resíduos em relação ao modelo de regressão relativo à população 
estudada. INDEFERIDO 

 
 
 
 
Cargo: S09 - MÉDICO VETERINÁRIO 
Disciplina: CONHECIMENTO ESPECÍFICO (CES) 
 

Questão Justificativa Resultado 

42 

O tema qualidade da água está fundamentalmente ligado à Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 
Animal, assim como à Higiene de Alimentos, ambos previstos no edital. 
Portaria 518 (24 de março de 2004) Parágrafo 1º Tabela 2 - Entre os 5% dos valores  permitidos de turbidez 
superiores aos VMP , O LIMITE MÁXIMO PARA QUALQUER AMOSTRA PONTUAL DEVE SER 5,0 UT,  
assegurando, simultaneamente, o atendimento ao VMP de 5,0 UT EM QUALQUER PONTO DA REDE NO SISTEMA 
DE DISTRIBUIÇÃO. 

 
 

INDEFERIDO 

54 

O recurso do candidato não procede diante do reconhecimento do corpo acadêmico que debate esta questão em 
afirmar que o processo de modernização da agricultura atrelou esta ao setor industrial (afirmativa B, correta) e que foi 
um processo desigual e excludente sobre os produtores, produtos etc, o que nega a afirmativa A. Entre os autores 
que se dedicam ao tema cito José Graziano da Silva (O que é Questão Agrária. São Paulo: Brasiliense, 1994. 18 
ed.), George Martine e Ronaldo C. Garcia (Os Impactos Sociais da modernização agrícola. São Paulo: Caetés, 1987. 
p.20), Guilherme da C. Delgado (Capital Financeiro e Agricultura no Brasil. Campinas: EdUNICAMP/Ícone, 1985. 
p.19), Ricardo Abramovay, Geraldo Muller, Delma Pessanha Neves, entre outros estudiosos da questão agrária no 
Brasil. 

 
 

INDEFERIDO 

 
Cargo: M10 - AGENTE ADMINISTRATIVO 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (CES)  
 

Questão Justificativa Resultado 

41 À luz do Manual de Redação da Presidência da República, a única resposta correta é a opção C. INDEFERIDO  
42 À luz do Manual de Redação da Presidência da República, a única resposta correta é a opção D. ÌNDEFERIDO  
43 À luz do Manual de Redação da Presidência da República, a única resposta correta é a opção C. INDEFERIDO  
44 À luz do Manual de Redação da Presidência da República, a única resposta correta é a opção E. INDEFERIDO  
45 À luz do Manual de Redação da Presidência da República, a única resposta correta é a opção D. INDEFERIDO  
46 A questão está fundamentada no Código de Ética Profissional do Serviço Público Civil do Poder Executivo Federal, a INDEFERIDO 



única resposta correta é a opção E. 

47 A questão está fundamentada no Código de Ética Profissional do Serviço Público Civil do Poder Executivo Federal, a 
única resposta correta é a opção D. INDEFERIDO 

48 A questão está fundamentada no Código de Ética Profissional do Serviço Público Civil do Poder Executivo Federal, a 
única resposta correta é a opção A. INDEFERIDO 

49 A questão está fundamentada no Código de Ética Profissional do Serviço Público Civil do Poder Executivo Federal, a 
única resposta correta é a opção C. INDEFERIDO 

50 A questão está fundamentada na obra Arquivos Modernos - Princípios e Técnicas, FGV, págs. 45/47, a única resposta 
correta é a opção C. INDEFERIDO 

51 A questão está fundamentada na obra Arquivos Modernos - Princípios e Técnicas, FGV, pág. 62, a única resposta 
correta é a opção D. INDEFERIDO 

52 A questão está fundamentada na obra Arquivos Modernos - Princípios e Técnicas, FGV, págs. 72/73, a única resposta 
correta é a opção E. INDEFERIDO 

54 

A resolução da questão é: 1800 -1510=290          1510 --- 100 
                                                                               290  ---  X 
                                                                               X = 29000 : 1510 = 19,205 = 19,2% 
Sendo assim, a única resposta correta é a opção B. 

INDEFERIDO 

56 

A resolução da questão é: 
x/y = 2/5                     x+y=70                  20+y= 70    
2y= 5x                        x+5x/2=70              y= 50 
Y=5x/2                       2x+5x=140 
                                    7x=140 
                                     X=20                      
Sendo assim, a única resposta correta é a opção B.  
 
 

INDEFERIDO 

58 

A resolução da questão é: k=2 dam             k – 2000 m 
                                           W= 2,5 km         w – 2500 m 
                                                                      W – k = 500m 
Sendo assim, a única resposta correta é a opção A. 
 

INDEFERIDO 

59 

A resolução da questão é: 1) x                           x 
                                           2) x + 8hl                  x + 800 l 
                                           3) x + 8hl+ 250 l       x + 800 l+ 250 l 
                                        Total: 2000 dal           total: 20000 l 
                                                                           3 x + 1850 = 20000 
                                                                           3x = 18150 
                                                                            X= 6050 l 
Sendo assim, a única resposta correta é a opção D. 
 

INDEFERIDO 



60 

A resolução da questão é: ( 20x70) cm + 4x 200( mm) 
                                            1400 cm + 800 mm 
                                             0,14 hm + 0,008 hm 
                                                  0,148 hm.            Sendo assim, a única resposta correta é a opção B. 

INDEFERIDO 

 


