
 

DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES 
 

RESPOSTAS AOS RECURSOS 
 

  NÍVEL SUPERIOR 
 
Cargo: A19 - TÉCNICO EM REDAÇÃO 
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

4 - Gab.:W E 

Pronome é a palavra que substitui o nome (substantivo). Em “O de São Paulo 
só vale na hora do rush.”, o “o’ substitui o substantivo “rodízio” e é pronome 
demonstrativo, exatamente como no caso de “O homem que ri, liberta-se. O 
que faz rir, esconde-se’ (exemplo da p.354 de Nova Gramática do Português 
Contemporâneo , de Celso Cunha. 

INDEFERIDO - 

6 - Gab.:W C O terceiro “a” desta opção (“que a da malha viária”) é pronome e não artigo INDEFERIDO - 

6 - Gab.:V A 

Se os acentos indicativos de crase fossem colocados, a frase teria outro 
sentido, diferente do pretendido pelo autor: “as rodovias” é objeto direto de 
concedeu e “as concessionárias”, sujeito de puderam, portanto, não há 
crase. 
Só existe erro de concordância, então, na opção indicada pelo gabarito, em 
que os verbos possuir e ter deveriam estar no plural. 
Obs. A transitividade dos verbos dependem do contexto. No caso de um 
verbo transitivo direto e indireto não há obrigatoriedade da mensagem conter 
os dois complementos nem de deixá-los explícitos. 
O verbo “poder” foi corretamente utilizado no pretérito perfeito do indicativo. 

 
 
 

INDEFERIDO 

- 

8 - Gab.:W A Não se admite crase antes de palavra masculina, como é o caso de “favor”. INDEFERIDO - 

 
Cargo: T06 - GEÓGRAFO 
Disciplina: GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA (GHR) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

11 - Gab.:W A A área vizinha a planície corresponde a um trecho superior em altitude, logo 
faz sentido o processo erosivo superar o de deposição de materiais. INDEFERIDO - 

13 - Gab.:W D 
A expansão do agronegócio foi durante os anos 1990, logo o perfil daqueles 
atraídos para Rondônia foi diferente daqueles que chegaram nos anos 
anteriores. 

INDEFERIDO - 

 
 
 
 
 

Cargo: A08 - ANALISTA DE SISTEMAS
Disciplina: GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA (GHR)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

17 - Gab.:W E
A literatura que envolve a procura da Bolívia para o mar ressalta que havia 
idéia fixa daquele povo em chegar ao rio Amazonas, forma mais rápida de 
chegar ao oceano.

INDEFERIDO -

Cargo: A10 - AUDITOR FINANCEIRO E CONTÁBIL
Disciplina: GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA (GHR)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

12 - Gab.:V C Os dados não foram criados pelo responsável pela elaboração da prova. INDEFERIDO -

12 - Gab.:W E

Diante do exposto, o candidato deveria ter considerado que a abordagem faz 
referência ao paradoxo de um estado com uma determinada vocação 
econômica e concentrar parcela de sua população em outro setor da 
atividade econômica. 

INDEFERIDO -

Cargo: A12 - BIÓLOGO
Disciplina: GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA (GHR)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

19 - Gab.:Z A A questão não fez abordagens sobre fatos e personagens da Guerra do 
Paraguai. INDEFERIDO -

Cargo: A13 - CONTADOR
Disciplina: GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA (GHR)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

12 - Gab.:X D
Por favor, releia e examine atentamente a questão. A abordagem é sobre o 
fato de um estado vocacionado para um setor econômico e concentrar uma 
parcela da sua população economicamente ativa em outro segmento. 

INDEFERIDO -

12 - Gab.:Z B
 Por favor, releia e examine atentamente a questão. A abordagem é sobre o 
fato de um estado vocacionado para um setor econômico e concentrar uma 
parcela da sua população economicamente ativa em outro segmento.

INDEFERIDO -

13 - Gab.:Z A Aqueles que chegaram nos anos 1990 estavam sendo empurrados para o 
agronegócio devido as dificuldades de encontrarem terra no Centro-Oeste. INDEFERIDO -

  
Cargo: A15 - JORNALISTA (COMUNICAÇÃO SOCIAL)
Disciplina: GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA (GHR)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

12 - Gab.:V C A abordagem é exatamente em função daqueles que procuraram o Estado 
para uma determinada atividade econômica e foram desviados para outra. INDEFERIDO -



14 - Gab.:W D 
O candidato ao argumentar, todos sabem, comete o erro de ignorar todo o 
noticiário a respeito da navegabilidade da hidrovia e torna insustentável a 
pretensão dos produtores de soja da região em investirem na hidrovia. 

INDEFERIDO - 

16 - Gab.:W B 
IA implantação de agrovilas seguiram a lógica: ocupem o espaço sem 
qualquer ordenamento. Quando o Estado agiu implantando núcleos de 
colonização, havia uma tendência ao ordenamento que não houve 
anteriormente. 

INDEFERIDO - 

17 - Gab.:V C A aspiração boliviana era uma saída para o Atlântico, já que a saída para o 
Pacifico foi perdida. INDEFERIDO - 

 
Cargo: A18 - TÉCNICO EM LEGISLAÇÃO 
Disciplina: GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA (GHR) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

11 - Gab.:W A A classificação do relevo brasileiro que o candidato faz o seu questionamento 
é tida como ultrapassada. INDEFERIDO - 

13 - Gab.:W D A chegada de sulistas a Rondônia em 1990 está associada à expansão da 
soja e a alta dos preços da terra no Centro-Oeste. INDEFERIDO - 

15 - Gab.:W C 
O exposto “tornar o acesso mais rápido” tem o propósito de remeter a todas 
as dificuldades existentes para a soja ser escoada para países do Pacífico, 
principalmente o mercado chinês.  

INDEFERIDO - 

16 - Gab.:W B 
IA implantação de agrovilas seguiram a lógica: ocupem o espaço sem 
qualquer ordenamento. Quando o Estado agiu implantando núcleos de 
colonização, havia uma tendência ao ordenamento que não houve 
anteriormente. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: A19 - TÉCNICO EM REDAÇÃO 
Disciplina: GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA (GHR) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

16 - Gab.:W B 
IA implantação de agrovilas seguiram a lógica: ocupem o espaço sem 
qualquer ordenamento. Quando o Estado agiu implantando núcleos de 
colonização, havia uma tendência ao ordenamento que não houve 
anteriormente. 

INDEFERIDO - 

17 - Gab.:W E  A aspiração boliviana era uma saída para o Atlântico, já que a saída para o 
Pacifico foi perdida. INDEFERIDO - 

17 - Gab.:V C A aspiração boliviana era uma saída para o Atlântico, já que a saída para o 
Pacifico foi perdida. INDEFERIDO - 

 
Cargo: A07 - ADMINISTRADOR 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

27 - Gab.:W E 
Lixo eletrônico possui 275 mensagens, podem ter sido lidas ou não. 
A ferramenta Contatos contém endereços eletrônicos. 
Tarefas é uma ferramenta que permite a gestão de tarefas pessoais 

INDEFERIDO - 

quaisquer sem relação com mensagens recebidas/enviadas. 
Lixo eletrônico contém mensagens classificadas como “lixo”, de 
acordo com a configuração de sua conta de email. 

Portanto, a única alternativa correta é “Caixa de Entrada possui 2113 
emails não lidos.” 

29 - Gab.:Z E

Uma URL é o endereço de um recurso (um arquivo, uma impressora etc.), 
disponível em uma rede; seja a Internet, ou uma rede corporativa, uma 
intranet. Uma URL tem a seguinte estrutura: 
protocolo://máquina/caminho/recurso 

O protocolo poderá ser HTTP, FTP, entre outros.  
O campo máquina designa o servidor que disponibiliza o documento ou 
recurso designado.  
O caminho especifica o local (geralmente num sistema de arquivos) onde se 
encontra o recurso dentro do servidor. 

INDEFERIDO -

Cargo: A13 - CONTADOR
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

24 - Gab.:Z B

Ao limpar o conteúdo de uma célula, o Excel, além de limpar os valores 
contidos nela, limpará também a fórmula, caso a mesma possua uma 
associada. Entretanto, o Excel mão limpa formatação, como bordas, tipo da 
fonte, etc.

INDEFERIDO -

Cargo: A15 - JORNALISTA (COMUNICAÇÃO SOCIAL)
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

27 - Gab.:W E

Lixo eletrônico possui 275 mensagens, podem ter sido lidas ou não. 
Contatos contém endereços eletrônicos. 
Tarefas é uma ferramenta que permite a gestão de tarefas pessoais 
quaisquer sem relação com mensagens recebidas/enviadas. 
Lixo eletrônico contém mensagens classificadas como “lixo”, de 
acordo com a configuração de sua conta de email. 

Portanto, a única alternativa correta é “Caixa de Entrada possui 2113 
emails não lidos.” 

INDEFERIDO -

27 - Gab.:V C

Lixo eletrônico possui 275 mensagens, podem ter sido lidas ou não. 
Contatos contém endereços eletrônicos. 
Tarefas é uma ferramenta que permite a gestão de tarefas pessoais 
quaisquer sem relação com mensagens recebidas/enviadas. 
Lixo eletrônico contém mensagens classificadas como “lixo”, de 
acordo com a configuração de sua conta de email. 

INDEFERIDO -



Portanto, a única alternativa correta é “Caixa de Entrada possui 2113 
emails não lidos.” 

 
Cargo: A16 - PSICÓLOGO 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

29 - Gab.:W C 

Uma  URL é o endereço de um recurso (um arquivo, uma impressora etc.), 
disponível em uma rede; seja a Internet, ou uma rede corporativa, uma 
intranet. Uma URL tem a seguinte estrutura: 
protocolo://máquina/caminho/recurso 
 
O protocolo poderá ser HTTP, FTP, entre outros.  
O campo máquina designa o servidor que disponibiliza o documento ou 
recurso designado.  
O caminho especifica o local (geralmente num sistema de arquivos) onde se 
encontra o recurso dentro do servidor. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: A18 - TÉCNICO EM LEGISLAÇÃO 
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

25 - Gab.:W A 

 define espaçamento entre linhas 

 insere gráfico 

 diminui o recuo 

 mescla e centraliza o texto na célula 

 insere hyperlink 

 

INDEFERIDO - 

26 - Gab.:W C 

De acordo com o help do Windows Internet Explorer, RSS feeds possuem um 
conteúdo frequentemente atualizado e publicado por um site. Geralmente 
eles são usados em sites de notícias e blogs, mas também servem para 
distribuir outros tipos de conteúdo digital como imagens, arquivos de áudio e 
vídeo. 
 
O Internet Explorer pode descobrir e exibir os feeds enquanto você visita o 
site. Você pode também assinar os feeds para verificar e baixar 
automaticamente as atualizações, que podem ser exibidas mais tarde. 
 
A ferramenta Favoritos possui outro objetivo. Permite somente criar uma 
relação de sites favoritos. Para conhecer seus conteúdos é necessário que o 
usuário acesse os mesmos. 

INDEFERIDO - 

27 - Gab.:W E

Lixo eletrônico possui 275 mensagens, podem ter sido lidas ou não. 
A ferramenta Contatos contém endereços eletrônicos.
Tarefas é uma ferramenta que permite a gestão de tarefas pessoais 
quaisquer sem relação com mensagens recebidas/enviadas. 
Lixo eletrônico contém mensagens classificadas como “lixo”, de 
acordo com a configuração de sua conta de email. 

Portanto, a única alternativa correta é “Caixa de Entrada possui 2113 
emails não lidos.” 

INDEFERIDO -

28 - Gab.:W D
O comando Exclui do Outlook não apaga permanentemente uma 
mensagem; ele move as mensagens excluídas para a pasta Itens 
Excluídos.  

INDEFERIDO -

Cargo: A19 - TÉCNICO EM REDAÇÃO
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

21 - Gab.:W B Em desacordo com o Item 14 do Edital. INDEFERIDO -

Cargo: A11 - BIBLIOTECÁRIO
Disciplina: NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO (NDA)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

35 - Gab.:W E
A alternativa apontada pelo gabarito se coaduna com o entendimento da 
doutrina de Direito Administrativo sobre o tema, não havendo qualquer 
incorreção que justifique o recurso.

INDEFERIDO - 

Cargo: A18 - TÉCNICO EM LEGISLAÇÃO
Disciplina: NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO (NDA)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

32 - Gab.:V B
A resposta apontada pelo gabarito não apresenta qualquer incorreção, sendo 
certo que a dita troca de palavras não trouxe prejuízo à compreensão da 
assertiva.

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:W D

A alternativa apontada pelo gabarito não apresenta qualquer incorreção, 
cabendo ressaltar que, segundo a doutrina de Direito Administrativo, 
respaldada no DL200/67, descentralização é a transferência de atividades 
administrativas para entidades que compõem a Administração Indireta.

INDEFERIDO - 

35 - Gab.:V C
A alternativa apontada pelo gabarito se coaduna com o entendimento da 
doutrina de Direito Administrativo sobre o tema, não havendo qualquer 
incorreção que justifique o recurso.

INDEFERIDO - 



Cargo: T03 - ENGENHEIRO CIVIL 
Disciplina: NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL (NDC) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

37 - Gab.:W D 

A única alternativa que se encontra de acordo com o texto constitucional, 
especificamente com os artigos 44, 45 e 46 é a apontada pelo gabarito. 
Lembra-se que a Câmara dos Deputados é composta de representantes do 
povo, e não dos Estados, conforme a alternativa incorreta apontada no 
recurso. Notadamente, a questão aborda características inerentes ao Poder 
Legislativo Federal, composto da Câmara de Deputados e Senado Federal, 
não mencionando dentre as suas assertivas quaisquer elementos do Poder 
Legislativo dos outros entes da federação. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: A11 - BIBLIOTECÁRIO 
Disciplina: NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL (NDC) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

40 - Gab.:W     E Em desacordo com o item 14 do Edital.            INDEFERIDO - 

 
Cargo: T03 - ENGENHEIRO CIVIL 
Disciplina: CONHECIMENTOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

41 - Gab.:V E 

De acordo com Ricardo e Catalani, em Manual Prático de Escavação (1977,cap. 1, 
p. 7), “o principal Critério que intervém na classificação dos materiais  de superfície, 
no que concerne à escavação, é a maior ou menor dificuldade  ou resistência que 
oferecem ao desmonte, seja ele manual ou mecanizado.”  
Adiante, no mesmo livro, citam os autores: “Após o advento da mecanização, a 
classificação passou a se basear no equipamento capaz de realizar 
economicamente o desmonte, agrupando-se os materiais de superfície em 
categorias de materiais de escavação, a seguir enumerados:  
1ª categoria: os solos que podem ser escavados com  
auxílio de equipamentos comuns: trator de lâmina, motoscraper, 
pás-carregadeiras; 
2ª categoria: são os materiais removidos com os equipamentos já citados, mas que 
pela sua maior consistência exigem um desmonte prévio feito com escarificador ou 
emprego descontínuo de explosivos de baixa potência; 
3ª categoria: materiais de elevada resistência mecânica que só podem ser tratados 
com emprego exclusivo de explosivos de alta potência. 
Abaixo, o texto da norma DNIT 106/2009 (Terraplenagem – Cortes. Especificação de 
Serviços) que apresenta a classificação de materiais em terraplenagem (item 3.9): 
Material de 1ª categoria: compreende os solos em geral, residuais ou 
sedimentares, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, 
qualquer que seja o teor de umidade apresentado. O processo de extração é 
compatível com a utilização de “Dozer” ou “Scraper” rebocado ou motorizado. 
Dentre as alternativas apresentadas, A e D citam o uso de explosivos, o que está 
relacionado a materiais de 2ª ou 3ª. A alternativa C cita escavação  com auxílio 
apenas de escarificador, o que não atende a nenhuma categoria, uma vez que 

INDEFERIDO - 

sempre há necessidade de utilizar outro equipamento  para remover o material. 
Além disso, o uso contínuo de escarificador não se aplica a materiais de 1ª 
categoria. A alternativa B não menciona o grau de dificuldade de desmonte, além de 
restringir a aplicação a camadas de pavimento. Portanto, conforme os textos 
apresentados, a alternativa E é a correta. Além disso, no enunciado da questão, não 
se menciona que a aplicação do material é para pavimentação.

42 - Gab.:V C

Normalmente, o volume de corte é medido no local da escavação, por meio de 
topografia. O enunciado da questão é claro quanto a este aspecto: Pretende-se 
escavar 9.000 m

3
 de material, medidos no local da escavação. Os apontadores 

anotam os caminhões saem do local da escavação. Para calcular o volume a ser 
transportado, deve-se corrigir o volume escavado, uma vez que o solo aumenta de 
volume, ao ser escavado. A este aumento, dá-se o nome de empolamento [ver 
Ricardo e Catalani,1977, Manual Prático de Escavação, cap. 1, p.11] . Aplicando-se 
o fator de empolamento fornecido no enunciado, chega-se a um volume de 10.000 
m3 (= 9.000 / 0,9), que corresponde ao volume a ser transportado. Como os 
caminhões têm capacidade de transportar 8 m3, tem-se um total de 1.250 viagens (= 
10.000 / 8), que corresponde à primeira parte da resposta.  

O custo total de transporte é obtido multiplicando-se o custo unitário (R$ 2,00 / km / 
m3) pelo volume total (no caso, 10.000 m3) e pela distância de transporte (no caso, 4 
km). Assim, obtém-se para o custo: R$ 80.000 (= 10.000 m3 4 km x R$ 2,00). O 
raciocínio também pode ser feito pelo custo da viagem. Como em cada viagem 
transportam-se 8 m3, tem-se um custo de 8 m3 x 4 km x R$ 2,00 = R$ 64,00. Assim, 
o custo total é 1.250 viagens x R$ 64,00 = R$ 80.000,00.

INDEFERIDO - 

43 - Gab.:V A

Conforme argumentado pelo próprio candidato, os solos finos (siltes e argilas) 
enquadram-se nos grupos A-4 a A-7, o que corresponde à alternativa A da questão 
43. As alternativas B, C e D, embora citem grupos que contêm solos finos, não 
apresentam a resposta completa.

INDEFERIDO - 

46 - Gab.:V C

A experiência mostra que, para um determinado solo, o aumento da energia de 
compactação acarreta um aumento na massa específica seca e uma diminuição da 
umidade ótima, o que corresponde à alternativa C da questão 46. 
A alternativa E cita pouca variação da umidade, não indicando se é aumento ou 
diminuição.

INDEFERIDO - 

49 - Gab.:V D

Por se tratar de Tratamento Superficial Duplo, ficam automaticamente descartadas 
as alternativas A e B, que mencionam 1 (uma ) camada. As alternativas C e E ficam 
também descartadas por indicar preparação da mistura em usina, o que também não 
corresponde à técnica de TSD, que é uma mistura de ligante betuminoso com 
agregado, preparado na pista. 
Os textos a seguir reproduzem o conteúdo da Especificação de Serviço do DNER - 
ES 309/97 (Pavimentação – tratamento superficial duplo) quanto à definição e 
materiais.  

DEFINIÇÃO 
Para os efeitos desta Norma, é adotada a definição seguinte: 
Tratamento superficial duplo – TSD, camada de revestimento do  
pavimento constituída por duas aplicações sucessivas de ligante  
betuminoso, cobertas cada uma por camada de agregado mineral,  
submetidas à compressão. 
MATERIAL 
Os materiais constituintes do tratamento superficial duplo são o ligante betuminoso e 
o agregado mineral, os quais devem satisfazer o contido na Seção 2, e demais 

INDEFERIDO - 



especificações aprovadas pelo DNER. 
 
Ligante betuminoso 
Podem ser empregados: 

a) Cimentos asfálticos CAP-7 ou CAP-150/200; 
b) Alcatrões, tipos AP-11 e AP-12; 
c) Emulsões asfálticas, tipos RR-1C e RR-2C 

 

58 - Gab.:X C 

A viga Benkelman compreende uma viga horizontal e é utilizada para medir 
deflexões em pavimentos,. A única alternativa que responde à questão formulada é a 
B.  
De fato, conforme argumentado, a viga não é rebocada pelo veículo, conforme 
consta no texto. O veículo desloca-se à frente da viga, que faz os registros das 
deflexões provocadas pelas rodas do veículo. 
Embora as demais alternativas de respostas não correspondam à viga Benkelman, a 
menção de que a viga é rebocada pode deixar o candidato em dúvida quanto à 
resposta certa. 

DEFERIDO ANULADA 

 
Cargo: T06 - GEÓGRAFO 
Disciplina: CONHECIMENTOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

50 - Gab.:V D 
A apicultura e outros ramos das atividades econômicas utilizam recursos 
geográficos como forma de aumentar a eficiência e troca de informações, 
tecnologia, enfim, não fica presa a métodos tradicionais. 

INDEFERIDO - 

50 - Gab.:W A A opção dada como correta segue exatamente ao que se propõe o programa. INDEFERIDO - 

52 - Gab.:V B 
A opção dada como correta segue a indicação citada na bibliografia que 
acompanha o gabarito. INDEFERIDO - 

57 - Gab.:V A A questão foi elaborada de acordo com as regras indicadas pela organização 
do concurso. INDEFERIDO - 

 
Cargo: A07 – ADMINISTRADOR 
Disciplina: CONHECIMENTOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

43 - Gab.:X D 

As características e disfunções da burocracia constituem objeto de estudo e 
discussão do modelo burocrático, um dos modelos de organização. 
O tópico “Modelos de Organização” consta no conteúdo programático 
publicado para o concurso em tela. 

INDEFERIDO 
- 

48 - Gab.:W B 

As citações e as colocações da candidata são pertinentes, de forma isolada, 
não sendo, no entanto, suficientes para a conclusão apresentada ao final do 
seu recurso. 
Os profissionais do conhecimento detêm conhecimentos em suas áreas 
específicas e sabem mais sobre o seu trabalho que os demais membros da 
organização.  
Se por um lado a gestão do conhecimento é facilitada pelas redes de 
computadores e pelos softwares de gestão da informação, para ordenar, 
armazenar, recuperar e disseminar a informação, por outro lado uma 
quantidade enorme de conhecimento da organização não pertence a ela, mas 

INDEFERIDO - 

aos indivíduos que a compõem. Quando alguém deixa a organização, boa 
parte da experiência desse alguém é levada junto com ele, sendo subtraída 
da organização.  
Todos os conhecimentos das pessoas que compõem uma organização não 
podem ser armazenados em um sistema de informação, não só pelo trabalho 
que daria, mas também porque boa parte desse conhecimento não é de 
utilidade para a organização. Sendo assim, a organização precisar definir o 
que é conhecimento útil para ela. As organizações que vivem da informação 
precisam identificar quais conhecimentos são fundamentais para o seu 
funcionamento. Logo, as organizações que vivem da informação necessitam 
“extrair” dos profissionais do conhecimento o que lhes interessa e registrar 
esse conhecimento como informação, para o seu uso geral. 
Profissionais do conhecimento são, em geral, denominados Consultores, 
Colaboradores ou Associados, e são pagos para pensar e resolver problemas 
relacionados à sua especialidade.
O conhecimento constitui o capital próprio desses profissionais.
A opção “D” trata a relação dos profissionais do conhecimento com as 
organizações que vivem com base na informação.
Não foi proposta dessa opção tratar a relação entre “organizações do 
conhecimento” e “organizações da informação” nem da relação entre  
profissionais do conhecimento e profissionais da informação.  
Baseado em: Lacombe, Francisco José Massef. Recursos humanos - 
princípios e tendências - São Paulo: Saraiva, 2005.

53 - Gab.:W C

A departamentalização por projetos busca a coordenação de esforços, com 
especialidades diversas, direcionadas à execução de um projeto, tendo como 
uma das suas desvantagens, e não uma das suas vantagens, a visão 
compartilhada da organização.

INDEFERIDO 
- 

55 - Gab.:W D

A candidata reproduz trecho do texto de:
Chiavenato, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração: uma visão 

abrangente da moderna administração das organizações - 7a edição revisada 
e atualizada - Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. Páginas  171/172. Em paralelo, 
tenta atribuir significado não apropriado à Administração, extraído de 
dicionário.
Resumindo, Procedimentos são planos relacionados com método de trabalho 
ou de execução e Programas ou Programações são planos relacionados com 
o tempo, baseiam-se  na correlação entre duas variáveis: tempo e atividades 
a serem executadas. 

INDEFERIDO 
-

Cargo: A08 - ANALISTA DE SISTEMAS
Disciplina: CONHECIMENTOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

43 - Gab.:V D

Para todas as relações (tabelas) que compõem um modelo relacional de 
dados exige-se que os domínios de todos os atributos de qualquer destas 
relações sejam atômicos, ou unidades indivisíveis. Isto independe de qual 
Forma Normal (FN) a tabela se encontra, já que esta condição de atributos 
atômicos, que é a exigência da primeira forma normal, existe em todas as 
outras formas normais (segunda, terceira, BNF, quarta, e quinta), pois elas 
têm que cumprir a regra da primeira FN. Ou seja, não houve nenhuma 
necessidade de se indicar FNs na questão pois atributo atômico é uma 

INDEFERIDO - 



exigência geral do modelo de dados relacional. 
Sendo assim, a resposta indicada está correta e o recurso não procede. 
(Fontes: - Silberschatz, A., Korth, H. E., Sudarshan, S. “ Sistema de Banco de 
Dados” Ed. Campus (Elsevier), 2006, PP-26 
- Navathe, E. “Sistema de Banco de Dados”, Ed, Pearson-Addison Wesley, 4a 

edição, 2005, PP-90). 
 
Cargo: A10 - AUDITOR FINANCEIRO E CONTÁBIL 
Disciplina: CONHECIMENTOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

47 - Gab.:V B 

A emissão de parecer adverso ou com abstenção de opinião é prevista no 
Item 9, contudo essa previsão é relativa especificamente à necessidade de 
retificação das Demonstrações Contábeis, contudo o gabarito é mantido pois 
a questão está se referindo, especificamente, as “outras informações” 
(incluídas nos documentos que contenham Demonstrações 
Contábeis) e não ao caso específico das alterações nas Demonstrações 
Contábeis em si. 

No caso,  “quando for necessário retificar as outras informações e a 
administração se recusar a fazer essa retificação” a NBC TA 720 não 
prevê o parecer adverso ou com abstenção de opinião. 

INDEFERIDO - 

59 - Gab.:V A Tanto a letra A quanto a D estão corretas de acordo com a norma citada. DEFERIDO ANULADA 
 
Cargo: A11 - BIBLIOTECÁRIO 
Disciplina: CONHECIMENTOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

42 - Gab.:W C 

Em relação ao recurso da questão 42, apesar de a candidata citar uma norma 
desatualizada, percebe-se que ela ratifica e não se contrapõe ao gabarito da 
prova. 

A NBR 6028 em vigor, válida a partir de 29.12.2003, substitui a NBR 
6028:1990. 

De acordo com essa norma, resumo indicativo “indica apenas os pontos 
principais do documento, não apresentando dados qualitativos, quantitativos 
etc.” (NBR 6028, 2003, p. 1). 

A alternativa correta da questão afirma que o “resumo indicativo 
simplesmente descreve (indica) de que trata o documento.” (LANCASTER, 
1993, p. 89). 

A questão objetiva aferir se os candidatos conhecem o conceito de resumo 
indicativo e não necessariamente sua definição. 

Portanto, por todas essas considerações, mantenho o gabarito, já que as 
definições nas obras citadas têm o mesmo significado. 

INDEFERIDO - 

44 - Gab.:W C 
Com relação ao recurso da questão 44, embora a resposta dada esteja em 
conformidade com os exemplos existentes no livro Elaboração de referências 
(NBR6023/2002), das renomadas autoras AnaMaria da Costa Cruz, Maria 

DEFERIDO ANULADA 

Luiza Loures Rocha Perota e Maria Tereza Reis Mendes, concordo que o 
“da” mencionado na referência bibliográfica fica entre colchetes. 

54 - Gab.:W A 

Referindo-se ao recurso da questão 54, de acordo com o Código de 
Catalogação AACR2, item 2.5C1 “Registre il. Para uma monografia impressa 
ilustrada. Tabelas contendo apenas palavras e/ou números não são 
ilustrações. Desconsidere páginas de rosto ilustradas e ilustrações de pouca 
importância.” 
Afirmo que as tabelas não foram especificadas exatamente para que não 
sejam mencionadas na descrição da obra. Portanto, a resposta do gabarito 
permanece. 

INDEFERIDO - 

Cargo: A12 - BIÓLOGO
Disciplina: CONHECIMENTOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

58 - Gab.:Y D

Por entender que o item Funções Celulares, previsto no edital, abrange 
amplos conceitos dos mecanismos celulares e dos diferentes produtos 
resultantes deles (estudos dos tecidos e fisiologia), compreendemos que a 
questão contempla a fisiologia muscular a partir do conhecimento prévio dos 
mecanismos básicos de funcionamento de uma célula muscular (função 
celular), como encontrado em livros como Biology – 6ed – Raven e The Cell 
-3ed- Alberts. 

INDEFERIDO - 

Cargo: A13 - CONTADOR 
Disciplina: CONHECIMENTOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

41 - Gab.:W E A questão apresentou duas opções corretas devendo ser anulada. DEFERIDO ANULADA 
41 - Gab.:X D A questão apresentou duas opções corretas devendo ser anulada. DEFERIDO ANULADA 
41 - Gab.:V C A questão apresentou duas opções corretas devendo ser anulada. DEFERIDO ANULADA 
41 - Gab.:Z B A questão apresentou duas opções corretas devendo ser anulada. DEFERIDO ANULADA 
41 - Gab.:Y A A questão apresentou duas opções corretas devendo ser anulada. DEFERIDO ANULADA 
42 - Gab.:Y E A questão não apresentou opção correta devendo ser anulada. DEFERIDO ANULADA 
42 - Gab.:W D A questão não apresentou opção correta devendo ser anulada. DEFERIDO ANULADA 
42 - Gab.:X C A questão não apresentou opção correta devendo ser anulada. DEFERIDO ANULADA 
42 - Gab.:V B A questão não apresentou opção correta devendo ser anulada. DEFERIDO ANULADA 

43 - Gab.:Y D 

Com base nas informações fornecidas, a questão deve ser assim resolvida: 
LLE = R$620.000,00 
Reserva Legal = (R$ 43.000,00) 
Reserva de Contingência = (R$ 28.000,00) 
Reversão da Reserva de Contingência = R$ 17.000,00 
TOTAL = R$ 566.000,00 
Dividendo mínimo obrigatório (50%) = 283.000,00 
Note-se que, conforme norma vigente (art. 202, inc. I da Lei 10.303/01), na condição 
estabelecida na questão, ou seja: “tendo em vista que o estatuto é omisso com relação 

INDEFERIDO 
- 



ao dividendo mínimo obrigatório.”, deverá ser destinado 50% (cinquenta por cento) do 
total apurado na forma anteriormente demonstrada. 
Assim, não há como prosperar o recurso apresentado, mantendo-se inalterado o gabarito 
oficial. 

43 - Gab.:V A 

Com base nas informações fornecidas, a questão deve ser assim resolvida: 
LLE = R$620.000,00 
Reserva Legal = (R$ 43.000,00) 
Reserva de Contingência = (R$ 28.000,00) 
Reversão da Reserva de Contingência = R$ 17.000,00 
TOTAL = R$ 566.000,00 
Dividendo mínimo obrigatório (50%) = 283.000,00 
Note-se que, conforme norma vigente (art. 202, inc. I da Lei 10.303/01), na condição 
estabelecida na questão, ou seja: “tendo em vista que o estatuto é omisso com relação 
ao dividendo mínimo obrigatório.”, deverá ser destinado 50% (cinquenta por cento) do 
total apurado na forma anteriormente demonstrada. 
Assim, não há como prosperar o recurso apresentado, mantendo-se inalterado o gabarito 
oficial. 

INDEFERIDO - 

44 - Gab.:Y B 

Com base nas informações fornecidas, a questão deve ser assim resolvida: 
Custo de aquisição = R$ 160.000,00 
Valor residual = (R$ 40.000,00) 
Base de Cálculo Depreciação = R$ 120.000,00 
Dep. Acumulada (31/12/2007) = 120.000,00 x 40% = R$ 48.000,00 
Valor contábil do bem em 31.12.2007 = R$ 160.000,00 – 48.000,00 = 112.000,00 
Resultado da operação de venda = R$ 112.000,00 – R$ 60.000,00= R$ 52.000,00. 
Desta forma, não há como prosperar o recurso apresentado, permanecendo inalterado o 
gabarito oficial. 

INDEFERIDO - 

49 - Gab.:X E 

Esse tipo de contratação somente se caracterizará como inexigibilidade de licitação 
quando constituir um serviço de natureza singular, a ser realizado por profissional ou 
empresa de notória especialização. Do contrário, deverá efetivamente ser enquadrado 
como dispensa de licitação. Desta forma, como não há na assertiva atacada a indicação 
de tal condição, não cabe alterar o gabarito ou anular a questão. Note-se que a questão 
deve ser respondida com base nas informações fornecidas no enunciado apresentado. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: A15 - JORNALISTA (COMUNICAÇÃO SOCIAL) 
Disciplina: CONHECIMENTOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

45 - Gab.:V D 
De acordo com Cândido Teobaldo de Souza Andrade, em “Público e Opinião 
Pública”, a opinião pública é caracterizada como “uma opinião” composta, 
formada das diversas opiniões existentes no público. 

INDEFERIDO - 

55 - Gab.:W C 
O recurso ratifica o gabarito apresentado, apenas discordando quando a 
questão coloca “... não são procedimentos éticos...” no que particularmente, 
emite uma opinião pessoal, não fundamentada por referências bibliográficas. 

INDEFERIDO - 

58 - Gab.:V E 

De acordo com Nemércio Nogueira, em “Media Training: Melhorando as 
Relações das Empresas com os Jornalistas”, pode-se entender que a 
comunicação não verbal tem muito a dizer sobre o entrevistado e, por isso, os 
jornalistas são treinados para ler e entender essa comunicação não verbal. 
Dessa forma, deve-se ter alguns cuidados, tais quais a postura, ou os 
movimentos ou ainda o olhar quando se está sendo entrevistado. Os 

INDEFERIDO - 

jornalistas detectam nervosismo ou a mentira durante a entrevista, o que 
pode ser usado contra a empresa com um simples desvio de olhos. 

Cargo: A16 - PSICÓLOGO
Disciplina: CONHECIMENTOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

42 - Gab.:W A

Desde seu surgimento, o movimento institucionalista pôs ênfase na 
tensão entre o instituído e o instituinte nos processos de 
institucionalização. Os processos históricos de crise, de mudança e de 
revolução da sociedade são os precursores instituinte, dado que criam e 
transformam as instituições. O encontro com o instituinte também pode 
passar pelo estudo de práticas sociais que criam outros enunciados. 
Assim, aparecem instituições que ao dominarem as regras de 
funcionamento da sociedade, não são questionadas e passam a constituir 
o inconsciente coletivo que é o inconsciente político das sociedades. (A 
Instituição Clínica e Seus Analisadores de Wallace de Lima Ribeiro e 
Maria Cristina Campelo Lavrador, ANAIS DA I JORNADA DE ANÁLISE 
INSTITUCIONAL). 
“Por “instituinte” entenderemos, ao mesmo tempo, a contestação, a 
capacidade de inovação e, em geral, a prática política como “significante” 
da prática social. No “instituído” colocaremos não só a ordem 
estabelecida, os valores, modos de representação e de organização 
considerados normais, como igualmente os procedimentos habituais de 
previsão (econômica, social e política)”. (LOURAU, 2004, p.47) 
Lourau (2004) deixa claro que a relação entre instituído e instituinte não é 
de oposição, no sentido de que o primeiro estaria a serviço da repressão 
e o outro da subversão, mas há entre estes uma relação que é sempre 
dialética. O autor ainda afirma que “[...] a oposição entre estes mascararia 
sua articulação com o conceito de instituição.” 
Na relação que se estabelece entre cada individuo social e o tecido 
institucional , que é chamada no contexto da AI de implicação, existe 
necessariamente tensão entre instituinte e instituído. A partir do 
paradigma tensional é que o analista melhor entende a relação de 
forças e o movimento tensional, observando as oscilações de nível e os 
diversos níveis de tensão existentes na instituição. Pois a relação entre 
instituinte-instituído é, caracteristicamente, uma relação de forças que, 
sob qualquer circunstância, mantém-se em tensão. 

INDEFERIDO - 

52 - Gab.:W E Recurso em desacordo com o item 14.3. do edital do referido concurso. INDEFERIDO - 
53 - Gab.:W C Recurso em desacordo com o item 14.3. do edital do referido concurso. INDEFERIDO - 

Cargo: A18 - TÉCNICO EM LEGISLAÇÃO
Disciplina: CONHECIMENTOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

43 - Gab.:V D Não há qualquer incorreção na alternativa apontada pelo gabarito, 
ressaltando que, pela dicção da doutrina e da Lei 8666/9, artigo 65, os INDEFERIDO - 



contratos administrativos podem ser alterados unilateralmente e por acordo 
entre as partes. 

50 - Gab.:V E 
Da interpretação conjunta dos artigos 100 e 101 do Código Civil se extrai a 
possibilidade de alienação dos bens públicos, em contrariedade ao texto da 
alternativa apontada no recurso. 

INDEFERIDO - 

51 - Gab.:W B 

A alternativa apontada pelo gabarito não apresenta incorreção.  Conquanto o 
direito civil moderno sofra influência da dogmática constitucional, certo é que 
o princípio da supremacia do interesse publico, instituto de direito 
administrativo, orienta a atividade administrativa, de forma a privilegiar o 
interesse coletivo sobre o privado. 

INDEFERIDO - 

59 - Gab.:V E 
O contrato de mútuo, conforme artigo 586 do Código Civil é o empréstimo de 
coisas fungíveis, razão pela qual não há equívoco na alternativa pelo 
gabarito. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: A19 - TÉCNICO EM REDAÇÃO 
Disciplina: CONHECIMENTOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAF) 
Questão Resposta 

Original 
Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

41 - Gab.:W A 

Na interpretação do texto lido, em nenhum momento, a autora diz 
que o conceito de certo e errado ainda é relativo para os 
gramáticos. Também não considera justificável o fato de alguns 
profissionais não priorizarem o aprendizado da língua pátria; ao 
contrário, no fim do primeiro parágrafo, por exemplo, ela faz uma 
crítica a quem se posiciona desta maneira. 

Tampouco a autora menciona que os erros não são condenáveis 
contanto que não constranjam o receptor ou que é possível alguém 
dominar a língua na íntegra, já que isto é impossível para qualquer 
falante. 

A opção correta é a indicada no gabarito. 

INDEFERIDO - 

43 - Gab.:W D 

A palavra coluna (cf.Dicionário Novo Aurélio:”cada uma das divisões 
verticais de uma página de livro, ou de periódicos...”) foi usada em 
sentido denotativo (Na prova já há indicação de que o texto foi 
retirado de O Globo) 
Já fatura (“cf Novo Aurélio: “Relação que acompanha a remessa de 
mercadorias expedidas, ou que se remete mensalmente ao 
comprador com a designação de quantidades, marcas...”) foi usado 
fora do contexto em que costuma ser utilizado (operações comerciais) 
Não cabe aqui, pelo contexto, o sentido de “ato, efeito, modo de 
fazer”. 

INDEFERIDO - 

44 - Gab.:W C 

O texto “Quem precisa saber escrever, uma crônica dissertativa, foi 
veiculado numa coluna do jornal O Globo e obedece ao gênero a que 
se propõe. 
As características próprias da dissertação são a defesa de uma tese 
com comprovação seja por argumentos, relação de causa e efeito, 
etc. 

INDEFERIDO - 

O livro da prof. Branca Granatic  dá orientações para as redações 
feitas em vestibulares. 

47 - Gab.:V C “posto que” é locução concessiva INDEFERIDO - 

48 - Gab.:V A
“a mensagem“ é sujeito do verbo intransitivo “chegou”. A única opção 
em que o termo grifado é sujeito é a indicada no gabarito oficial. 

INDEFERIDO - 

53 - Gab.:W A

A tese do Major Quaresma encontra-se no gabarito da questão 51. 
Nesta questão (53), listam-se os argumentos encontrados pelo 
personagem para que o tupi-guarani passe a língua oficial do povo 
brasileiro. A frase da opção A faz parte da dissertação de Quaresma, 
mas não é argumento para defender a tese. Isto é, o tupi-guarani não 
deve se tornar língua oficial, porque o suplicante deixa de parte os 
argumentos históricos que militam em favor de sua ideia. 

INDEFERIDO - 

Cargo: A17 - PROCURADOR AUTÁRQUICO
Disciplina: GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA (GHR)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

1 - Gab.:Z C

A classificação que foi adotada para a elaboração da questão corresponde à 
nova divisão do relevo brasileiro organizada pelo prof. Jurandyr Ross que 
classifica a região amazônica como uma grande depressão ao contrário de 
classificações anteriores baseada nos anos 1940.

INDEFERIDO -

1 - Gab.:Y B

A classificação que foi adotada para a elaboração da questão corresponde à 
nova divisão do relevo brasileiro organizada pelo prof. Jurandyr Ross que 
classifica a região amazônica como uma grande depressão ao contrário de 
classificações anteriores baseada nos anos 1940.

INDEFERIDO -

2 - Gab.:X D

Rondônia aparece como um estado onde a população que procurou o Estado 
não ficou presa a atividade agropecuária, como ocorreu em outras áreas da 
região Norte. O elevado número de pessoas empregados no setor de 
serviços não significa que tenha havido um processo de urbanização 
planejado e que as ofertas de emprego alcance a todos que procuraram 
Rondônia. 

INDEFERIDO -

5 - Gab.:Y D

A questão apresentou um erro de digitação (14 ao invés de 4) e isto não deve 
ser entendido como um obstáculo impeditivo a sua resolução. Ressalte-se 
que o mapa além de estar impresso logo acima do enunciado da pergunta 
continha o nome do assunto a ser respondido, qual seja, rodovia BR 364. 
Mais ainda, depreende-se pelo enunciado que o citado mapa era meramente 
ilustrativo, não comprometendo o entendimento da mesma. Não há na prova 
nenhum outro mapa e, nenhuma das questões de Direito dele necessitava 
para ser respondida.

INDEFERIDO -

5 - Gab.:X B A questão apresentou um erro de digitação e isto não deve ser entendido 
como um meio que não permitisse a resolução da questão. INDEFERIDO -

6 - Gab.:Z D

A 2ª metade do século XX foi marcada por iniciativas que levaram vários 
brasileiros à região Norte e a cassiterita como argumenta o candidato foi um 
atrativo que pode ser considerado um dos menos decisivos para atrair 
brasileiros de vários pontos do país, devido a sua difícil comercialização para 
aqueles que chegavam ao estado. 

INDEFERIDO -

7 - Gab.:X D A Bolívia realmente pretendia atingir o Atlântico pelo rio Amazonas. INDEFERIDO -



9 - Gab.:Y  E A questão no seu enunciado não usa o termo que a cidade de Porto Velho 
tenha sido fundada naquele ano.  INDEFERIDO - 

 
Cargo: A17 - PROCURADOR AUTÁRQUICO 
Disciplina: DIREITO ADMINISTRATIVO (DAD) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

13 - Gab.:Y C 

O gabarito está de acordo com a doutrina e a jurisprudência. Está 
equivocada a assertiva recursal quanto à presunção de veracidade ser 
absoluta. A própria jurisprudência colacionada pelo recorrente aduz o 
contrário de sua argumentação. 

INDEFERIDO 
- 

14 - Gab.:Z C 

A alternativa apontada no gabarito é a única viável conforme a doutrina. 
Todas as demais estão em absoluto desacordo com o ordenamento, a 
doutrina e a jurisprudência. Cabe ao candidato demonstrar que conhece o 
tema como um todo, identificando as correntes e assinalando aquela única 
que contém assertiva correta. 

INDEFERIDO 
- 

14 - Gab.:Y B Sustar atos administrativos não tem o mesmo conteúdo jurídico de anular 
atos administrativos.  

INDEFERIDO 
- 

16 - Gab.:Y D 

A doutrina de José dos Santos Carvalho Filho, adotada pela banca, aduz 
que o terceiro somente pode ser responsabilizado por ato de improbidade 
administrativa se sua conduta for dolosa, Tal entendimento tem respaldo 
no fato de que o comportamento culposo não se compatibiliza com a 
percepção de vantagem indevida.    

INDEFERIDO 
- 

17 - Gab.:Y A 

Está correta a assertiva de que nem toda desapropriação se destina à 
integração definitiva do bem no patrimônio público. Um exemplo é a 
desapropriação rural. A questão pedia para assinalar a alternativa 
INCORRETA. 

INDEFERIDO 
- 

18 - Gab.:Y E 
O art. 71, § 1º e 2º da Lei 8666/93 trata de questões trabalhistas, fiscais, 
previdenciárias e comerciais, não se referindo a danos de 
responsabilidade civil de obras públicas. 

INDEFERIDO 
- 

18 - Gab.:Z A 
A questão foi clara ao referir à culpa exclusiva do contratado e não aos 
danos pelo só fato da obra ou por atitudes adicionais da administração 
pública em relação à obra. 

INDEFERIDO 
- 

24 - Gab.:Y E 

A conveniência não é requisito de validade de ato administrativo 
discricionário, eis que sua avaliação nestes atos é do administrador e não 
pode ser aferida como fator de verificação da adequação deste com o 
ordenamento jurídico 

INDEFERIDO 
- 

25 - Gab.:Z D 

A resposta está lastreada no art. 199 da lei complementar estadual de RO 
nº 68/92, que estabelece: no caso de abandono de cargo, a autoridade 
competente determinará à Comissão Permanente de Processo 
Administrativo Disciplinar do Estado a instauração de processo 
sumaríssimo iniciado com a publicação no Diário Oficial, por 03 (três) 
vezes, do edital de chamamento, pelo prazo de 15 (quinze) dias, que será 
contado a partir da terceira publicação.  

INDEFERIDO 
- 

25 - Gab.:Y C 

A resposta está lastreada no art. 199 da lei complementar estadual de RO 
nº 68/92, que estabelece: no caso de abandono de cargo, a autoridade 
competente determinará à Comissão Permanente de Processo 
Administrativo Disciplinar do Estado a instauração de processo 
sumaríssimo iniciado com a publicação no Diário Oficial, por 03 (três) 

INDEFERIDO 
- 

vezes, do edital de chamamento, pelo prazo de 15 (quinze) dias, que será 
contado a partir da terceira publicação. 

Cargo: A17 - PROCURADOR AUTÁRQUICO
Disciplina: DIREITO CONSTITUCIONAL (DCO) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

26 - Gab.:Z B 

A alternativa considerada correta no gabarito está lastrada em entendimento 
válido e aplicável de doutrinadores atuais e festejados no mundo jurídico. 
Todas as demais alternativas são equivocadas e impedem completamente 
sua admissão, sendo impossível sua aceitação. 

INDEFERIDO 
- 

30 - Gab.:Z D 

O CNJ não possui função jurisdicional e, portanto, não pode ser considerado 
para análise da assertiva acertada na questão, que exigia o entendimento 
acerca de questão eminentemente jurisdicional, qual seja o controle difuso de 
constitucionalidade 

INDEFERIDO 
- 

32 - Gab.:V C A União Federal é pessoa jurídica de direito público e não se confunde com 
os Poderes Políticos que a compõem. INDEFERIDO 

- 

32 - Gab.:Z B 
O conhecimento dos ditames da Constituição Estadual de Rondônia é 
fundamental para a assunção ao cargo de Procurador Autárquico e seu 
conteúdo, por óbvio, faz parte dos temas de Direito Constitucional. 

INDEFERIDO 
- 

33 - Gab.:Z C 

À Guarda Municipal não pode caber executar policiamento ostensivo sob 
pena de usurpação de função das polícias militares (art. 144, § 5º, CF). À 
Guarda Municipal foram atribuídas apenas as funções de proteção dos 
próprios municipais. 

INDEFERIDO 
- 

34 - Gab.:Y C 
A assertiva A faz distinção entre os estados de sítio e de defesa, admitindo 
distinção quanto aos momentos do controle. A assertiva está errada, fazendo 
com que correta seja apenas a opção do gabarito . 

INDEFERIDO 
- 

35 - Gab.:Z E 

Tratar a todos de forma igual significa tratar diferentemente os desiguais para 
fazer florescer a igualdade. A discriminação positiva possibilita obter a 
igualdade preconizada pela Constituição e não pode, por isso, ser vedada por 
ela. 

INDEFERIDO 
- 

Cargo: A17 - PROCURADOR AUTÁRQUICO
Disciplina: DIREITO CIVIL (DCI) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

36 - Gab.:X E 

A alternativa C contém uma assertiva correta, na medida em que não 
estabelece a distinção para a redução do prazo da usucapião. Portanto, como 
a questão pediu a escolha da alternativa incorreta, esta continua sendo 
aquela estabelecida no gabarito. 

INDEFERIDO 
- 

37 - Gab.:W E 

Houve inversão no enunciado da questão por falha do redator. Pediu-se a 
alternativa CORRETA quando se deveria ter pedido a alternativa 
INCORRETA. Então, a questão deve ser ANULADA por conter mais de uma 
alternativa viável, 

DEFERIDO 
ANULADA 

37 - Gab.:X D 

Houve inversão no enunciado da questão por falha do redator. Pediu-se a 
alternativa CORRETA quando se deveria ter pedido a alternativa 
INCORRETA. Então, a questão deve ser ANULADA por conter mais de uma 
alternativa viável, 

DEFERIDO 
ANULADA 



37 - Gab.:V C 

Houve inversão no enunciado da questão por falha do redator. Pediu-se a 
alternativa CORRETA quando se deveria ter pedido a alternativa 
INCORRETA. Então, a questão deve ser ANULADA por conter mais de uma 
alternativa viável, 

DEFERIDO 
ANULADA 

37 - Gab.:Z B 

Houve inversão no enunciado da questão por falha do redator. Pediu-se a 
alternativa CORRETA quando se deveria ter pedido a alternativa 
INCORRETA. Então, a questão deve ser ANULADA por conter mais de uma 
alternativa viável, 

DEFERIDO 
ANULADA 

37 - Gab.:Y A 

Houve inversão no enunciado da questão por falha do redator. Pediu-se a 
alternativa CORRETA quando deveria se ter pedido a alternativa 
INCORRETA. Então, a questão deve ser ANULADA por conter mais de uma 
alternativa viável, 

DEFERIDO 
ANULADA 

40 - Gab.:Y C 

O gabarito está de acordo com a lei. Alusões complementares quanto à 
solidariedade não foram exigidas na questão. Dentro das alternativas 
apontadas, a única viável é aquela apontada no gabarito. Todas as demais 
contêm desconformidades expressas com o CC/2002. 

INDEFERIDO 
- 

40 - Gab.:X A 

O gabarito está de acordo com a lei. Alusões complementares quanto à 
solidariedade não foram exigidas na questão. Dentro das alternativas 
apontadas, a única viável é aquela apontada no gabarito. Todas as demais 
contêm desconformidades expressas com o CC/2002. 

INDEFERIDO 
- 

 
Cargo: A17 - PROCURADOR AUTÁRQUICO 
Disciplina: PROCESSO CIVIL (PCI) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

43 - Gab.:W D Os títulos executivos são líquidos, certos e exigíveis. À sentença genérica 
falta a liquidez e, portanto, não pode ser executada. INDEFERIDO 

- 

43 - Gab.:Z A 
O gabarito está de acordo com a doutrina do Prof. Alexandre Câmara, 
segunda a qual o consilium fraudis não é exigível na fraude à execução.  A 
alternativa do gabarito é a única viável. 

INDEFERIDO 
- 

45 - Gab.:Y D 

No processo sincrético, adotado na atualidade legislativa brasileira a 
sentença definitiva de mérito não põe fim ao processo, sendo certo que a 
decisão que põe fim à liquidação de sentença é atacável por agravo.(art. 475, 
H, CPC) 

INDEFERIDO 
- 

47 - Gab.:V E Não há na questão qualquer alusão a texto de lei. 
INDEFERIDO 

- 

47 - Gab.:Y C 

A alternativa pleiteada pelo recorrente não pode ser considerada válida, 
desde que  a convenção que distribui o ônus da prova a apenas uma das 
partes não torne impossível ou extremamente difícil o exercício do direito (art. 
333, CPC) 

INDEFERIDO 
- 

47 - Gab.:W B 

A alternativa pleiteada pelo recorrente não pode ser considerada válida, 
desde que a convenção que distribui o ônus da prova a apenas uma das 
partes não torne impossível ou extremamente difícil o exercício do direito (art. 
333, CPC) 

INDEFERIDO 
- 

 
 
 
 
Cargo: A17 - PROCURADOR AUTÁRQUICO
Disciplina: DIREITO DO TRABALHO (DTR) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

51 - Gab.:X E A questão é literal e está redigida claramente. A alternativa do gabarito é a 
única válida. Todas as demais ferem dispositivo literal de lei. INDEFERIDO 

- 

55 - Gab.:Y E 
Realmente, se operou uma falha do redator da questão que incluiu a resposta 
“resolução” como alternativa. A hipótese gera dúvida e justifica a anulação da 
questão. 

DEFERIDO 
ANULADA 

55 - Gab.:X C 
Realmente, se operou uma falha do redator da questão que incluiu a resposta 
“resolução” como alternativa. A hipótese gera dúvida e justifica a anulação da 
questão. 

DEFERIDO 
ANULADA 

Cargo: A17 - PROCURADOR AUTÁRQUICO
Disciplina: PROCESSO DO TRABALHO (PTR) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

56 - Gab.:V B 

O gabarito está de acordo com a legislação e a doutrina. Todas as demais 
alternativas contêm erro crasso e de percepção imediata. Ainda que possam 
existir opinamentos divergentes sobre o ponto contido na alternativa 
assinalada como correta, as demais alternativas não comportam viabilidade. 

INDEFERIDO 

- 

57 - Gab.:Z E O recorrente desconsiderou a possibilidade de existirem processos anteriores 
a EC 45/2004, já julgados. INDEFERIDO 

- 

57 - Gab.:W C O recorrente desconsiderou a possibilidade de existirem processos anteriores 
a EC 45/2004, já julgados. INDEFERIDO 

- 

60 - Gab.:W B 

A proposição da questão inclui todos os elementos necessários à sua 
compreensão, não sendo possível em questões objetivas, por suas 
alternativas sucintas, esgotar os temas analiticamente. A resposta a ser 
considerada correta, portanto, é aquela viável dentre as outras que contêm 
equívocos perceptíveis ao candidato. No caso, todas as demais questões 
estão equivocadas, restando como correta a alternativa do gabarito. 

INDEFERIDO 

- 

60 - Gab.:X A 
Não assiste razão ao recorrente. No processo do trabalho, a incompetência 
de foro, em relação à matéria, é apreciável ex officio. INDEFERIDO 

- 



DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES 

RESPOSTAS AOS RECURSOS 

  NÍVEL MÉDIO

Cargo: P21 - FISCAL DE TRANSPORTE
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

1 - Gab.:Y E
Recurso improcedente. O candidato deveria pesquisar em boa gramática ou 
dicionário da língua a noção de “paradoxo”, que é o que se pede na questão. INDEFERIDO - 

1 - Gab.:X C Recurso improcedente. O candidato deveria pesquisar em boa gramática ou 
dicionário da língua a noção de “paradoxo”, que é o que se pede na questão. INDEFERIDO - 

3 - Gab.:X B
Recurso improcedente. A forma verbal “poderia” indica o modo como o autor 
pretende que o conteúdo de seu enunciado seja entendido: como uma 
possibilidade.

INDEFERIDO - 

3 - Gab.:W C
Recurso improcedente. A forma verbal “poderia” indica o modo como o autor 
pretende que o conteúdo de seu enunciado seja entendido: como uma 
possibilidade.

INDEFERIDO - 

3 - Gab.:Z E
Recurso improcedente. A forma verbal “poderia” indica o modo como o autor 
pretende que o conteúdo de seu enunciado seja entendido: como uma 
possibilidade.

INDEFERIDO - 

3 - Gab.:Y D
Recurso improcedente. A forma verbal “poderia” indica o modo como o autor 
pretende que o conteúdo de seu enunciado seja entendido: como uma 
possibilidade.

INDEFERIDO - 

4 - Gab.:X A
Recurso improcedente. Em todas as alternativas as orações são condicionais, 
com exceção de: “Ao se contentarem seus adeptos”, que altera o sentido do 
enunciado.

INDEFERIDO - 

5 - Gab.:X B E m desacordo com o Item 14 do Edital INDEFERIDO - 

6 - Gab.:X D
Recurso improcedente. A locução “ou seja” introduz  no enunciado  uma 
explicação.  Corresponde a “isto é”, “noutras palavras”, “quer dizer”, e não a 
“assim sendo”, de valor conclusivo.

INDEFERIDO - 

6 - Gab.:W E
Recurso improcedente. A locução “ou seja” introduz  no enunciado  uma 
explicação.  Corresponde a “isto é”, “noutras palavras”, “quer dizer”, e não a 
“assim sendo”, de valor conclusivo.

INDEFERIDO - 

7 - Gab.:V D Recurso improcedente. Qualquer boa gramática traz a conjugação de verbo 
na voz ativa e na voz passiva. A candidata deve pesquisar. INDEFERIDO - 

7 - Gab.:Z C Recurso improcedente. Qualquer boa gramática traz a conjugação de verbo 
na voz ativa e na voz passiva. A candidata deve pesquisar. INDEFERIDO - 

8 - Gab.:X A Recurso improcedente.  O “por que” observado na alternativa é constituído de 
uma preposição mais um pronome relativo.  Equivale a “pelo (a) qual”. INDEFERIDO - 

10 - Gab.:X C Recurso improcedente. Há erro, sim, em A, porque, de acordo com     nossas INDEFERIDO - 

gramáticas,  não se faz a ênclise do pronome nas orações subordinadas

10 - Gab.:Z A Recurso improcedente. O verbo em questão é transitivo direto e não indireto, 
caso em que caberia, sim, o uso do pronome “lhe” INDEFERIDO - 

Cargo: P23 - TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

1 - Gab.:W D Recurso improcedente. O candidato deveria pesquisar em boa gramática ou 
dicionário da língua a noção de “paradoxo”, que é o que se pede na questão. INDEFERIDO - 

Cargo: M25 - AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

1 - Gab.:Z A Recurso improcedente. O candidato deveria pesquisar em boa gramática ou 
dicionário da língua a noção de “paradoxo”, que é o que se pede na questão. INDEFERIDO - 

6 - Gab.:W E
Recurso improcedente. A locução “ou seja” introduz  no enunciado  uma 
explicação.  Corresponde a “isto é”, “noutras palavras”, “quer dizer”, e não a 
“assim sendo”, de valor conclusivo.

INDEFERIDO - 

6 - Gab.:X D
Recurso improcedente. A locução “ou seja” introduz  no enunciado uma 
explicação.  Corresponde a “isto é”, “noutras palavras”, “quer dizer”, e não a 
“assim sendo”, de valor conclusivo.

INDEFERIDO - 

Cargo: P21 - FISCAL DE TRANSPORTE
Disciplina: GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA (GHR)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

11 - Gab.:X B

A Bolívia necessitava de uma saída para o mar. 
Escoar mercadorias seria uma conseqüência natural. Manoel Rodrigues 
Ferreira, no livro A Ferrovia do Diabo, aponta na página 55, Capítulo II LIGAR 
A BOLÍVIA AO ATLÂNTICO PELO AMAZONAS toda a situação que a Bolívia 
ficou em um determinado momento: sem porto de mar, sendo obrigada a 
servir-se de portos em um país estrangeiro. Os bolivianos acreditavam que 
seria mais fácil descer do altiplano para a planície oriental, e ganhar os rios 
navegáveis fluentes do Amazonas ou do rio da Prata, saindo no Atlântico. 
Dessas duas rotas, a maia acessível seria a do Amazonas: o interior da 
Bolívia ficaria ligado ao Atlântico em Belém do Pará, pelos rios Mamoré e 
Beni. 

INDEFERIDO - 

12 - Gab.:Z D Pela Constituição Federal apenas a União pode explorar o subsolo,recebendo 
o estado produtor a compensação pecuniária proporcional. INDEFERIDO - 

12 - Gab.:Y C Dentre os vários minerais metálicos encontrados em Rondônia encontram- o 
ouro e o estanho INDEFERIDO - 

13 - Gab.:X C
O edital não faz qualquer referência à classificação que deveria ser utilizada, 
daí ter sido utilizada a de J. Ross. IA classificação de A. Azevedo está 
desatualizada. 

INDEFERIDO - 

14 - Gab.:Y A A afirmativa não está relacionada com a planimetria do relevo. Você pode ter INDEFERIDO - 



quedas d’água em relevo considerado plano. 
Houve falha na interpretação do candidato. 

14 - Gab.:Z B
A afirmativa não está relacionada com a planimetria do relevo. Você pode ter 
quedas d’água em relevo considerado plano. 
Houve falha na interpretação do candidato. 

INDEFERIDO - 

15 - Gab.:Y B A questão foi elaborada com fontes considerada confiável. 
A ementa justifica a questão. INDEFERIDO - 

16 - Gab.:Y A
A questão aborda o agravamento do problema de infraestrutura que as usinas 
vieram trazer para a região.  
Houve falha na interpretação do candidato. 

INDEFERIDO - 

16 - Gab.:Z B
A questão aborda o agravamento do problema de infraestrutura que as usinas 
vieram trazer para a região.  
Houve falha na interpretação do candidato. 

INDEFERIDO - 

16 - Gab.:V C
A questão aborda o agravamento do problema de infraestrutura que as usinas 
vieram trazer para a região. 
Houve falha na interpretação do candidato. 

INDEFERIDO - 

16 - Gab.:X D
A questão aborda o agravamento do problema de infraestrutura que as usinas 
vieram trazer para a região. 
Houve falha na interpretação do candidato. 

INDEFERIDO - 

16 - Gab.:W E
A questão aborda o agravamento do problema de infraestrutura que as usinas 
vieram trazer para a região. 
Houve falha na interpretação do candidato. 

INDEFERIDO - 

17 - Gab.:X A

Somente a abertura da rodovia e o povoamento não dariam a Rondônia a 
posição de um dos estados que mais desmatam no país. 
A expansão da agropecuária está associada à área que faz parte do 
chamado “arco do desmatamento” 

INDEFERIDO - 

17 - Gab.:Z D

Somente a abertura da rodovia e o povoamento não dariam a Rondônia a 
posição de um dos estados que mais desmatam no país. 
A expansão da agropecuária está associadaà  área que faz parte do 
chamado “arco do desmatamento” 

INDEFERIDO - 

18 - Gab.:X C
Os sulistas eram atraídos pela terra barata. 
Mantida a afirmação da chegada de sulistas ao estado. 

INDEFERIDO - 

18 - Gab.:W D Os sulistas eram atraídos pela terra barata.  Mantida a afirmação da chegada 
de sulistas ao estado. 

INDEFERIDO - 

18 - Gab.:Z A Os sulistas eram atraídos pela terra barata. Mantida a afirmação da chegada 
de sulistas ao estado. 

INDEFERIDO - 

Cargo: P23 - TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Disciplina: GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA (GHR)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

11 - Gab.:W C

A Bolívia necessitava de uma saída para o mar.  Escoar mercadorias seria 
uma consequência natural.  Manoel Rodrigues Ferreira, no livro A Ferrovia do 
Diabo, aponta na página 55, Capítulo II LIGAR A BOLÍVIA AO ATLÂNTICO 
PELO AMAZONAS toda a situação que a Bolívia ficou em um determinado 
momento: sem porto de mar, sendo obrigada a servir-se de portos em um 
país estrangeiro. Os bolivianos acreditavam que seria mais fácil descer do 
altiplano para a planície oriental, e ganhar os rios navegáveis fluentes do 
Amazonas ou do rio da Prata, saindo no Atlântico. Dessas duas rotas, a maia 

INDEFERIDO - 

acessível seria a do Amazonas: o interior da Bolívia ficaria ligado ao Atlântico 
em Belém do Pará, pelos rios Mamoré e Beni. 

Cargo: M25 - AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Disciplina: GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA (GHR)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

11 - Gab.:Y D

A Bolívia necessitava de uma saída para o mar.  Escoar mercadorias seria 
uma consequência natural. Manoel Rodrigues Ferreira, no livro A Ferrovia do 
Diabo, aponta na página 55, Capítulo II LIGAR A BOLÍVIA AO ATLÂNTICO 
PELO AMAZONAS toda a situação que a Bolívia ficou em um determinado 
momento: sem porto de mar, sendo obrigada a servir-se de portos em um 
país estrangeiro. Os bolivianos acreditavam que seria mais fácil descer do 
altiplano para a planície oriental, e ganhar os rios navegáveis fluentes do 
Amazonas ou do rio da Prata, saindo no Atlântico. Dessas duas rotas, a maia 
acessível seria a do Amazonas: o interior da Bolívia ficaria ligado ao Atlântico 
em Belém do Pará, pelos rios Mamoré e Beni.  

INDEFERIDO - 

14 - Gab.:V C
A afirmativa não está relacionada com a planimetria do relevo. Você pode ter 
quedas d’água em relevo considerado plano.  Houve falha na interpretação 
do candidato. 

INDEFERIDO - 

15 - Gab.:W A A questão foi elaborada com fontes considerada confiável.  A ementa justifica 
a questão. 

INDEFERIDO - 

16 - Gab.:X D A questão aborda o agravamento do problema de infraestrutura que as usinas 
vieram trazer para a região. Houve falha na interpretação do candidato. 

INDEFERIDO - 

16 - Gab.:Y A A questão aborda o agravamento do problema de infraestrutura que as usinas 
vieram trazer para a região. Houve falha na interpretação do candidato. 

INDEFERIDO - 

16 - Gab.:V C A questão aborda o agravamento do problema de infraestrutura que as usinas 
vieram trazer para a região. Houve falha na interpretação do candidato. 

INDEFERIDO - 

17 - Gab.:V D

Somente a abertura da rodovia e o povoamento não dariam a Rondônia a 
posição de um dos estados que mais desmatam no país. A expansão da 
agropecuária está associada a área que faz parte do chamado “arco do 
desmatamento” 

INDEFERIDO 
- 

17 - Gab.:Z C

Somente a abertura da rodovia e o povoamento não dariam a Rondônia a 
posição de um dos estados que mais desmatam no país. A expansão da 
agropecuária está associada á área que faz parte do chamado “arco do 
desmatamento” 

INDEFERIDO 
- 

17 - Gab.:Y B

Somente a abertura da rodovia e o povoamento não dariam a Rondônia a 
posição de um dos estados que mais desmatam no país. A expansão da 
agropecuária está associada à área que faz parte do chamado “arco do 
desmatamento” 

INDEFERIDO - 

17 - Gab.:W A

Somente a abertura da rodovia e o povoamento não dariam a Rondônia a 
posição de um dos estados que mais desmatam no país. A expansão da 
agropecuária está associada à área que faz parte do chamado “arco do 
desmatamento” 

INDEFERIDO - 

17 - Gab.:X E 
Somente a abertura da rodovia e o povoamento não dariam a Rondônia a 
posição de um dos estados que mais desmatam no país. 
A expansão da agropecuária está associada à área que faz parte do 

INDEFERIDO - 



chamado “arco do desmatamento” 

18 - Gab.:V B Os sulistas eram atraídos pela terra barata. Mantida a afirmação da chegada 
de sulistas ao estado. INDEFERIDO - 

20 - Gab.:Y B 

O Estado de Rondônia teve o seu processo de ocupação ligado aos fatos 
citados como assinala a opção correta. A opção oferecida por Rondônia de 
obter terras às margens da rodovia em construção foi um forte apelo para 
brasileiros de vários pontos do país, principalmente do Sul, que se 
deslocaram para aquela área. 

INDEFERIDO - 

Cargo: P21 - FISCAL DE TRANSPORTE
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado 
para:

22 - Gab.:Y E
Windows XP é um sistema operacional, Orkut é um site de relacionamento e MSN é um portal. 
Portanto, a única alternativa que apresenta navegadores é Windows Internet Explorer, Opera e Mozilla 
Firefox. 

INDEFERIDO -

24 - Gab.:V C =C1:C5 não é uma fórmula, mas um intervalo de células INDEFERIDO -
24 - Gab.:Y A =C1:C5 não é uma fórmula, mas um intervalo de células INDEFERIDO -

25 - Gab.:W C

A opção correta é +5, pois ao informar 5 irá sempre para a página 5, independentemente da página 
corrente 

INDEFERIDO -

25 - Gab.:Z E A opção correta é +5, pois ao informar 5 irá sempre para a página 5, independentemente da página 
corrente INDEFERIDO -

25 - Gab.:Y D

A opção correta é +5, pois ao informar 5 irá sempre para a página 5, independentemente da página 
corrente 

INDEFERIDO -

26 - Gab.:Y B

A tecla F1abre a tela de ajuda do Internet Explorer com as últimas novidades da versão. 
RSS informa sobre diversas atualizações, em diversos sites, sem precisar visitá-los um a um. 
A seta “Voltar para Navegador” revê páginas já visitadas. 
O botão “Interromper” interrompe a exibição de um site. 

A opção Atualizar recarrega a página exibida, naquele momento, no Internet Explorer.  

INDEFERIDO -

27 - Gab.:Z A

No Centro de Suporte da Microsoft, seção “Por que usar um firewall de computador” uma das 
recomendações para proteger seu computador é a utilização de Firewall. Spyware é um tipo de Vírus, 
portanto, a recomendação de uso de antispywares. Cookies serve para armazenar informações pelo site 
visitado e as demais opções não têm relação com segurança 

INDEFERIDO -

27 - Gab.:V B

No Centro de Suporte da Microsoft, seção “Por que usar um firewall de computador” uma das 
recomendações para proteger seu computador é a utilização de Firewall. Spyware é um tipo de Vírus, 
portanto, a recomendação de uso de antispywares. Cookies serve para armazenar informações pelo site 
visitado e as demais opções não têm relação com segurança 

INDEFERIDO -

28 - Gab.:Y A
A ferramenta Vídeo do Painel de Controle permite configurar área de trabalho (plano de fundo, Posição 
e Cor), proteção de tela, esquema de cores, janelas e botões, conforme tela abaixo. Para configurar 
Som, a opção do Painel de Controle Sons e Dispositivos de Áudio: 

INDEFERIDO -



28 - Gab.:W E
A ferramenta Vídeo do Painel de Controle permite configurar área de trabalho (plano de fundo, Posição 
e Cor), proteção de tela, esquema de cores, janelas e botões, conforme tela abaixo. Para configurar 
Som, a opção do Painel de Controle Sons e Dispositivos de Áudio: 

INDEFERIDO -

29 - Gab.:V E 

Conforme o padrão de extensão de arquivo de cada aplicativo, tempos: 
Doc extensão de arquivo criado no Word 
Xls extensão de arquivo criado no Excel 
Bat extensão de arquivo executável DOS 
Jpg refere-se a arquivos de imagem 
zip é um formato de compactação de arquivos 

INDEFERIDO -

Cargo: P23 - TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado 
para:

25 - Gab.:V A
A opção correta é +5, pois ao informar 5 irá sempre para a página 5, independentemente da página 
corrente INDEFERIDO -



27 - Gab.:X C

No Centro de Suporte da Microsoft, seção “Por que usar um firewall de computador” uma das 
recomendações para proteger seu computador é a utilização de Firewall. Spyware é um tipo de Vírus, 
portanto, a recomendação de uso de antispywares. Cookies servem para armazenar informações pelo 
site visitado e às demais opções não têm relação com segurança 

INDEFERIDO -

Cargo: M25 - AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Disciplina: NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INF)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado 
para:

24 - Gab.:W E =C1:C5 não é uma fórmula, mas um intervalo de células INDEFERIDO - 
24 - Gab.:V C =C1:C5 não é uma fórmula, mas um intervalo de células INDEFERIDO - 

25 - Gab.:V A

A opção correta é +5, pois ao informar 5 irá sempre para a página 5, independentemente da página 
corrente 

INDEFERIDO -

25 - Gab.:W C A opção correta é +5, pois ao informar 5 irá sempre para a página 5, independentemente da página 
corrente INDEFERIDO -

29 - Gab.:V E 

Conforme o padrão de extensão de arquivo de cada aplicativo, tempos: 
Doc extensão de arquivo criado no Word 
Xls extensão de arquivo criado no Excel 
Bat extensão de arquivo executável DOS 
Jpg refere-se a arquivos de imagem 
zip é um formato de compactação de arquivos 

INDEFERIDO - 

Cargo: P21 - FISCAL DE TRANSPORTE
Disciplina: CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO (CAA)

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

31 - Gab.:V A 

Segundo o Anexo I do código Nacional de Trânsito, Pista é parte da via normalmente 
utilizada para a circulação de veículos, identificada por elementos separadores ou por 
diferença de nível em relação às calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais. Houve erro 
na divulgação do gabarito. 

DEFERIDO 
D 

31 - Gab.:Z E 

Segundo o Anexo I do código Nacional de Trânsito, Pista é parte da via normalmente 
utilizada para a circulação de veículos, identificada por elementos separadores ou por 
diferença de nível em relação às calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais. Houve erro 
na divulgação do gabarito. 

DEFERIDO 
C 

31 - Gab.:W C 

Segundo o Anexo I do código Nacional de Trânsito, Pista é parte da via normalmente 
utilizada para a circulação de veículos, identificada por elementos separadores ou por 
diferença de nível em relação às calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais. Houve erro 
na divulgação do gabarito. 

DEFERIDO A 

31 - Gab.:X B 

Segundo o Anexo I do código Nacional de Trânsito, Pista é parte da via normalmente 
utilizada para a circulação de veículos, identificada por elementos separadores ou por 
diferença de nível em relação às calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais. Houve erro 
na divulgação do gabarito. 

DEFERIDO 
E 

31 - Gab.:Y D 

Segundo o Anexo I do código Nacional de Trânsito, Pista é parte da via normalmente 
utilizada para a circulação de veículos, identificada por elementos separadores ou por 
diferença de nível em relação às calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais. Houve erro 
na divulgação do gabarito. 

DEFERIDO 
B 

32 - Gab.:V E Representar o Ministério Público competente, para fins de adoção de medidas 
processuais, penais e civis, no âmbito de suas atribuições, é atribuição do Sistema INDEFERIDO - 



Nacional de Defesa do Consumidor. 

33 - Gab.:Z D 

Segundo o Art. 7º Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e 
entidades: I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e 
órgão máximo normativo e consultivo; O representante do Ministério da Saúde compõe 
o CONTRAN, sendo também componente do Sistema Nacional de Trânsito. 

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:V E 

Segundo o Art. 7º Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e 
entidades: I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e 
órgão máximo normativo e consultivo; O representante do Ministério da Saúde compõe 
o CONTRAN, sendo também componente do Sistema Nacional de Trânsito. 

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:X A 

Segundo o Art. 7º Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e 
entidades: I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e 
órgão máximo normativo e consultivo; O representante do Ministério da Saúde compõe 
o CONTRAN, sendo também componente do Sistema Nacional de Trânsito. 

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:Y C 

Segundo o Art. 7º Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e 
entidades: I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e 
órgão máximo normativo e consultivo; O representante do Ministério da Saúde compõe 
o CONTRAN, sendo também componente do Sistema Nacional de Trânsito. 

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:Y A 

Segundo Art. 7º Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e 
entidades: I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e 
órgão máximo normativo e consultivo; 

Art. 12. Compete ao CONTRAN 

VIII - estabelecer e normatizar os procedimentos para a imposição, a arrecadação e a 
compensação das multas por infrações cometidas em unidade da Federação diferente 
da do licenciamento do veículo; Erro na divulgação do gabarito. 

DEFERIDO 
B 

34 - Gab.:V C 

Segundo Art. 7º Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e 
entidades: I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e 
órgão máximo normativo e consultivo; 

Art. 12. Compete ao CONTRAN 

VIII - estabelecer e normatizar os procedimentos para a imposição, a arrecadação e a 
compensação das multas por infrações cometidas em unidade da Federação diferente 
da do licenciamento do veículo; Erro na divulgação do gabarito. 

DEFERIDO D 

34 - Gab.:W E 

Segundo Art. 7º Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e 
entidades: I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e 
órgão máximo normativo e consultivo; 

Art. 12. Compete ao CONTRAN 

VIII - estabelecer e normatizar os procedimentos para a imposição, a arrecadação e a 
compensação das multas por infrações cometidas em unidade da Federação diferente 
da do licenciamento do veículo; Erro na divulgação do gabarito. 

DEFERIDO A 

34 - Gab.:X D 
Segundo Art. 7º Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e 
entidades: I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e 
órgão máximo normativo e consultivo; 

DEFERIDO E 

Art. 12. Compete ao CONTRAN 

VIII - estabelecer e normatizar os procedimentos para a imposição, a arrecadação e a 
compensação das multas por infrações cometidas em unidade da Federação diferente 
da do licenciamento do veículo; Erro na divulgação do gabarito. 

34 - Gab.:Z B 

Segundo Art. 7º Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e 
entidades: I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e 
órgão máximo normativo e consultivo; 

Art. 12. Compete ao CONTRAN 

VIII - estabelecer e normatizar os procedimentos para a imposição, a arrecadação e a 
compensação das multas por infrações cometidas em unidade da Federação diferente 
da do licenciamento do veículo; Erro na divulgação do gabarito. 

DEFERIDO 
C 

35 - Gab.:X D 

Segundo a Gerência do Sistema de Transporte Público – Módulos de Treinamento, 
volume 8. Controle de Desempenho, elaborado pela EBTU, são critérios na avaliação 
da qualidade do transporte público segundo a Empresa Brasileira de Transporte 
Urbano: Analise do nível de serviço ofertado; Implementação da participação 
comunitária; Previsão dos problemas eventuais ou pronta reação a problemas 
detectados “A POSTERIORI”; Analise da coerência entre a operação programada e a 
oferta; Subsidio de um sistema de informações gerenciais. 

INDEFERIDO - 

35 - Gab.:Y A 

Segundo a Gerência do Sistema de Transporte Público – Módulos de Treinamento, 
volume 8. Controle de Desempenho, elaborado pela EBTU, são critérios na avaliação 
da qualidade do transporte público segundo a Empresa Brasileira de Transporte 
Urbano: Analise do nível de serviço ofertado; Implementação da participação 
comunitária; Previsão dos problemas eventuais ou pronta reação a problemas 
detectados “A POSTERIORI”; Analise da coerência entre a operação programada e a 
oferta; Subsidio de um sistema de informações gerenciais. 

INDEFERIDO - 

35 - Gab.:V C 

Segundo a Gerência do Sistema de Transporte Público – Módulos de Treinamento, 
volume 8. Controle de Desempenho, elaborado pela EBTU, são critérios na avaliação 
da qualidade do transporte público segundo a Empresa Brasileira de Transporte 
Urbano: Analise do nível de serviço ofertado; Implementação da participação 
comunitária; Previsão dos problemas eventuais ou pronta reação a problemas 
detectados “A POSTERIORI”; Analise da coerência entre a operação programada e a 
oferta; Subsidio de um sistema de informações gerenciais. 

INDEFERIDO - 

35 - Gab.:W E 

Segundo a Gerência do Sistema de Transporte Público – Módulos de Treinamento, 
volume 8. Controle de Desempenho, elaborado pela EBTU, são critérios na avaliação 
da qualidade do transporte público segundo a Empresa Brasileira de Transporte 
Urbano: Analise do nível de serviço ofertado; Implementação da participação 
comunitária; Previsão dos problemas eventuais ou pronta reação a problemas 
detectados “A POSTERIORI”; Analise da coerência entre a operação programada e a 
oferta; Subsidio de um sistema de informações gerenciais. 

INDEFERIDO - 

36 - Gab.:Y E 

O conceito de Transporte totalmente integrado: taxa única paga apenas na entrada, 
sendo que o usuário pode pegar conexões entre diferentes rotas sem o pagamento de 
uma taxa extra. Conceito encontra-se no 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico 

INDEFERIDO 
- 

37 - Gab.:Y E 

Segundo Giovana M. I. Tedesco em A Integração tarifária temporal e o incremento da 
mobilidade, na página 5 a Política de Transporte Intermodal é vista como um conjunto 
de medidas de natureza físico-operacional, tarifária e institucional destinadas a articular 
e racionalizar os serviços de transporte público. 

INDEFERIDO 
- 



38 - Gab.:V B 
Segundo o artigo 38 do decreto 5.296 de 2004, são características de acessibilidade no 
transporte, EXCETO as tarifas mais baratas.. Houve erro na divulgação do gabarito. DEFERIDO C 

38 - Gab.:Y E 
Segundo o artigo 38 do decreto 5.296 de 2004, são características de acessibilidade no 
transporte, EXCETO as tarifas mais baratas.. Houve erro na divulgação do gabarito. DEFERIDO A 

38 - Gab.:X C 
Segundo o artigo 38 do decreto 5.296 de 2004, são características de acessibilidade no 
transporte, EXCETO as tarifas mais baratas.  Houve erro na divulgação do gabarito. DEFERIDO D 

38 - Gab.:Z A 
Segundo o artigo 38 do decreto 5.296 de 2004, são características de acessibilidade no 
transporte, EXCETO as tarifas mais baratas. . Houve erro na divulgação do gabarito. DEFERIDO B 

38 - Gab.:W D 
Segundo o artigo 38 do decreto 5.296 de 2004, são características de acessibilidade no 
transporte, EXCETO as tarifas mais baratas.. Houve erro na divulgação do gabarito. DEFERIDO E 

39 - Gab.:X C 
Segundo a NBR 14022, Plataforma elevatória estacionária é o dispositivo que permite a 
elevação de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, em cadeira de rodas ou 
em pé, para acesso em nível à plataforma de embarque e desembarque ou ao veículo. 

INDEFERIDO 
- 

39 - Gab.:W D 
Segundo a NBR 14022, Plataforma elevatória estacionária é o dispositivo que permite a 
elevação de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, em cadeira de rodas ou 
em pé, para acesso em nível à plataforma de embarque e desembarque ou ao veículo. 

INDEFERIDO - 

39 - Gab.:V B 
Segundo a NBR 14022, Plataforma elevatória estacionária é o dispositivo que permite a 
elevação de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, em cadeira de rodas ou 
em pé, para acesso em nível à plataforma de embarque e desembarque ou ao veículo. 

INDEFERIDO - 

39 - Gab.:Y E 
Segundo a NBR 14022, Plataforma elevatória estacionária é o dispositivo que permite a 
elevação de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, em cadeira de rodas ou 
em pé, para acesso em nível à plataforma de embarque e desembarque ou ao veículo. 

INDEFERIDO - 

40 - Gab.:X E 
Segundo Charles Wright em Facilitando o transporte para todos, oferecer serviços 
especiais a quem tiver necessidades especiais é conceito de atendimento diferenciado. 

INDEFERIDO 
- 

40 - Gab.:Y B 
Segundo Charles Wright em Facilitando o transporte para todos, oferecer serviços 
especiais a quem tiver necessidades especiais é conceito de atendimento diferenciado. 

INDEFERIDO 
- 

41 - Gab.:X A A bibliografia referente à questão encontra-se no Plano Nacional de Viação. DNIT. INDEFERIDO 
- 

42 - Gab.:X E 
São definições de qualidade: conformidade com as exigências dos clientes, relação 
custo/benefício, adequação ao uso, valor agregado, que produtos similares não 
possuem; fazer certo à primeira vez e produtos e/ou serviços com efetividade. 

INDEFERIDO - 

43 - Gab.:V B 
Segundo o artigo 30 da Constituição Federal, organizar, prestar e fiscalizar, diretamente 
ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de transporte coletivo, 
que têm caráter essencial são obrigação do município. 

INDEFERIDO 
- 

43 - Gab.:X C 
Segundo o artigo 30 da Constituição Federal, organizar, prestar e fiscalizar, diretamente 
ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de transporte coletivo, 
que têm caráter essencial são obrigação do município. 

INDEFERIDO - 

43 - Gab.:Y E 
Segundo o artigo 30 da Constituição Federal, organizar, prestar e fiscalizar, diretamente 
ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de transporte coletivo, 
que têm caráter essencial são obrigação do município. 

INDEFERIDO 
- 

44 - Gab.:V C 
O conceito de Faixa de domínio encontra-se no documento Razões para aperfeiçoar o 
Licenciamento Ambiental previstas na MP 452/2008, do DNIT e encontra-se no 
http://www.senado.gov.br/sf/comissoes/cma/ap/AP20090505_MP452_DNIT.pdf 

INDEFERIDO 
- 

44 - Gab.:W E 
O conceito de Faixa de domínio encontra-se no documento Razões para aperfeiçoar o 
Licenciamento Ambiental previstas na MP 452/2008, do DNIT e encontra-se no 
http://www.senado.gov.br/sf/comissoes/cma/ap/AP20090505_MP452_DNIT.pdf 

INDEFERIDO 
- 

44 - Gab.:X D 
O conceito de Faixa de domínio encontra-se no documento Razões para aperfeiçoar o 
Licenciamento Ambiental previstas na MP 452/2008, do DNIT e encontra-se no 
http://www.senado.gov.br/sf/comissoes/cma/ap/AP20090505_MP452_DNIT.pdf 

INDEFERIDO 
- 

38 - Gab.:V B 
Segundo o artigo 38 do decreto 5.296 de 2004, são características de acessibilidade no 
transporte, EXCETO as tarifas mais baratas.. Houve erro na divulgação do gabarito. DEFERIDO C 

38 - Gab.:Y E 
Segundo o artigo 38 do decreto 5.296 de 2004, são características de acessibilidade no 
transporte, EXCETO as tarifas mais baratas.. Houve erro na divulgação do gabarito. DEFERIDO A 

38 - Gab.:X C 
Segundo o artigo 38 do decreto 5.296 de 2004, são características de acessibilidade no 
transporte, EXCETO as tarifas mais baratas.  Houve erro na divulgação do gabarito. DEFERIDO D 

38 - Gab.:Z A 
Segundo o artigo 38 do decreto 5.296 de 2004, são características de acessibilidade no 
transporte, EXCETO as tarifas mais baratas. . Houve erro na divulgação do gabarito. DEFERIDO B 

38 - Gab.:W D 
Segundo o artigo 38 do decreto 5.296 de 2004, são características de acessibilidade no 
transporte, EXCETO as tarifas mais baratas.. Houve erro na divulgação do gabarito. DEFERIDO E 

39 - Gab.:X C 
Segundo a NBR 14022, Plataforma elevatória estacionária é o dispositivo que permite a 
elevação de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, em cadeira de rodas ou 
em pé, para acesso em nível à plataforma de embarque e desembarque ou ao veículo. 

INDEFERIDO 
- 

39 - Gab.:W D 
Segundo a NBR 14022, Plataforma elevatória estacionária é o dispositivo que permite a 
elevação de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, em cadeira de rodas ou 
em pé, para acesso em nível à plataforma de embarque e desembarque ou ao veículo. 

INDEFERIDO - 

39 - Gab.:V B 
Segundo a NBR 14022, Plataforma elevatória estacionária é o dispositivo que permite a 
elevação de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, em cadeira de rodas ou 
em pé, para acesso em nível à plataforma de embarque e desembarque ou ao veículo. 

INDEFERIDO - 

39 - Gab.:Y E 
Segundo a NBR 14022, Plataforma elevatória estacionária é o dispositivo que permite a 
elevação de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, em cadeira de rodas ou 
em pé, para acesso em nível à plataforma de embarque e desembarque ou ao veículo. 

INDEFERIDO - 

40 - Gab.:X E 
Segundo Charles Wright em Facilitando o transporte para todos, oferecer serviços 
especiais a quem tiver necessidades especiais é conceito de atendimento diferenciado. 

INDEFERIDO 
- 

40 - Gab.:Y B 
Segundo Charles Wright em Facilitando o transporte para todos, oferecer serviços 
especiais a quem tiver necessidades especiais é conceito de atendimento diferenciado. 

INDEFERIDO 
- 

41 - Gab.:X A A bibliografia referente à questão encontra-se no Plano Nacional de Viação. DNIT. INDEFERIDO 
- 

42 - Gab.:X E 
São definições de qualidade: conformidade com as exigências dos clientes, relação 
custo/benefício, adequação ao uso, valor agregado, que produtos similares não 
possuem; fazer certo à primeira vez e produtos e/ou serviços com efetividade. 

INDEFERIDO - 

43 - Gab.:V B 
Segundo o artigo 30 da Constituição Federal, organizar, prestar e fiscalizar, diretamente 
ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de transporte coletivo, 
que têm caráter essencial são obrigação do município. 

INDEFERIDO 
- 

43 - Gab.:X C 
Segundo o artigo 30 da Constituição Federal, organizar, prestar e fiscalizar, diretamente 
ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de transporte coletivo, 
que têm caráter essencial são obrigação do município. 

INDEFERIDO - 

43 - Gab.:Y E 
Segundo o artigo 30 da Constituição Federal, organizar, prestar e fiscalizar, diretamente 
ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de transporte coletivo, 
que têm caráter essencial são obrigação do município. 

INDEFERIDO 
- 

44 - Gab.:V C 
O conceito de Faixa de domínio encontra-se no documento Razões para aperfeiçoar o 
Licenciamento Ambiental previstas na MP 452/2008, do DNIT e encontra-se no 
http://www.senado.gov.br/sf/comissoes/cma/ap/AP20090505_MP452_DNIT.pdf 

INDEFERIDO 
- 

44 - Gab.:W E 
O conceito de Faixa de domínio encontra-se no documento Razões para aperfeiçoar o 
Licenciamento Ambiental previstas na MP 452/2008, do DNIT e encontra-se no 
http://www.senado.gov.br/sf/comissoes/cma/ap/AP20090505_MP452_DNIT.pdf 

INDEFERIDO 
- 

44 - Gab.:X D 
O conceito de Faixa de domínio encontra-se no documento Razões para aperfeiçoar o 
Licenciamento Ambiental previstas na MP 452/2008, do DNIT e encontra-se no 
http://www.senado.gov.br/sf/comissoes/cma/ap/AP20090505_MP452_DNIT.pdf 

INDEFERIDO 
- 



45 - Gab.:V D 

Segundo a Lei 6766 de 1979, em geral, faz-se uma reserva de 60 metros, quando se 
trata de pista simples, e de 100 metros, em caso de pista dupla, mas essa distância 
pode variar conforme o relevo e outros fatores que interfiram no traçado da rodovia. 
Além desta reserva, que é de responsabilidade do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes – DNIT - existe uma área de 15 metros na lateral da 
estrada, de propriedade particular, denominada área não edificável, na qual não se 
pode construir por questões de segurança. 

INDEFERIDO - 

45 - Gab.:W A 

Segundo a Lei 6766 de 1979, em geral, faz-se uma reserva de 60 metros, quando se 
trata de pista simples, e de 100 metros, em caso de pista dupla, mas essa distância 
pode variar conforme o relevo e outros fatores que interfiram no traçado da rodovia. 
Além desta reserva, que é de responsabilidade do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes – DNIT - existe uma área de 15 metros na lateral da 
estrada, de propriedade particular, denominada área não edificável, na qual não se 
pode construir por questões de segurança. 

INDEFERIDO - 

45 - Gab.:Z C 

Segundo a Lei 6766 de 1979, em geral, faz-se uma reserva de 60 metros, quando se 
trata de pista simples, e de 100 metros, em caso de pista dupla, mas essa distância 
pode variar conforme o relevo e outros fatores que interfiram no traçado da rodovia. 
Além desta reserva, que é de responsabilidade do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes – DNIT - existe uma área de 15 metros na lateral da 
estrada, de propriedade particular, denominada área não edificável, na qual não se 
pode construir por questões de segurança 

INDEFERIDO - 

45 - Gab.:X E 

Segundo a Lei 6766 de 1979, em geral, faz-se uma reserva de 60 metros, quando se 
trata de pista simples, e de 100 metros, em caso de pista dupla, mas essa distância 
pode variar conforme o relevo e outros fatores que interfiram no traçado da rodovia. 
Além desta reserva, que é de responsabilidade do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes – DNIT - existe uma área de 15 metros na lateral da 
estrada, de propriedade particular, denominada área não edificável, na qual não se 
pode construir por questões de segurança. 

INDEFERIDO 
- 

46 - Gab.:Z B 

Segundo a Lei complementar 366 de fevereiro de 2007. Art. 9 XXVII, Coeficiente 
tarifário é a constante representativa do custo operacional, com a justa remuneração do 
investimento, por quilômetros e passageiro, considerados para cada característica de 
operação. 

INDEFERIDO - 

46 - Gab.:Y A 

Segundo a Lei complementar 366 de fevereiro de 2007. Art. 9 XXVII, Coeficiente 
tarifário é a constante representativa do custo operacional, com a justa remuneração do 
investimento, por quilômetros e passageiro, considerados para cada característica de 
operação. 

INDEFERIDO - 

46 - Gab.:X D 

Segundo a Lei complementar 366 de fevereiro de 2007. Art. 9 XXVII, Coeficiente 
tarifário é a constante representativa do custo operacional, com a justa remuneração do 
investimento, por quilômetros e passageiro, considerados para cada característica de 
operação. 

INDEFERIDO - 

46 - Gab.:W E 

Segundo a Lei complementar 366 de fevereiro de 2007. Art. 9 XXVII, Coeficiente 
tarifário é a constante representativa do custo operacional, com a justa remuneração do 
investimento, por quilômetros e passageiro, considerados para cada característica de 
operação. 

INDEFERIDO 
- 

48 - Gab.:X E 

Segundo o artigo 10 da Lei complementar 366 de fevereiro de 2007 o serviço de 
transporte rodoviário Intermunicipal de passageiros efetuado no Estado de Rondônia, 
exceto aqueles realizados sem fins comerciais, por entidade pública ou particular, e os 
realizados por meio de táxi em viagem particular eventual, será formalizado mediante 
contrato, que deverá observar os termos desta Lei Complementar, das normas 
pertinentes e do edital de licitação, no que couber. 

INDEFERIDO - 

Parágrafo único. Fica excluído do pagamento, a qualquer título de taxas ou 
emolumentos, os serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros 
efetuado no Estado de Rondônia, para as viagens com fins religiosos. 

O transporte de religiosos e viagens com fins religiosos têm o mesmo significado. 

48 - Gab.:V D 

Segundo o artigo 10 da Lei complementar 366 de fevereiro de 2007 o  serviço de 
transporte rodoviário Intermunicipal de passageiros efetuado no Estado de Rondônia, 
exceto aqueles realizados sem fins comerciais, por entidade pública ou particular, e os 
realizados por meio de táxi em viagem particular eventual, será formalizado mediante 
contrato, que deverá observar os termos desta Lei Complementar, das normas 
pertinentes e do edital de licitação, no que couber. 

Parágrafo único. Fica excluído do pagamento, a qualquer título de taxas ou 
emolumentos, os serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros 
efetuado no Estado de Rondônia, para as viagens com fins religiosos. 

O transporte de religiosos e viagens com fins religiosos têm o mesmo significado. 

INDEFERIDO - 

49 - Gab.:V B 

Segundo os artigos 19 e 20 da Lei complementar 366 de fevereiro de 2007 o tempo 
permitido para embarque e desembarque de passageiros nas seções não poderá 
ultrapassar a 15 minutos e fica estabelecida uma tolerância máxima de 10 minutos, 
além do horário determinado para o horário de início da viagem. 

INDEFERIDO - 

49 - Gab.:X C 

Segundo os artigos 19 e 20 da Lei complementar 366 de fevereiro de 2007 o tempo 
permitido para embarque e desembarque de passageiros nas seções não poderá 
ultrapassar a 15 minutos e fica estabelecida uma tolerância máxima de 10 minutos, 
além do horário determinado para o horário de início da viagem. 

INDEFERIDO - 

49 - Gab.:W D 

Segundo os artigos 19 e 20 da Lei complementar 366 de fevereiro de 2007 o tempo 
permitido para embarque e desembarque de passageiros nas seções não poderá 
ultrapassar a 15 minutos e fica estabelecida uma tolerância máxima de 10 minutos, 
além do horário determinado para o horário de início da viagem. 

INDEFERIDO - 

49 - Gab.:Y E 

Segundo os artigos 19 e 20 da Lei complementar 366 de fevereiro de 2007 o tempo 
permitido para embarque e desembarque de passageiros nas seções não poderá 
ultrapassar a 15 minutos e fica estabelecida uma tolerância máxima de 10 minutos, 
além do horário determinado para o horário de início da viagem. 

INDEFERIDO - 

50 - Gab.:W C Segundo o artigo 77 da Lei complementar 366 de fevereiro de 2007 em caso de recusa 
de embarque de passageiro nos pontos autorizados, a empresa é multada. 

INDEFERIDO 
- 

50 - Gab.:Z E Segundo o artigo 77 da Lei complementar 366 de fevereiro de 2007 em caso de recusa 
de embarque de passageiro nos pontos autorizados, a empresa é multada. 

INDEFERIDO 
- 

50 - Gab.:V A Segundo o artigo 77 da Lei complementar 366 de fevereiro de 2007 em caso de recusa 
de embarque de passageiro nos pontos autorizados, a empresa é multada. 

INDEFERIDO 
- 



Cargo: P23 - TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Disciplina: CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO (CAA)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado 
para:

32 - Gab.:V A

Ipconfig é uma ferramenta por linha de comando usado para controle de conexões de rede equanto que o netsh 
ou network shell é um utilitário  que permite a configuração local ou remota dos parâmetros de rede. 

INDEFERIDO -

33 - Gab.:V C
Em Conexões de Rede, ao selecionar a opção Propriedades para a conexão selecionada, é possível compartilhar 
arquivos e impressoras, selecionando a opção “Compartilhamento de Arquivos e Impressoras para a rede 

DEFERIDO B

37 - Gab.:V C

O círculo num fluxograma representa um conector, conforme apresentado abaixo: 

INDEFERIDO -

43 - Gab.:V B

Na área da computação, memória cache é um dispositivo de acesso rápido, interno a um sistema, que serve de 
intermediário entre um operador de um processo e o dispositivo de armazenamento ao qual esse operador acede. A 
vantagem principal na utilização de uma cache consiste em evitar o acesso ao dispositivo de armazenamento - que 
pode ser demorado -, guardando os dados em meios de acesso mais rápidos provisoriamente e, portanto, não 
pode ser considerado uma área de armazenamento. 

INDEFERIDO -

Cargo: M25 - AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
Disciplina: CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO (CAA) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

32 - Gab.:W D 

Assim como as ordens de serviço, circulares; memorandos e outros, as 
portarias classificam-se como atos ordinatórios; são atos administrativos 
internos. São usadas na Adm.Pública para organizar as atividades dos 
órgãos, dar instruções, designar servidores para funções e cargos 
secundários e outras ações de abrangência  restrita. 

INDEFERIDO 
- 

33 - Gab.:X B 

Conforme Hely Lopes Meireles, o poder discricionário é o que o Direito 
concede ao Administrador para a prática de atos, com liberdade de escolha 
de sua oportunidade, conveniência. Estes são os pilares do poder 
discricionário. 

INDEFERIDO 
- 

34 - Gab.:W A 

Em Adm. Pública, revogação e anulação não são sinônimos,  pois os efeitos 
de cada um são diferentes. A revogação baseia-se no poder discricionário- 
oportunidade e conveniência; enquanto a anulação se ampara no aspecto da 
legalidade do ato. 

INDEFERIDO 
- 



35 - Gab.:X B 
A emissão da nota de empenho nos casos de adiantamento está relacionada 
à prestação de contas que deve ser feita pelo servidor. Esses casos 
requerem regulamentação própria do poder público. 

INDEFERIDO 
- 

36 - Gab.:Z B 
Conforme a Lei 4320/64, , das despesas citadas nas alternativas, apenas o 
pagamento de inativos não se classifica como despesa de custeio. INDEFERIDO 

- 

39 - Gab.:Y A 

A questão trata de serviços profissionais de cunho técnico ou artístico de 
criação ou desenvolvimento intelectual e não de concurso público para 
admissão de servidores nas diversas categorias tais como professor, médico, 
etc. 

INDEFERIDO 
- 

40 - Gab.:X A 
A questão pede que o candidato identifique a única afirmativa que nada tem a 
ver com a modalidade de licitação denominada pregão. A resposta é 
exigência de garantia da proposta, ou seja, caução.

INDEFERIDO 
- 

41 - Gab.:X E 

A readaptação ocorre quando o já servidor sofre algum tipo de problema que 
o impede de poder executar as atribuições do cargo no qual foi investido 
originariamente. É diferente da ocupação de vagas destinadas em concurso 
público para  os candidatos portadores de deficiência. 

INDEFERIDO 
- 

48 - Gab.:Z E 
Os sobrenomes compostos de um substantivo e um adjetivo não se separam. 
Assim, arquiva-se Monte Rosa, Cristina. Os nomes orientais -japoneses, 
chineses e árabes, são registrados como se apresentam 

INDEFERIDO 
- 

48 - Gab.:Y D 
Os sobrenomes compostos de um substantivo e um adjetivo não se separam. 
Assim, arquiva-se Monte Rosa, Cristina. Os nomes orientais -japoneses, 
chineses e árabes, são registrados como se apresentam. 

INDEFERIDO 
- 

48 - Gab.:V A 
Os sobrenomes compostos de um substantivo e um adjetivo não se separam. 
Assim, arquiva-se Monte Rosa, Cristina. Os nomes orientais -japoneses, 
chineses e árabes, são registrados como se apresentam. 

INDEFERIDO 
- 

49 - Gab.:Z E 
A questão trata do endereçamento de correspondência, portanto o vocativo 
não pode ser direto, como vossa. INDEFERIDO 

- 

49 - Gab.:X B 
A questão trata do endereçamento de correspondência, portanto o vocativo 
não pode ser direto(como vossa) INDEFERIDO 

- 

50 - Gab.:W D 
 A única alternativa que contém erro é a que afirma que a indicação do ano, 
ao contrário do número de uma lei,deve conter ponto entre a casa do milhar e 
o da centena (1.998) 

INDEFERIDO 
- 



DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES 

RESPOSTAS AOS RECURSOS 

  NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

Cargo: C26 - AGENTE DE PORTARIA
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

1 - Gab.:X D

O autor apresenta uma série de situações em que encontrava outras 
pessoas: “saber das novidades, das festas, dos encontros, das viagens” etc. 
O principal motivo pelo qual as pessoas se encontravam mais era o fato de 
não haver  celular ou outro meio de comunicação rápida que solucionassem 
essas dúvidas.  

INDEFERIDO - 

1 - Gab.:Y A

O autor apresenta uma série de situações em que encontrava outras 
pessoas: “saber das novidades, das festas, dos encontros, das viagens” etc. 
O principal motivo pelo qual as pessoas se encontravam mais era o fato de 
não haver  celular ou outro meio de comunicação rápida que solucionassem 
essas dúvidas.

INDEFERIDO - 

1 - Gab.:Z B

O autor apresenta uma série de situações em que encontrava outras 
pessoas: “saber das novidades, das festas, dos encontros, das viagens” etc. 
O principal motivo pelo qual as pessoas se encontravam mais era o fato de 
não haver  celular ou outro meio de comunicação rápida que solucionassem 
essas dúvidas.

INDEFERIDO - 

1 - Gab.:V C

O autor apresenta uma série de situações em que encontrava outras 
pessoas: “saber das novidades, das festas, dos encontros, das viagens” etc. 
O principal motivo pelo qual as pessoas se encontravam mais era o fato de 
não haver  celular ou outro meio de comunicação rápida que solucionassem 
essas dúvidas.

INDEFERIDO - 

1 - Gab.:W E

O autor apresenta uma série de situações em que encontrava outras 
pessoas: “saber das novidades, das festas, dos encontros, das viagens” etc. 
O principal motivo pelo qual as pessoas se encontravam mais era o fato de 
não haver  celular ou outro meio de comunicação rápida que solucionassem 
essas dúvidas.

INDEFERIDO - 

2 - Gab.:W A

De acordo com o texto, é característica da era pós-internet as informações 
chegarem a todo o momento, o que fica claro através de trechos como 
“Ninguém precisa mais encontrar ninguém para saber de nada: as 
informações vão chegar.” e “Mas não deixo de sentir saudade da época em 
que a vida tinha — ao menos para mim — uma outra velocidade.” 

INDEFERIDO - 

2 - Gab.:Y B

De acordo com o texto, é característica da era pós-internet as informações 
chegarem a todo o momento, o que fica claro através de trechos como 
“Ninguém precisa mais encontrar ninguém para saber de nada: as 
informações vão chegar.” e “Mas não deixo de sentir saudade da época em 

INDEFERIDO - 

que a vida tinha — ao menos para mim — uma outra velocidade.”

3 - Gab.:X A

A principal crítica do texto é feita ao distanciamento entre as pessoas 
causado pela tecnologia, como fica claro no questionamento feito em : “Aí 
inventaram o celular, a internet e, com ela, uma série de ferramentas para 
aproximar mais as pessoas. Aproximar?” 

INDEFERIDO - 

5 - Gab.:W D
A resposta correta é alternativa B, Essas - pronome, nós - pronome, são – 
verbo. INDEFERIDO - 

7 - Gab.:W B
As opções fazem plural, respectivamente, charlatães, bênçãos, tabeliães, 
sótãos, impressões. Logo, o único termo que faz plural como cartão – cartões 
é impressão – impressões.  

INDEFERIDO - 

7 - Gab.:V E
As opções fazem plural, respectivamente, charlatães, bênçãos, tabeliães, 
sótãos, impressões. Logo, o único termo que faz plural como cartão – cartões 
é impressão – impressões.

INDEFERIDO - 

8 - Gab.:V A A opção correta é a letra A, uma vez que o verbo implicar no sentido de ter 
como consequência é transitivo direto e pede complemento sem preposição. INDEFERIDO - 

10 - Gab.:Y B

O superlativo absoluto analítico é a intensificação do adjetivo através da 
variação promovida por mais de um termo. Assim, a alternativa que continha 
essa forma era C, “A internet é a maior das utilidades para o homem 
contemporâneo.” 

DEFERIDA C 

Cargo: C29 - ELETRICISTA CORRENTE CONTÍNUA (AUTOS)
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

1 - Gab.:V C

O autor apresenta uma série de situações em que encontrava outras 
pessoas: “saber das novidades, das festas, dos encontros, das viagens” etc. 
O principal motivo pelo qual as pessoas se encontravam mais era o fato de 
não haver celular ou outro meio de comunicação rápida que solucionassem 
essas dúvidas.

INDEFERIDO - 

Cargo: C32 - MOTORISTA
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

1 - Gab.:Y A

O autor apresenta uma série de situações em que encontrava outras 
pessoas: “saber das novidades, das festas, dos encontros, das viagens” etc. 
O principal motivo pelo qual as pessoas se encontravam mais era o fato de 
não haver  celular ou outro meio de comunicação rápida que solucionassem 
essas dúvidas.

INDEFERIDO - 

1 - Gab.:Z B

O autor apresenta uma série de situações em que encontrava outras 
pessoas: “saber das novidades, das festas, dos encontros, das viagens” etc. 
O principal motivo pelo qual as pessoas se encontravam mais era o fato de 
não haver  celular ou outro meio de comunicação rápida que solucionassem 
essas dúvidas.

INDEFERIDO - 

9 - Gab.:Y A
O pretérito imperfeito do verbo trazer é trazia. Portanto, a alternativa correta é 
a A, “Óbvio que toda essa modernidade trazia milhões de coisas boas.” INDEFERIDO - 



Cargo: C33 - OFICIAL DE MANUTENÇÃO
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

1 - Gab.:W E

O autor apresenta uma série de situações em que encontrava outras 
pessoas: “saber das novidades, das festas, dos encontros, das viagens” etc. 
O principal motivo pelo qual as pessoas se encontravam mais era o fato de 
não haver  celular ou outro meio de comunicação rápida que solucionassem 
essas dúvidas.

INDEFERIDO - 

4 - Gab.:W C Na alternativa A, “ultrage” não deve ser grafado com G, e sim com J, “ultraje”. INDEFERIDO - 

9 - Gab.:W E
O pretérito imperfeito do verbo trazer é trazia. Portanto, a alternativa correta é 
a E, “Óbvio que toda essa modernidade trazia milhões de coisas boas.” INDEFERIDO

- 

Cargo: C34 - OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

4 - Gab.:X B Na alternativa A, “ultrage” não deve ser grafado com G, e sim com J, “ultraje”. INDEFERIDO - 

5 - Gab.:X C 
A resposta correta é alternativa B, Essas - pronome, nós - pronome, são – 
verbo.

INDEFERIDO - 

Cargo: C26 - AGENTE DE PORTARIA
Disciplina: MATEMÁTICA (MAT)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

13 - Gab.:Y B 

A alternativa correta é: A cidade I foi a que teve o maior PERCENTUAL de 
crescimento populacional.  

A cidade I teve 66,66...% de crescimento populacional enquanto a cidade IV 
teve apenas 50%. 

INDEFERIDO - 

13 - Gab.:Z C 

A alternativa correta é: A cidade I foi a que teve o maior PERCENTUAL de 
crescimento populacional.  

A cidade I teve 66,66...% de crescimento populacional enquanto a cidade IV 
teve apenas 50%. 

INDEFERIDO - 

13 - Gab.:V D 

A alternativa correta é: A cidade I foi a que teve o maior PERCENTUAL de 
crescimento populacional.  

A cidade I teve 66,66...% de crescimento populacional enquanto a cidade IV 
teve apenas 50%. 

INDEFERIDO - 

13 - Gab.:X E 

A alternativa correta é: A cidade I foi a que teve o maior PERCENTUAL de 
crescimento populacional.  

A cidade I teve 66,66...% de crescimento populacional enquanto a cidade IV 
teve apenas 50%. 

INDEFERIDO - 

13 - Gab.:W A 

A alternativa correta é: A cidade I foi a que teve o maior PERCENTUAL de 
crescimento populacional.  

A cidade I teve 66,66...% de crescimento populacional enquanto a cidade IV 
teve apenas 50%. 

INDEFERIDO - 

14 - Gab.:V E 
Se 1000m é equivalente a 1km ; 2000m é equivalente  2km logo 3000 é 
equivalente  3km. Isso é uma regra básica do Sistema de Medidas. INDEFERIDO - 

Cargo: C27 - ALMOXARIFE
Disciplina: MATEMÁTICA (MAT)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

13 - Gab.:X E

A alternativa correta é: A cidade I foi a que teve o maior PERCENTUAL de 
crescimento populacional.  

A cidade I teve 66,66...% de crescimento populacional enquanto a cidade IV 
teve apenas 50%. 

INDEFERIDO - 

13 - Gab.:Y B

A alternativa correta é: A cidade I foi a que teve o maior PERCENTUAL de 
crescimento populacional.  

A cidade I teve 66,66...% de crescimento populacional enquanto a cidade IV 
teve apenas 50%. 

INDEFERIDO - 

Cargo: C29 - ELETRICISTA CORRENTE CONTÍNUA (AUTOS)
Disciplina: MATEMÁTICA (MAT)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

13 - Gab.:V D

A alternativa correta é: A cidade I foi a que teve o maior PERCENTUAL de 
crescimento populacional.  

A cidade I teve 66,66...% de crescimento populacional enquanto a cidade IV 
teve apenas 50%. 

INDEFERIDO - 

Cargo: C30 - ELETRICISTA DE ALTA E BAIXA TENSÃO
Disciplina: MATEMÁTICA (MAT)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

13 - Gab.:V D

A alternativa correta é: A cidade I foi a que teve o maior PERCENTUAL de 
crescimento populacional.  

A cidade I teve 66,66...% de crescimento populacional enquanto a cidade IV 
teve apenas 50%. 

INDEFERIDO - 

Cargo: C31 - MECÂNICO
Disciplina: MATEMÁTICA (MAT)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

13 - Gab.:X E A alternativa correta é: A cidade I foi a que teve o maior PERCENTUAL de 
crescimento populacional.  INDEFERIDO - 



A cidade I teve 66,66...% de crescimento populacional enquanto a cidade IV 
teve apenas 50%. 

Cargo: C32 - MOTORISTA
Disciplina: MATEMÁTICA (MAT)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

13 - Gab.:W A

A alternativa correta é: A cidade I foi a que teve o maior PERCENTUAL de 
crescimento populacional.  

A cidade I teve 66,66...% de crescimento populacional enquanto a cidade IV 
teve apenas 50%. 

INDEFERIDO - 

13 - Gab.:Y B

A alternativa correta é: A cidade I foi a que teve o maior PERCENTUAL de 
crescimento populacional.  

A cidade I teve 66,66...% de crescimento populacional enquanto a cidade IV 
teve apenas 50%. 

INDEFERIDO - 

13 - Gab.:V D

A alternativa correta é: A cidade I foi a que teve o maior PERCENTUAL de 
crescimento populacional.  

A cidade I teve 66,66...% de crescimento populacional enquanto a cidade IV 
teve apenas 50%. 

INDEFERIDO - 

13 - Gab.:X E

A alternativa correta é: A cidade I foi a que teve o maior PERCENTUAL de 
crescimento populacional.  

A cidade I teve 66,66...% de crescimento populacional enquanto a cidade IV 
teve apenas 50%. 

INDEFERIDO - 

Cargo: C33 - OFICIAL DE MANUTENÇÃO
Disciplina: MATEMÁTICA (MAT)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

13 - Gab.:W A

A alternativa correta é: A cidade I foi a que teve o maior PERCENTUAL de 
crescimento populacional.  

A cidade I teve 66,66...% de crescimento populacional enquanto a cidade IV 
teve apenas 50%. 

INDEFERIDO - 

Cargo: C34 - OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
Disciplina: MATEMÁTICA (MAT)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

13 - Gab.:Z C

A alternativa correta é: A cidade I foi a que teve o maior PERCENTUAL de 
crescimento populacional.  

A cidade I teve 66,66...% de crescimento populacional enquanto a cidade IV 
teve apenas 50%. 

INDEFERIDO - 

13 - Gab.:W A
A alternativa correta é: A cidade I foi a que teve o maior PERCENTUAL de 
crescimento populacional.  

A cidade I teve 66,66...% de crescimento populacional enquanto a cidade IV 
INDEFERIDO - 

teve apenas 50%. 

Cargo: C26 - AGENTE DE PORTARIA 
Disciplina: GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA (GHR) 

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

16 - Gab.:V E Em desacordo com item 14 do Edital do Concurso INDEFERIDO - 

17 - Gab.:Y A 

Oliveira, Ovídio Amélio em seu livro “Geografia de Rondônia – Espaço e 
Produção”, 3ª edição, junho de 2005, cita na página 22 : “ A posse da bacia 
Amazônica pelos luso-brasileiros resultou da defesa oposta aos franceses, 
holandeses e espanhóis no século XVII, tendo como testemunhas os fortes: 
Gurupá e Macapá, na foz de Pauxis, no estreito de Óbidos; Presépio, em 
Belém; Príncipe da Beira, no Guaporé; Crato, no Madeira; Tabatinga ,no 
Solimões ....................” 

INDEFERIDO - 

17 - Gab.:Z B 

I. Oliveira, Ovídio Amélio em seu livro “Geografia de Rondônia – Espaço e 
Produção”, 3ª edição, junho de 2005, cita na página 22 : “ A posse da bacia 
Amazônica pelos luso-brasileiros resultou da defesa oposta aos franceses, 
holandeses e espanhóis no século XVII, tendo como testemunhas os fortes: 
Gurupá e Macapá, na foz de Pauxis, no estreito de Óbidos; Presépio, em 
Belém; Príncipe da Beira, no Guaporé; Crato, no Madeira; Tabatinga ,no 
Solimões 

INDEFERIDO - 

17 - Gab.:V C 

Oliveira, Ovídio Amélio em seu livro “Geografia de Rondônia – Espaço e 
Produção”, 3ª edição, junho de 2005, cita na página 22 : “ A posse da bacia 
Amazônica pelos luso-brasileiros resultou da defesa oposta aos franceses, 
holandeses e espanhóis no século XVII, tendo como testemunhas os fortes: 
Gurupá e Macapá, na foz de Pauxis, no estreito de Óbidos; Presépio, em 
Belém; Príncipe da Beira, no Guaporé; Crato, no Madeira; Tabatinga ,no 
Solimões 

INDEFERIDO - 

17 - Gab.:X D 

Oliveira, Ovídio Amélio em seu livro “Geografia de Rondônia – Espaço e 
Produção”, 3ª edição, junho de 2005, cita na página 22 : “ A posse da bacia 
Amazônica pelos luso-brasileiros resultou da defesa oposta aos franceses, 
holandeses e espanhóis no século XVII, tendo como testemunhas os fortes: 
Gurupá e Macapá, na foz de Pauxis, no estreito de Óbidos; Presépio, em 
Belém; Príncipe da Beira, no Guaporé; Crato, no Madeira; Tabatinga ,no 
Solimões 

INDEFERIDO - 

17 - Gab.:W E 

Oliveira, Ovídio Amélio em seu livro “Geografia de Rondônia – Espaço e 
Produção”, 3ª edição, junho de 2005, cita na página 22 : “ A posse da bacia 
Amazônica pelos luso-brasileiros resultou da defesa oposta aos franceses, 
holandeses e espanhóis no século XVII, tendo como testemunhas os fortes: 
Gurupá e Macapá, na foz de Pauxis, no estreito de Óbidos; Presépio, em 
Belém; Príncipe da Beira, no Guaporé; Crato, no Madeira; Tabatinga ,no 
Solimões 

INDEFERIDO - 

19 - Gab.:W A 

O relevo do Estado apresenta-se muito diversificado com variação de 
altitudes. As maiores altitudes ocorrem no Município de Vilhena e as menores 
no Município de Porto Velho. (Ovídio Amélio de Oliveira, Geografia de 
Rondônia) 

INDEFERIDO - 

19 - Gab.:V D 
O relevo do Estado apresenta-se muito diversificado com variação de 
altitudes. As maiores altitudes ocorrem no Município de Vilhena e as menores 
no Município de Porto Velho. (Ovídio Amélio de Oliveira, Geografia de 

INDEFERIDO - 



Rondônia) 

21 - Gab.:X D 
A cidade construída posteriormente foi Jaru. Desenvolveu-se com a 
implantação de projeto de colonização,foi elevada a categoria de cidade 
em1981. 

DEFERIDO B 

21 - Gab.:V C 
A cidade construída posteriormente foi Jaru. Desenvolveu-se com a 
implantação de projeto de colonização, foi elevada a categoria de cidade 
em1981. Erro na divulgação do gabarito. 

DEFERIDO A 

Cargo: C27 - ALMOXARIFE 
Disciplina: GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA (GHR) 

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

17 - Gab.:Y A 

. Oliveira, Ovídio Amélio em seu livro “Geografia de Rondônia – Espaço e 
Produção”, 3ª edição, junho de 2005, cita na página 22 : “ A posse da bacia 
Amazônica pelos luso-brasileiros resultou da defesa oposta aos franceses, 
holandeses e espanhóis no século XVII, tendo como testemunhas os fortes: 
Gurupá e Macapá, na foz de Pauxis, no estreito de Óbidos; Presépio, em 
Belém; Príncipe da Beira, no Guaporé; Crato, no Madeira; Tabatinga ,no 
Solimões 

INDEFERIDO - 

Cargo: C30 - ELETRICISTA DE ALTA E BAIXA TENSÃO 
Disciplina: GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA (GHR) 

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

17 - Gab.:V C 

. Oliveira, Ovídio Amélio em seu livro “Geografia de Rondônia – Espaço e 
Produção”, 3ª edição, junho de 2005, cita na página 22 : “ A posse da bacia 
Amazônica pelos luso-brasileiros resultou da defesa oposta aos franceses, 
holandeses e espanhóis no século XVII, tendo como testemunhas os fortes: 
Gurupá e Macapá, na foz de Pauxis, no estreito de Óbidos; Presépio, em 
Belém; Príncipe da Beira, no Guaporé; Crato, no Madeira; Tabatinga ,no 
Solimões 

INDEFERIDO - 

19 - Gab.:V D 

O relevo do Estado apresenta-se muito diversificado com variação de 
altitudes. As maiores altitudes ocorrem no Município de Vilhena e as menores 
no Município de Porto Velho. (Ovídio Amélio de Oliveira, Geografia de 
Rondônia) 

INDEFERIDO - 

Cargo: C32 - MOTORISTA 
Disciplina: GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA (GHR) 

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

17 - Gab.:Y A 

. Oliveira, Ovídio Amélio em seu livro “Geografia de Rondônia – Espaço e 
Produção”, 3ª edição, junho de 2005, cita na página 22 : “ A posse da bacia 
Amazônica pelos luso-brasileiros resultou da defesa oposta aos franceses, 
holandeses e espanhóis no século XVII, tendo como testemunhas os fortes: 
Gurupá e Macapá, na foz de Pauxis, no estreito de Óbidos; Presépio, em 
Belém; Príncipe da Beira, no Guaporé; Crato, no Madeira; Tabatinga ,no 
Solimões 

INDEFERIDO - 

17 - Gab.:V C 

Oliveira, Ovídio Amélio em seu livro “Geografia de Rondônia – Espaço e 
Produção”, 3ª edição, junho de 2005, cita na página 22 : “ A posse da bacia 
Amazônica pelos luso-brasileiros resultou da defesa oposta aos franceses, 
holandeses e espanhóis no século XVII, tendo como testemunhas os fortes: 
Gurupá e Macapá, na foz de Pauxis, no estreito de Óbidos; Presépio, em 
Belém; Príncipe da Beira, no Guaporé; Crato, no Madeira; Tabatinga ,no 
Solimões 

INDEFERIDO - 

17 - Gab.:X D 

Oliveira, Ovídio Amélio em seu livro “Geografia de Rondônia – Espaço e 
Produção”, 3ª edição, junho de 2005, cita na página 22 : “ A posse da bacia 
Amazônica pelos luso-brasileiros resultou da defesa oposta aos franceses, 
holandeses e espanhóis no século XVII, tendo como testemunhas os fortes: 
Gurupá e Macapá, na foz de Pauxis, no estreito de Óbidos; Presépio, em 
Belém; Príncipe da Beira, no Guaporé; Crato, no Madeira; Tabatinga ,no 
Solimões 

INDEFERIDO - 

17 - Gab.:W E 

Oliveira, Ovídio Amélio em seu livro “Geografia de Rondônia – Espaço e 
Produção”, 3ª edição, junho de 2005, cita na página 22 : “ A posse da bacia 
Amazônica pelos luso-brasileiros resultou da defesa oposta aos franceses, 
holandeses e espanhóis no século XVII, tendo como testemunhas os fortes: 
Gurupá e Macapá, na foz de Pauxis, no estreito de Óbidos; Presépio, em 
Belém; Príncipe da Beira, no Guaporé; Crato, no Madeira; Tabatinga ,no 
Solimões 

INDEFERIDO - 

22 - Gab.:Y E Motivado pela importância da borracha no mercado internacional idealizou-se 
a construção de estrada de ferro margeando os rios Madeira e Mamoré. INDEFERIDO - 

23 - Gab.:W C 

Brasil e Bolívia  assinam em 1903 o Tratado de Petrópolis, pelo qual o atual 
estado do Acre passa a pertencer ao Brasil, mediante o pagamento de dois 
milhões de libras esterlinas e a construção de ferrovia margeando os rios 
Madeira e Mamoré. 

INDEFERIDO - 

Cargo: C26 - AGENTE DE PORTARIA 
Disciplina: CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO (CAA) 

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

26 - Gab.:W C 

O tema Primeiros Socorros fazia parte da ementa do concurso do DER/RO, ademais, 
conforme o recurso apresentado pelo próprio candidato... 
Segundo orientações do Conselho Nacional de Medicina, postados no Portal do Trânsito 

[...] temos que ter em mente que o leigo, ao presenciar um acidente ou pessoas em 
sofrimento, provavelmente obedecerá seu instinto natural de solidariedade e tentará 
ajudar. Por não possuir os conhecimentos necessários, poderá prejudicar a vítima, mas 
naquela hora, naquele local, provavelmente não haverá ninguém para avisá-lo disso. Este 
é mais um motivo para disseminar os conhecimentos de Primeiros Socorros. 

É importante lembrar que a atuação do socorrista leigo é limitada. O leigo atua protegendo 
a vítima: desfazendo aglomerado de pessoas ao seu redor, solicitando atendimento, 
médico tentando acalmar a vítima... até que chegue o atendimento médico especializado. 

INDEFERIDO - 

26 - Gab.:V A 

O tema Primeiros Socorros fazia parte da ementa do concurso do DER/RO, ademais, 
conforme o recurso apresentado pelo próprio candidato... 
Segundo orientações do Conselho Nacional de Medicina, postados no Portal do Trânsito 

[...] temos que ter em mente que o leigo, ao presenciar um acidente ou pessoas em 

INDEFERIDO - 



sofrimento, provavelmente obedecerá seu instinto natural de solidariedade e tentará 
ajudar. Por não possuir os conhecimentos necessários, poderá prejudicar a vítima, mas 
naquela hora, naquele local, provavelmente não haverá ninguém para avisá-lo disso. Este 
é mais um motivo para disseminar os conhecimentos de Primeiros Socorros. 

É importante lembrar que a atuação do socorrista leigo é limitada. O leigo atua protegendo 
a vítima: desfazendo aglomerado de pessoas ao seu redor, solicitando atendimento, 
médico tentando acalmar a vítima... até que chegue o atendimento médico especializado. 

26 - Gab.:Y D 

O tema Primeiros Socorros fazia parte da ementa do concurso do DER/RO, ademais, 
conforme o recurso apresentado pelo próprio candidato... 
Segundo orientações do Conselho Nacional de Medicina, postados no Portal do Trânsito 

[...] temos que ter em mente que o leigo, ao presenciar um acidente ou pessoas em 
sofrimento, provavelmente obedecerá seu instinto natural de solidariedade e tentará 
ajudar. Por não possuir os conhecimentos necessários, poderá prejudicar a vítima, mas 
naquela hora, naquele local, provavelmente não haverá ninguém para avisá-lo disso. Este 
é mais um motivo para disseminar os conhecimentos de Primeiros Socorros. 

É importante lembrar que a atuação do socorrista leigo é limitada. O leigo atua protegendo 
a vítima: desfazendo aglomerado de pessoas ao seu redor, solicitando atendimento, 
médico tentando acalmar a vítima... até que chegue o atendimento médico especializado. 

INDEFERIDO - 

28 - Gab.:V E O argumento do candidato apenas confirma o citado na afirmativa V.  INDEFERIDO - 

30 - Gab.:Y C 

A banca de elaboração de provas pauta suas questões a partir de uma bibliografia 
publicada, reconhecida pelos meios acadêmicos e que servem de parâmetro nas escolas 
de ensino médio do país. 
 Segundo Prof. Bechara - BECHARA, Evanildo, Gramática Escolar da Língua Portuguesa, 
Ed. Lucena, RJ, 2004. - os pronomes de tratamento "  A esses pronomes de tratamento 
pertencem as formas de reverência que consistem em nos DIRIGIRMOS às pessoas 
pelos seus atributos ou posições que ocupam : (...) Vossa Excelência - tratamento 
para altas patentes militares, ministros, Presidente da República, pessoas de alta 
categoria, bispos e arcebispos." ( grifo nosso). 
 Também, de acordo com Prof. Hildebrando André,na p. 154 da Gramática Ilustrada, pela 
Editora Moderna, SP, 1997, "  De acordo com a pessoa a quem nos dirigimos, 
empregamos as expressões de tratamento que seguem: (... Vossa Excelência, Vossas 
Excelências, para altas autoridades." ( grifo nosso). 
Em ERNANI e NICOLA, no livro Gramática, Literatura e Produção de Textos para o Ensino 
Médio, da Ed. Scipione, SP, 2002, na p. 129, informam: " Na categoria de pronomes 
pessoais, incluem-se os pronomes de tratamento. Eles se referem à segunda pessoa com 
quem se fala ( portanto, segunda pessoa) mas a concordância gramatical deve ser feita na 
terceira pessoa. Convém notar que, com exceção de você, esses pronomes são 
empregados no tratamento cerimonioso. Veja alguns deles:(...) Vossa Excelência  - 
altas autoridades em geral. " ( grifo nosso). 

INDEFERIDO - 

30 - Gab.:Z D 

A banca de elaboração de provas pauta suas questões a partir de uma bibliografia 
publicada, reconhecida pelos meios acadêmicos e que servem de parâmetro nas escolas 
de ensino médio do país. 
 Segundo Prof. Bechara - BECHARA, Evanildo, Gramática Escolar da Língua Portuguesa, 
Ed. Lucena, RJ, 2004. - os pronomes de tratamento "  A esses pronomes de tratamento 
pertencem as formas de reverência que consistem em nos DIRIGIRMOS às pessoas 
pelos seus atributos ou posições que ocupam : (...) Vossa Excelência - tratamento 
para altas patentes militares, ministros, Presidente da República, pessoas de alta 
categoria, bispos e arcebispos." ( grifo nosso). 

INDEFERIDO - 

 Também, de acordo com Prof. Hildebrando André,na p. 154 da Gramática Ilustrada, pela 
Editora Moderna, SP, 1997, "  De acordo com a pessoa a quem nos dirigimos, 
empregamos as expressões de tratamento que seguem: (... Vossa Excelência, Vossas 
Excelências, para altas autoridades." ( grifo nosso). 
Em ERNANI e NICOLA, no livro Gramática, Literatura e Produção de Textos para o Ensino 
Médio, da Ed. Scipione, SP, 2002, na p. 129, informam: " Na categoria de pronomes 
pessoais, incluem-se os pronomes de tratamento. Eles se referem à segunda pessoa com 
quem se fala ( portanto, segunda pessoa) mas a concordância gramatical deve ser feita na 
terceira pessoa. Convém notar que, com exceção de você, esses pronomes são 
empregados no tratamento cerimonioso. Veja alguns deles:(...) Vossa Excelência  - 
altas autoridades em geral. " ( grifo nosso). 

32 - Gab.:X C 

Os alarmes contra incêndio fazem parte das normas de segurança contra incêndios e 
devem fazer parte do projeto de arquitetura de construção de edificações, conforme 
normas regulamentadoras. 
Em casos de incêndio, a primeira preocupação deve ser a proteção da vida humana. Em 
segundo plano vem a proteção à propriedade. Por isso, primeiramente, deve-se acionar o 
alarme para que as pessoas possam evacuar o prédio. Imediatamente após, aciona-se o 
Corpo de Bombeiros. 
O gabarito publicado pode ser confirmado no Manual de Combate a Incêndios do Corpo 
de Bombeiro Militar do Estado de São Paulo. 

INDEFERIDO - 

32 - Gab.:Y E 

Os alarmes contra incêndio fazem parte das normas de segurança contra incêndios e 
devem fazer parte do projeto de arquitetura de construção de edificações, conforme 
normas regulamentadoras. 
Em casos de incêndio, a primeira preocupação deve ser a proteção da vida humana. Em 
segundo plano vem a proteção à propriedade. Por isso, primeiramente, deve-se acionar o 
alarme para que as pessoas possam evacuar o prédio. Imediatamente após, aciona-se o 
Corpo de Bombeiros. 
O gabarito publicado pode ser confirmado no Manual de Combate a Incêndios do Corpo 
de Bombeiro Militar do Estado de São Paulo. 

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:V B 
O gabarito publicado pode ser confirmado no Manual de Prevenção de Combate à 
Incêndios (Cartilha Orientativa) da Contru da Prefeitura Municipal de São Paulo. INDEFERIDO - 

33 - Gab.:Z A O gabarito publicado pode ser confirmado no Manual de Prevenção de Combate à 
Incêndios (Cartilha Orientativa) da Contru da Prefeitura Municipal de São Paulo. INDEFERIDO - 

34 - Gab.:W D O gabarito publicado pode ser confirmado no Manual de Prevenção de Combate à 
Incêndios (Cartilha Orientativa) da Contru da Prefeitura Municipal de São Paulo. INDEFERIDO - 

34 - Gab.:Y E O gabarito publicado pode ser confirmado no Manual de Prevenção de Combate à 
Incêndios (Cartilha Orientativa) da Contru da Prefeitura Municipal de São Paulo. INDEFERIDO - 

34 - Gab.:X C O gabarito publicado pode ser confirmado no Manual de Prevenção de Combate à 
Incêndios (Cartilha Orientativa) da Contru da Prefeitura Municipal de São Paulo. INDEFERIDO - 

35 - Gab.:Y B 

A utilização da tecnologia não impede totalmente a ação de malfeitores, mas 
inegavelmente, limita a ação destes: as notícias veiculadas na mídia televisiva e na mídia 
impressa sinalizam para esse fato. 
 O aparato tecnológico existe como complemento, como reforço, auxiliar na questão da 
segurança, como diz a questão.Isto significa que a tecnologia veio para SOMAR esforços 
no combate à violência.Não teria sentido o Agente de Portaria, prevalecendo-se do uso da 
tecnologia, afrouxar os seus cuidados,porque isto representaria DIMINUIR cuidados e 
favorecer a ação de agentes malfeitores. 

INDEFERIDO - 

36 - Gab.:V B Num ambiente de trabalho onde as relações são amistosas produz-se melhor e 
consequentemente reflete na qualidade dos serviços prestados pela empresa.  INDEFERIDO - 



36 - Gab.:Z A 
Num ambiente de trabalho onde as relações são amistosas produz-se melhor e 
consequentemente reflete na qualidade dos serviços prestados pela empresa.  INDEFERIDO - 

37 - Gab.:Y C 

O gabarito pode ser confirmado no Manual de Primeiros Socorros da AFF UnC site: 
http://cni.unc.br/unc2009/associacao/associacao_materiais/Manual_primeiros_socorros.pdf
O álcool utilizado no Kit de Primeiros Socorros próprio para assepsia é o de 70° e não o de 
90° que é utilizado na limpeza doméstica. 

INDEFERIDO - 

37 - Gab.:Z D 

O gabarito pode ser confirmado no Manual de Primeiros Socorros da AFF UnC site: 
http://cni.unc.br/unc2009/associacao/associacao_materiais/Manual_primeiros_socorros.pdf
O álcool utilizado no Kit de Primeiros Socorros próprio para assepsia é o de 70° e não o de 
90° que é utilizado na limpeza doméstica. 

INDEFERIDO - 

37 - Gab.:V E 

O gabarito pode ser confirmado no Manual de Primeiros Socorros da AFF UnC site: 
http://cni.unc.br/unc2009/associacao/associacao_materiais/Manual_primeiros_socorros.pdf
O álcool utilizado no Kit de Primeiros Socorros próprio para assepsia é o de 70° e não o de 
90° que é utilizado na limpeza doméstica. 

INDEFERIDO - 

37 - Gab.:W B 

O gabarito pode ser confirmado no Manual de Primeiros Socorros da AFF UnC site: 
http://cni.unc.br/unc2009/associacao/associacao_materiais/Manual_primeiros_socorros.pdf
O álcool utilizado no Kit de Primeiros Socorros próprio para assepsia é o de 70° e não o de 
90° que é utilizado na limpeza doméstica. 

INDEFERIDO - 

37 - Gab.:X A 

O gabarito pode ser confirmado no Manual de Primeiros Socorros da AFF UnC site: 
http://cni.unc.br/unc2009/associacao/associacao_materiais/Manual_primeiros_socorros.pdf
O álcool utilizado no Kit de Primeiros Socorros próprio para assepsia é o de 70° e não o de 
90° que é utilizado na limpeza doméstica. 

INDEFERIDO - 

Cargo: C27 - ALMOXARIFE
Disciplina: CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO (CAA)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

32 - Gab.:V E

CONFERÊNCIA QUALITATIVA 
Não obstante a qualidade sempre ter sido considerada como fator de 
importância, nem sempre achou-se importante ter qualidade. Atualmente, 
qualidade é questão de sobrevivência, pois em face do nível de exigência do 
mercado consumidor, as empresa passaram a melhorar os níveis de 
qualidade de seus produtos a de se ajustar a nova realidade conjuntural, visto 
que o desempenho dos produtos dependerá fundamentalmente da qualidade 
dos materiais comprados. 

5.1 Modalidades de inspeção de materiais 
A atividade inspeção é exercida mediante as modalidades a seguir 
analisadas, as quais são selecionadas pelo desempenho do fornecedor ou 
pela responsabilidade do material que se está adquirindo. 

a. Acompanhamento durante a fabricação: trata-se de modalidade de 
inspeção na qual torna-se conveniente, por questões de segurança 
operacional, acompanhar in loco todas as fases de produção; 

b. Inspeção no fornecedor, produto acabado: trata-se de modalidade a 

INDEFERIDO - 

qual, por interesse da empresa compradora, far-se-á a inspeção do 
produto adquirido acabado em cada respectivo fornecedor; 

c. Inspeção por ocasião do recebimento: trata-se de modalidade na 
qual a inspeção dos materiais adquiridos pela empresa será feita por 
ocasião dos respectivos recebimentos. 

Bibliografia: Administração de Materiais – Um Enfoque Prático – Editora  

AtlasAutor: João José Viana 

A resposta  correta e abrangente sobre o tema Conferência Qualitativa, é a 
apresentada no gabarito publicado; E 

40 - Gab.:X D

A fórmula básica do ponto de reposição é: 

PR = d x LT + Es 

Onde: PR = ponto de ressuprimento em unidades 

d = demanda média diária 

LT = lead time ou tempo de ressuprimento 

Es = Estoque segurança em unidades 

Bibliografia sugerida: 

Almoxarifado e Gestão de Estoques - Do recebimento, guarda e 

expedição à distribuição do estoque.  

– Edit. Érica Ltda. 1ª Edição 2009 

– Bruno Paoleschi 

– Capítulo 12

INDEFERIDO 

- 

Cargo: C29 - ELETRICISTA CORRENTE CONTÍNUA (AUTOS)
Disciplina: CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO (CAA)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

27 - Gab.:V D Lei de Ohms foi previamente disposta no conteúdo. É conteúdo e requisito 
básico na formação de um eletricista de automóveis. INDEFERIDO - 



29 - Gab.:V D Lei de Ohms foi previamente disposta no conteúdo. É conteúdo e requisito 
básico na formação de um eletricista de automóveis. INDEFERIDO - 

34 - Gab.:V D O LED, ou diodo emissor de luz, é um semicondutor com polaridades 
definidas e com sentido único de fluxo de elétrons. INDEFERIDO - 

35 - Gab.:V D

Transistores são semicondutores de junção PNP ou NPN, utilizados em 
diversas partes do automóvel como: 
alternadores, painéis de instrumento, luzes internas temporizadas e etc e foi 
previamente disposto no conteúdo da prova para a atividade.

INDEFERIDO - 

40 - Gab.:V D

No dimensionamento de fusível real, existem muitas variâncias que devemos 
levar em consideração, porém o sistema de cálculos é o mesmo, não 
alterando a sua confiabilidade. Como não foi apresentada nenhuma variância, 
o calculo dos dados apresentados era o suficiente. 

INDEFERIDO - 

Cargo: C31 - MECÂNICO
Disciplina: CONHECIMENTOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAA)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

34 - Gab.:V B

A suspensão não é um componente e sim um sistema do veículo constituído 
de braços oscilantes, molas, amortecedores, buchas entre outros. Porém 
todas as oscilações produzidas pela roda, por irregularidade do piso são 
transferidas às molas e posteriormente à carroceria do veículo. A mola por 
ser um componente oscilante necessita de um sistema de amortecimento, 
que é realizado através do amortecedor componente o qual não tem outra 
função, a não ser, frear as oscilações das molas.

INDEFERIDO
- 

36 - Gab.:V A

Segundo os princípios da física, quando baixamos a temperatura de um 
fluido, aumentamos a densidade. 
Como densidade é igual à massa divida pelo volume( d=m/V)., se baixarmos 
a temperatura de um fluido em um lugar confinado, onde a massa não pode 
ser alterada, teremos a diminuição de volume. 
EX:  
Se V=10/10 
Logo 
V=1 
Porem baixando a temperatura e subindo a densidade, ficamos com: 
V=10/20 
Logo 
V=0,5 
Como descrito no Gabarito.

INDEFERIDO
- 

Cargo: C32 - MOTORISTA 
Disciplina: CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO (CAA) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

28 - Gab.:W E 
Segundo o artigo 181, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, estacionar 
sobre a faixa de pedestre é considerada uma infração grave. E, no artigo 259, 
do mesmo código, a cada infração grave cometida são computados 5 pontos. 

INDEFERIDO - 

28 - Gab.:Y A 
Segundo o artigo 181, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, estacionar 
sobre a faixa de pedestre é considerada uma infração grave. E, no artigo 259, 
do mesmo código, a cada infração grave cometida são computados 5 pontos. 

INDEFERIDO 
- 

30 - Gab.:V C 

O CRV é o documento de segurança que se destina a comprovar que o 
veículo com as características nele descritas está no cadastro de veículos do 
DETRAN. Segundo Resolução CONTRAN 664/86, artigo 4º, nesse 
documento conterá, no campo de "observações", a existência da restrição, 
indicando a entidade física e/ou jurídica de personalidade de direito público 
ou privado. As outras alternativas da questão referem-se ao CRLV e não ao 
CRV. 

INDEFERIDO - 

30 - Gab.:Y A 

O CRV é o documento de segurança que se destina a comprovar que o 
veículo com as características nele descritas está no cadastro de veículos do 
DETRAN. Segundo Resolução CONTRAN 664/86, artigo 4º, nesse 
documento conterá, no campo de "observações", a existência da restrição, 
indicando a entidade física e/ou jurídica de personalidade de direito público 
ou privado. As outras alternativas da questão referem-se ao CRLV e não ao 
CRV. 

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:Y D 

Segundo o artigo 162, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, dirigir 
veículo com a carteira nacional de habilitação cassada ou com direito de 
dirigir suspenso é considerada infração gravíssima com penalidade de multa 
e apreensão do veículo. A cassação da carteira será aplicada por decisão 
fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo 
administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa. 

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:W C 

Segundo o artigo 162, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, dirigir 
veículo com a carteira nacional de habilitação cassada ou com direito de 
dirigir suspenso é considerada infração gravíssima com penalidade de multa 
e apreensão do veículo. A cassação da carteira será aplicada por decisão 
fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo 
administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa. 

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:X B 

Segundo o artigo 162, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, dirigir 
veículo com a carteira nacional de habilitação cassada ou com direito de 
dirigir suspenso é considerada infração gravíssima com penalidade de multa 
e apreensão do veículo. A cassação da carteira será aplicada por decisão 
fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo 
administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa. 

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:V A 

Segundo o artigo 162, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, dirigir 
veículo com a carteira nacional de habilitação cassada ou com direito de 
dirigir suspenso é considerada infração gravíssima com penalidade de multa 
e apreensão do veículo. A cassação da carteira será aplicada por decisão 
fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo 
administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa. 

INDEFERIDO - 

34 - Gab.:X D 
 Em desacordo com o Item 14 do Edital.  (o candidato se referiu a questão 
34x  mas a argumentação é da questão 33) INDEFERIDO - 

35 - Gab.:Y E 

Segundo o manual Noções de Primeiros Socorros da ABRAMET, em 
caso de acidente, não devemos mexer nas vítimas, não dar líquido e 
não devemos agir com impulso, pois essas atitudes poderão agravar 
o estado das vítimas. Na questão, a atitude que deveremos tomar é 
desligar a chave da ignição dos veículos acidentados.

INDEFERIDO - 



35 - Gab.:W D 

Segundo o manual Noções de Primeiros Socorros da ABRAMET, em 
caso de acidente, não devemos mexer nas vítimas, não dar líquido e 
não devemos agir com impulso, pois essas atitudes poderão agravar 
o estado das vítimas. Na questão, a atitude que deveremos tomar é 
desligar a chave da ignição dos veículos acidentados.

INDEFERIDO 
- 

35 - Gab.:X C 

Segundo o manual Noções de Primeiros Socorros da ABRAMET, em 
caso de acidente, não devemos mexer nas vítimas, não dar líquido e 
não devemos agir com impulso, pois essas atitudes poderão agravar 
o estado das vítimas. Na questão, a atitude que deveremos tomar é 
desligar a chave da ignição dos veículos acidentados.

INDEFERIDO - 

35 - Gab.:V B 

Segundo o manual Noções de Primeiros Socorros da ABRAMET, em 
caso de acidente, não devemos mexer nas vítimas, não dar líquido e 
não devemos agir com impulso, pois essas atitudes poderão agravar 
o estado das vítimas. Na questão, a atitude que deveremos tomar é 
desligar a chave da ignição dos veículos acidentados.

INDEFERIDO - 

39 - Gab.:V D 

Segundo o artigo 29, inciso IX, do Código de Trânsito Brasileiro, a 
ultrapassagem de outro veículo deverá ser feita pela esquerda, exceto 
quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar 
à esquerda. Nessa situação, o condutor poderá ultrapassar pela direita. A 
questão refere-se às regras de circulação e conduta; as outras alternativas 
não se encontram de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. 

INDEFERIDO - 

39 - Gab.:W A 

Segundo o artigo 29, inciso IX, do Código de Trânsito Brasileiro, a 
ultrapassagem de outro veículo deverá ser feita pela esquerda, exceto 
quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar 
à esquerda. Nessa situação, o condutor poderá ultrapassar pela direita. A 
questão refere-se às regras de circulação e conduta; as outras alternativas 
não se encontram de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. 

INDEFERIDO - 

Cargo: C33 - OFICIAL DE MANUTENÇÃO
Disciplina: CONHECIMENTOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO (CAA)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

26 - Gab.:W C 

A pressão de serviço máxima na rede, admitida pela norma 
brasileira, é de 4 kgf/cm2 ou 40 mca. A norma utiliza como 
parâmetro as duas unidades de medida. Toda instalação 
hidrossanitária precisa resistir a uma pressão (carga) que é 
medida tanto em “mc.a” – Metros de Coluna de Água, como 
em kgf/cm² - Quilograma Força por Centímetro 
Quadrado. Na pergunta em questão, apenas é necessário 
dizer o significado da unidade de medida “kgf/cm²).

INDEFERIDO - 

38 - Gab.:W D 

Perfeito. No sistema elétrico brasileiro, o padrão adotado de 
Frequência Nominal realmente é de 60Hz. 

O gabarito não informou que o padrão adotado é de 50Hz e 
sim de 60Hz. 

INDEFERIDO - 

Cargo: C34 - OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 
Disciplina: CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO (CAA) 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

30 - Gab.:Z A 

Segundo o manual Noções de Primeiros Socorros da ABRAMET, apoiado 
pelo Ministério das Cidades/Denatran, a distância mínima deverá ser de 
acordo com a velocidade da via. Assim, a condutora da questão estava 
dirigindo numa estrada, cuja velocidade máxima permitida é de 60km/h, logo a 
distância mínima para início da sinalização deverá ser de 60 passos. 

INDEFERIDO _ 

32 - Gab.:W A 

São medidas administrativas, segundo o capítulo XVII do Código de Trânsito 
Brasileiro: retenção e remoção do veículo, recolhimento da CNH, recolhimento 
da  permissão para dirigir, recolhimento do CRV e do CRLV, transbordo do 
excesso de carga, realização de teste de dosagem de alcoolemia, 
recolhimento de animais, realização de exames de aptidão física, mental, de 
legislação, de prática de primeiros socorros e de direção veicular. Assim, a 
única alternativa que apresenta 2 medidas administrativas é a letra A. 
Apreensão de veículo é uma penalidade e não medida administrativa. 

INDEFERIDO _ 

36 - Gab.:V E 

Segundo Resolução CONTRAN 168/04, a categoria E se define por: 
combinação de veículos automotores e elétricos, em que a unidade tratora se 
enquadre nas categorias “B”, “C” ou “D”, cuja unidade acoplada, reboque, 
semirreboque, articulada, ou ainda com mais de uma unidade tracionada, 
tenha seis mil quilogramas ou mais, de peso bruto total, ou cuja lotação 
exceda a oito lugares, enquadrados na categoria trailer, e, todos os veículos 
abrangidos pelas categorias “B”, “C” e “D”. Já a categoria D se define por: 
Veículos automotores e elétricos utilizados no transporte de passageiros, cuja 
lotação exceda a 08 (oito) lugares e, todos os veículos abrangidos nas 
categorias “B” e “C”. A resolução não menciona qual peso deverá ter um 
veículo nessa categoria. A resposta correta é a categoria E. 

INDEFERIDO _ 

36 - Gab.:Z D 

Segundo Resolução CONTRAN 168/04, a categoria E se define por: 
Combinação de veículos automotores e elétricos, em que a unidade tratora se 
enquadre nas categorias “B”, “C” ou “D”; cuja unidade acoplada, reboque, 
semirreboque, articulada, ou ainda com mais de uma unidade tracionada, 
tenha seis mil quilogramas ou mais, de peso bruto total, ou cuja lotação 
exceda a oito lugares, enquadrados na categoria trailer, e, todos os veículos 
abrangidos pelas categorias “B”, “C” e “D”. Já a categoria D se define por: 
Veículos automotores e elétricos utilizados no transporte de passageiros, cuja 
lotação exceda a 08 (oito) lugares e, todos os veículos abrangidos nas 
categorias “B” e “C”. A resolução não menciona qual peso deverá ter um 
veículo nessa categoria. A resposta correta é a categoria E. 

INDEFERIDO _ 

36 - Gab.:Y C 

Segundo Resolução CONTRAN 168/04, a categoria E se define por: 
Combinação de veículos automotores e elétricos, em que a unidade tratora se 
enquadre nas categorias “B”, “C” ou “D”; cuja unidade acoplada, reboque, 
semirreboque, articulada, ou ainda com mais de uma unidade tracionada, 
tenha seis mil quilogramas ou mais, de peso bruto total, ou cuja lotação 

INDEFERIDO _ 



exceda a oito lugares, enquadrados na categoria trailer, e, todos os veículos 
abrangidos pelas categorias “B”, “C” e “D”. Já a categoria D se define por: 
Veículos automotores e elétricos utilizados no transporte de passageiros, cuja 
lotação exceda a 08 (oito) lugares e, todos os veículos abrangidos nas 
categorias “B” e “C”. A resolução não menciona qual peso deverá ter um 
veículo nessa categoria. A resposta correta é a categoria E. 

36 - Gab.:W B 

Segundo Resolução CONTRAN 168/04, a categoria E se define por: 
Combinação de veículos automotores e elétricos, em que a unidade tratora se 
enquadre nas categorias “B”, “C” ou “D”; cuja unidade acoplada, reboque, 
semirreboque, articulada, ou ainda com mais de uma unidade tracionada, 
tenha seis mil quilogramas ou mais, de peso bruto total, ou cuja lotação 
exceda a oito lugares, enquadrados na categoria trailer, e, todos os veículos 
abrangidos pelas categorias “B”, “C” e “D”. Já a categoria D se define por: 
Veículos automotores e elétricos utilizados no transporte de passageiros, cuja 
lotação exceda a 08 (oito) lugares e, todos os veículos abrangidos nas 
categorias “B” e “C”. A resolução não menciona qual peso deverá ter um 
veículo nessa categoria. A resposta correta é a categoria E. 

INDEFERIDO _ 

36 - Gab.:X A 

Segundo Resolução CONTRAN 168/04, a categoria E se define por: 
Combinação de veículos automotores e elétricos, em que a unidade tratora se 
enquadre nas categorias “B”, “C” ou “D”; cuja unidade acoplada, reboque, 
semirreboque, articulada, ou ainda com mais de uma unidade tracionada, 
tenha seis mil quilogramas ou mais, de peso bruto total, ou cuja lotação 
exceda a oito lugares, enquadrados na categoria trailer, e, todos os veículos 
abrangidos pelas categorias “B”, “C” e “D”. Já a categoria D se define por: 
Veículos automotores e elétricos utilizados no transporte de passageiros, cuja 
lotação exceda a 08 (oito) lugares e, todos os veículos abrangidos nas 
categorias “B” e “C”. A resolução não menciona qual peso deverá ter um 
veículo nessa categoria. A resposta correta é a categoria E. 

INDEFERIDO _ 

37 - Gab.:Z C 

Segundo o artigo 29, parágrafo segundo, do Código de Trânsito Brasileiro, 
respeitadas as normas de circulação e conduta, os veículos de maior porte 
serão sempre responsáveis pela seguranças dos menores, os 
motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos 
pedestres. Assim, a questão encontra-se de acordo com a legislação vigente. 

INDEFERIDO _ 

37 - Gab.:W A 

Segundo o artigo 29, parágrafo segundo, do Código de Trânsito 
Brasileiro,respeitadas as normas de circulação e conduta, os veículos de 
maior porte serão sempre responsáveis pela seguranças dos menores, 
os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos 
pedestres. Assim, a questão encontra-se de acordo com a legislação vigente. 

INDEFERIDO _ 

40 - Gab.:Z A 

Segundo o artigo 29, inciso IX, do Código de Trânsito Brasileiro, a 
ultrapassagem de outro veículo deverá ser feita pela esquerda, exceto quando 
o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à 
esquerda. Nessa situação, o condutor poderá ultrapassar pela direita. Já os 
artigos 32 e 33 discorrem que é proibida a ultrapassagem em curvas, pontes, 
viadutos, interseções e proximidades. A questão encontra-se de acordo com a 

INDEFERIDO -  

legislação vigente. 

Cargo: C35 - PEDREIRO
Disciplina: CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO (CAA)

Questão Resposta 
Original 

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para: 

29 - Gab.:V A 

As vergas são colocadas na parte superior das aberturas (vãos de 
portas e janelas) e têm a função de resistir aos esforços de tração na 
flexão, redistribuindo para a parede as cargas verticais. Já as contra-
vergas são colocadas na parte inferior das aberturas (peitoris de 
janelas) e têm a função de distribuir os esforços concentrados que aí 
surgem. Ambos os elementos, verga e contra-verga estão presentes 
nos vãos, porém um é utilizado na parte superior e outra na inferior. 

INDEFERIDO - 

32 - Gab.:V A 

Esquadria é o nome que se dá, em um projeto ou obra, às janelas, 
portas, portões, venezianas e demais aberturas dessa natureza. A 
função das esquadrias é o fechamento de vãos para atender assim as 
diversas necessidades como: iluminação, ventilação do ambiente, 
evitar que animais não desejados entrem nos ambientes, entre outras 
questões. 

INDEFERIDO - 

35 - Gab.:V E 

As gravatas são peças que ligam os painéis das fôrmas dos pilares, 
vigas e colunas destinadas a reforçar estas fôrmas para que resistam 
aos esforços que nelas atuam na ocasião do lançamento do concreto. 
As gravatas embora possam ser independentes das travessas dos 
painéis são em geral formadas por travessas, pregadas numa posição 
que permite que elas sejam ligadas pelas extremidades. 

INDEFERIDO - 

40 - Gab.:V E 

Denomina-se período de cura o intervalo de tempo que corresponde às 
reações iniciais de hidratação do cimento e endurecimento do 
concreto. 
Tal período e as condições de umidade e temperatura influenciam 
significativamente todas as propriedades do material, necessitando-se 
de cuidados especiais que favoreçam física e quimicamente a 
constituição da matriz de cimento e este processo finaliza-se no 28º 
dia. 
Outra observação a ser feita é que em condições climáticas 
desfavoráveis, como alta temperatura, vento forte e baixa umidade 
relativa do ar, as precauções devem ser redobradas. Da mesma forma, 
quanto maior a área exposta do concreto maior o cuidado com a cura. 
No Brasil existem concretos com mais de 50 anos e o seu processo de 
cura ainda continua, pois o concreto não para de aumentar a sua 
resistência à medida que o processo de cura avança, porém para 
efeitos de cálculos quanto ao período de cura e resistência temos 
como base 28 dias. 

INDEFERIDO - 

Cargo: C38 - SOLDADOR 
Disciplina: CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO (CAA)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

28 - Gab.:V E As normas de segurança não protegem somente o operário e sim todos os  - 



indivíduos presentes no ambiente bem como os equipamentos e produtos ali 
localizados.  

Portanto a única opção de resposta que não é item de norma de segurança é 
a letra ( e ).  

INDEFERIDO 

  
Cargo: C39 - TORNEIRO MECÂNICO
Disciplina: CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO (CAA)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

40 - Gab.:V B

Para se calcular o diâmetro menor de uma métrica triangular, você deve 
multiplicar o passo da rosca pela constante ( 0,65 x 2 ) e o diâmetro maior  
subtrair pelo resultado. 

Ex: M30 passo 3,0 

3x0, 65x2 = 3,9 

30-3,9=26,1 

Resposta correta: O diâmetro menor de uma rosca M30x3 mede 26,1. 

INDEFERIDO - 



DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES 

RESPOSTAS AOS RECURSOS 

  NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Cargo: F41 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA (LPO)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

1 - Gab.:Y E 

Segundo a autora do texto, o volume de prédios de alturas variadas, desde 
pequena até arranha-céus, construídos nas grandes cidades, provocou a 
redução do número das árvores, e por consequência afastou os pássaros que 
buscaram lugares mais silenciosos e arborizados. 

INDEFERIDO _ 

1 - Gab.:X C 

Segundo a autora do texto, o volume de prédios de alturas variadas, desde 
pequena até arranha-céus, construídos nas grandes cidades, provocou a 
redução do número das árvores, e por consequência afastou os pássaros que 
buscaram lugares mais silenciosos e arborizados. 

INDEFERIDO - 

2 - Gab.:V D Em desacordo com o item 14 do Edital do Concurso INDEFERIDO - 

3 - Gab.:Y E 
Segundo o texto, alguns bem-te-vis caprichosos cantavam “te-vi !!!!”, “te-vi !!!!” 
e, agora outros passaram a cantar apenas “vi !!!!” INDEFERIDO - 

3 - Gab.:W D 
Segundo o texto, alguns bem-te-vis caprichosos cantavam “te-vi !!!!”, “te-vi !!!!” 
e, agora outros passaram a cantar apenas “vi !!!! INDEFERIDO - 

3 - Gab.:V B Segundo o texto, alguns bem-te-vis caprichosos cantavam “te-vi !!!!”, “te-vi !!!!” 
e, agora outros passaram a cantar apenas “vi !!!!” INDEFERIDO - 

Cargo: F41 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Disciplina: MATEMÁTICA (MAT)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

6 - Gab.:W D Em desacordo com o Item 14 do Edital. INDEFERIDO - 

7 - Gab.:Z E A alternativa correta é: os números pares são em maior número. O número 
170 não é o antecessor de 168 e sim o sucessor. 

INDEFERIDO - 

7 - Gab.:W C A alternativa correta é: os números pares são em maior número. O número 
170 não é o antecessor de 168 e sim o sucessor. 

INDEFERIDO - 

7 - Gab.:X B A alternativa correta é: os números pares são em maior número. O número 
170 não é o antecessor de 168 e sim o sucessor. 

INDEFERIDO - 

8 - Gab.:Z C Se 1 kg corresponde a 1000 gramas logo 2kg correspondem a 2000 gramas INDEFERIDO - 
8 - Gab.:W A Se 1 kg corresponde a 1000 gramas logo 2kg correspondem a 2000 gramas INDEFERIDO - 

9 - Gab.:Y E 

2kg contrafilé R$ 8,90cada = R$ 17,80 
3 kg lingüiça R$ 4,90 cada = R$ 14,70 
2kg asa R$ 4,50 cada = R$ 9,00 
1 saco de carvão = R$ 6,90 

INDEFERIDO - 

= 17,80 + 14,70 + 9,00 + 6,90 = 48,40 
= 100,00 – 48,40 = 51,60 

9 - Gab.:W D 

2kg contrafilé R$ 8,90cada = R$ 17,80 
3 kg lingüiça R$ 4,90 cada = R$ 14,70 
2kg asa R$ 4,50 cada = R$ 9,00 
1 saco de carvão = R$ 6,90 

= 17,80 + 14,70 + 9,00 + 6,90 = 48,40 
= 100,00 – 48,40 = 51,60 

INDEFERIDO - 

9 - Gab.:X C 

2kg contrafilé R$ 8,90cada = R$ 17,80 
3 kg lingüiça R$ 4,90 cada = R$ 14,70 
2kg asa R$ 4,50 cada = R$ 9,00 
1 saco de carvão = R$ 6,90 

= 17,80 + 14,70 + 9,00 + 6,90 = 48,40 
= 100,00 – 48,40 = 51,60 

INDEFERIDO - 

9 - Gab.:V B 

2kg contrafilé R$ 8,90cada = R$ 17,80 
3 kg lingüiça R$ 4,90 cada = R$ 14,70 
2kg asa R$ 4,50 cada = R$ 9,00 
1 saco de carvão = R$ 6,90 

= 17,80 + 14,70 + 9,00 + 6,90 = 48,40 
= 100,00 – 48,40 = 51,60 

INDEFERIDO - 

9 - Gab.:Z A 

2kg contrafilé R$ 8,90cada = R$ 17,80 
3 kg lingüiça R$ 4,90 cada = R$ 14,70 
2kg asa R$ 4,50 cada = R$ 9,00 
1 saco de carvão = R$ 6,90 

= 17,80 + 14,70 + 9,00 + 6,90 = 48,40 
= 100,00 – 48,40 = 51,60 

INDEFERIDO - 

Cargo: F46 - COZINHEIRO
Disciplina: MATEMÁTICA (MAT)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

8 - Gab.:Z C Se 1 kg corresponde a 1000 gramas logo 2kg correspondem a 2000 gramas INDEFERIDO - 

9 - Gab.:Y E

2kg contrafilé R$ 8,90cada = R$ 17,80 
3 kg lingüiça R$ 4,90 cada = R$ 14,70 
2kg asa R$ 4,50 cada = R$ 9,00 
1 saco de carvão = R$ 6,90 

= 17,80 + 14,70 + 9,00 + 6,90 = 48,40 
= 100,00 – 48,40 = 51,60 

INDEFERIDO - 

10 - Gab.:Y A Se 10 pedreiros realizam a obra em 20 dias a metade dos pedreiros (5) levará INDEFERIDO - 



o dobro do tempo para executar a obra. 
Alternativa correta 40 dias 

Cargo: F41 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Disciplina: GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA (GHR)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

12 - Gab.:Z B 
O ponto inicial foi Porto Velho, e a cidade que se desenvolveu no ponto final 
da ferrovia foi Guajará-Mirim. INDEFERIDO - 

12 - Gab.:V C O ponto inicial foi Porto Velho, e a cidade que se desenvolveu no ponto final 
da ferrovia foi Guajará-Mirim. INDEFERIDO - 

13 - Gab.:V D A resposta está correta. Ver Oliveira, Ovídio Amélio em seu livro “Estado de 
Rondônia - História e Atribuições”, 1ª edição, maio,2008, pág 27. INDEFERIDO - 

13 - Gab.:W A A resposta está correta. Ver Oliveira, Ovídio Amélio em seu livro “Estado de 
Rondônia - História e Atribuições”, 1ª edição, maio,2008, pág 27. INDEFERIDO - 

13 - Gab.:Y B A resposta está correta. Ver Oliveira, Ovídio Amélio em seu livro “Estado de 
Rondônia - História e Atribuições”, 1ª edição, maio,2008, pág 27. INDEFERIDO - 

14 - Gab.:V A 

As duas afirmativas corretas são: “A implantação da BR 364 influenciou de 
forma decisiva o processo de desenvolvimento regional. O funcionamento da 
rodovia BR 364 viabilizou o transporte de minérios de cassiterita e de 
madeiras, principais produtos econômicos de Rondônia na época.” 

INDEFERIDO - 

15 - Gab.:X A 
A resposta está correta. Segundo o IBGE o estado de Rondônia está dividido 
em duas mesorregiões: Madeira-Guaporé e Leste Rondoniense. (ver pág.50, 
Ovídio, A de Oliveira  “Geografia”) 

INDEFERIDO - 

15 - Gab.:W B 
A resposta está correta. Segundo o IBGE o estado de Rondônia está dividido 
em duas mesorregiões: Madeira-Guaporé e Leste Rondoniense. (ver pág.50, 
Ovídio, A de Oliveira  “Geografia”) 

INDEFERIDO - 

16 - Gab.:X C 

Na década de 1970, o INCRA criou os sete maiores projetos de colonização 
implantados em Rondônia. No início da colonização, foi deflagrada, pelo 
Governo Federal campanha publicitária, nas regiões sul e sudeste do país: 
Rondônia, o Novo Eldorado. Isto gerou um considerável fluxo migratório 
destas regiões para Rondônia, forçando o INCRA  a implantar novos projetos. 

INDEFERIDO - 

16 - Gab.:W D 

Na década de 1970, o INCRA criou os sete maiores projetos de colonização 
implantados em Rondônia. No início da colonização, foi deflagrada, pelo 
Governo Federal campanha publicitária, nas regiões sul e sudeste do país: 
Rondônia, o Novo Eldorado. Isto gerou um considerável fluxo migratório 
destas regiões para Rondônia, forçando o INCRA  a implantar novos projetos 

INDEFERIDO - 

16 - Gab.:Y E

Na década de 1970, o INCRA criou os sete maiores projetos de colonização 
implantados em Rondônia. No início da colonização, foi deflagrada, pelo 
Governo Federal campanha publicitária, nas regiões sul e sudeste do país: 
Rondônia, o Novo Eldorado. Isto gerou um considerável fluxo migratório 
destas regiões para Rondônia, forçando o INCRA  a implantar novos projetos 

INDEFERIDO - 

17 - Gab.:X E

O estado de Rondônia faz fronteira ao sul com a República da Bolívia, 
,limitando-se ao norte com o estado do Amazonas, a leste com o estado de 
Mato Grosso, a oeste com o estado do Acre também fazendo fronteira, a 
oeste com a República da Bolívia. 

INDEFERIDO - 

17 - Gab.:Y B O estado de Rondônia faz fronteira ao sul com a República da Bolívia, 
,limitando-se ao norte com o estado do Amazonas, a leste com o estado de INDEFERIDO - 

Mato Grosso, a oeste com o estado do Acre também fazendo fronteira, a 
oeste com a República da Bolívia. 

18 - Gab.:X A
Na porção central de Rondônia ocorrem as maiores altitudes, constituídas por 
três grandes conjuntos de relevo: serra dos Pacaás Novos, serra do Uopiane, 
serra Moreira Cabral. 

INDEFERIDO - 

19 - Gab.:X D

A resposta está correta: V_V_F_V_V_F . Em Oliveira, Ovídio Amélio in 
“Geografia de Rondônia”, 3ª edição, 2005,temos, respectivamente, as 
questões certas, na pág 154  “A hidrografia do estado de Rondônia é formada 
por uma bacia principal, a do rio Madeira, que é composta por cinco principais 
bacias tributárias: Guaporé, Mamoré, Abunã, Jamari, Machado ou Jiparana e 
pela bacia do rio Roosevelt.Ainda na mesma página:”Os rios que nascem em 
território rondoniense são afluentes ou subafluentes do rio Madeira e a 
maioria tem a foz dentro dos limites do estado, com exceção do rio Roosevelt. 
Página155:” O trecho navegável (do rio Madeira) vai de Porto Velho até a foz 
do rio Amazonas. Na mesma página: “O rio (Mamoré) tem as nascentes nos 
contrafortes da cordilheira dos Andes, em território boliviano.  

INDEFERIDO - 

Cargo: F42 - AUXILIAR DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO
Disciplina: GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA (GHR)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

17 - Gab.:X E

O estado de Rondônia faz fronteira ao sul com a República da Bolívia, 
,limitando-se ao norte com o estado do Amazonas, a leste com o estado de 
Mato Grosso, a oeste com o estado do Acre também fazendo fronteira , a 
oeste com a República da Bolívia.

INDEFERIDO - 

Cargo: F46 - COZINHEIRO
Disciplina: GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA (GHR)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

13 - Gab.:W A A resposta está correta. Ver Oliveira, Ovídio Amélio em seu livro “Estado de 
Rondônia - História e Atribuições”, 1ª edição, maio,2008, pág 27. INDEFERIDO - 

13 - Gab.:Z C A resposta está correta. Ver Oliveira, Ovídio Amélio em seu livro “Estado de 
Rondônia - História e Atribuições”, 1ª edição, maio,2008, pág 27. INDEFERIDO - 

16 - Gab.:W D

Na década de 1970, o INCRA criou os sete maiores projetos de colonização 
implantados em Rondônia. No início da colonização, foi deflagrada, pelo 
Governo Federal campanha publicitária, nas regiões sul e sudeste do país: 
Rondônia, o Novo Eldorado. Isto gerou um considerável fluxo migratório 
destas regiões para Rondônia, forçando o INCRA  a implantar novos projetos 

INDEFERIDO - 

18 - Gab.:Z D
Na porção central de Rondônia ocorrem as maiores altitudes, constituídas por 
três grandes conjuntos de relevo: serra dos Pacaás Novos, serra do Uopiane, 
serra Moreira Cabral. 

INDEFERIDO - 



Cargo: F47 - FAXINEIRO
Disciplina: GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA (GHR)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

13 - Gab.:V D A resposta está correta. Ver Oliveira, Ovídio Amélio em seu livro “Estado de 
Rondônia - História e Atribuições”, 1ª edição, maio,2008, pág 27. INDEFERIDO - 

Cargo: F48 - LUBRIFICADOR
Disciplina: GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA (GHR)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

13 - Gab.:V D A resposta está correta. Ver Oliveira, Ovídio Amélio em seu livro “Estado de 
Rondônia - História e Atribuições”, 1ª edição, maio,2008, pág 27. INDEFERIDO - 

19 - Gab.:W E 

A resposta está correta: V_V_F_V_V_F. Em Oliveira, Ovídio Amélio in 
“Geografia de Rondônia”, 3ª edição, 2005,temos, respectivamente, as 
questões certas, na pág 154  “A hidrografia do estado de Rondônia é formada 
por uma bacia principal, a do rio Madeira, que é composta por cinco principais 
bacias tributárias: Guaporé, Mamoré, Abunã, Jamari, Machado ou Jiparana e 
pela bacia do rio Roosevelt.Ainda na mesma página:”Os rios que nascem em 
território rondoniense são afluentes ou subafluentes do rio Madeira e a 
maioria tem a foz dentro dos limites do estado, com exceção do rio Roosevelt. 
Página155:” O trecho navegável (do rio Madeira) vai de Porto Velho até a foz 
do rio Amazonas. Na mesma página: “O rio (Mamoré) tem as nascentes nos 
contrafortes da cordilheira dos Andes, em território boliviano. 

INDEFERIDO - 

Cargo: F41 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Disciplina: CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO (CAA)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado 
para:

21 - Gab.:X C 
A única alternativa que responde é: contribui para a geração de empregos. Todas as outras 
alternativas estão erradas, pois nem todo lixo pode ser reciclado, a reciclagem não elimina os gastos 
com a saúde, apenas diminui e é uma prática de bastante aceitação por ser econômica. 

INDEFERIDO - 

21 - Gab.:Z A 
A única alternativa que responde é: contribui para a geração de empregos. Todas as outras 
alternativas estão erradas, pois nem todo lixo é reciclado, a reciclagem não elimina os gastos com a 
saúde, apenas diminui e é uma prática de bastante aceitação por ser econômica. 

INDEFERIDO - 

21 - Gab.:W D 
A única alternativa que responde é: contribui para a geração de empregos. Todas as outras 
alternativas estão erradas, pois nem todo lixo é reciclado, a reciclagem não elimina os gastos com a 
saúde, apenas diminui e é uma prática de bastante aceitação por ser econômica. 

INDEFERIDO - 

22 - Gab.:X E 

Os poços rasos revestidos por manilhas ou alvenaria são também denominados cisternas. Confirme no 
endereço abaixo HTTP://www.gari.portoamazonas.net/noticia132009.htm
Na limpeza e desinfecção destes poços, procede-se como estava descrito na questão: 
Esvazia-se o poço (1), em seguida limpam-se as paredes e retira-se o lodo (2). Feito isto, enche o poço 
novamente (3). Coloca-se o desinfetante (4). Deixa o desinfetante agir (5). Por último, renova-se a 
água do poço quantas vezes forem necessárias até que o residual do desinfetante atinja o valor 
recomendado pelos órgãos de saúde pública (6). 
De acordo com a posição que as frases ocupavam na questão, a sequência correta é: 2 – 4 – 1 – 3 – 6 
– 5. 

INDEFERIDO - 

“Tempo de Contato” é o tempo suficiente para que o desinfetante possa agir, fazer efeito. 
Os candidatos podem conferir essas informações no site da FEEMA, Cia de Águas e Esgotos do 
Estado de São Paulo e também nos sites abaixo: 
www.suderhsa.pr.gov.br/modulos/conteudo/conteudo.php?conteudo=72
www.laticinio.net/noticias.asp?cod=7152

22 - Gab.:W A 

Os poços rasos revestidos por manilhas ou alvenaria são também denominados cisternas. Confirme no 
endereço abaixo HTTP://www.gari.portoamazonas.net/noticia132009.htm
Na limpeza e desinfecção destes poços, procede-se como estava descrito na questão: 
Esvazia-se o poço (1), em seguida limpam-se as paredes e retira-se o lodo (2). Feito isto, enche o poço 
novamente (3). Coloca-se o desinfetante (4). Deixa o desinfetante agir (5). Por último, renova-se a 
água do poço quantas vezes forem necessárias até que o residual do desinfetante atinja o valor 
recomendado pelos órgãos de saúde pública (6). 
De acordo com a posição que as frases ocupavam na questão, a sequência correta é: 2 – 4 – 1 – 3 – 6 
– 5. 
“Tempo de Contato” é o tempo suficiente para que o desinfetante possa agir, fazer efeito. 
Os candidatos podem conferir essas informações no site da FEEMA, Cia de Águas e Esgotos do 
Estado de São Paulo e também nos sites abaixo: 
www.suderhsa.pr.gov.br/modulos/conteudo/conteudo.php?conteudo=72
www.laticinio.net/noticias.asp?cod=7152

INDEFERIDO - 

22 - Gab.:Z C 

Os poços rasos revestidos por manilhas ou alvenaria são também denominados cisternas. Confirme no 
endereço abaixo HTTP://www.gari.portoamazonas.net/noticia132009.htm
Na limpeza e desinfecção destes poços, procede-se como estava descrito na questão: 
Esvazia-se o poço (1), em seguida limpam-se as paredes e retira-se o lodo (2). Feito isto, enche o poço 
novamente (3). Coloca-se o desinfetante (4). Deixa o desinfetante agir (5). Por último, renova-se a 
água do poço quantas vezes forem necessárias até que o residual do desinfetante atinja o valor 
recomendado pelos órgãos de saúde pública (6). 
De acordo com a posição que as frases ocupavam na questão, a sequência correta é: 2 – 4 – 1 – 3 – 6 
– 5. 
“Tempo de Contato” é o tempo suficiente para que o desinfetante possa agir, fazer efeito. 
Os candidatos podem conferir essas informações no site da FEEMA, Cia de Águas e Esgotos do 
Estado de São Paulo e também nos sites abaixo: 
www.suderhsa.pr.gov.br/modulos/conteudo/conteudo.php?conteudo=72
www.laticinio.net/noticias.asp?cod=7152

INDEFERIDO - 

22 - Gab.:V D 

Os poços rasos revestidos por manilhas ou alvenaria são também denominados cisternas. Confirme no 
endereço abaixo HTTP://www.gari.portoamazonas.net/noticia132009.htm
Na limpeza e desinfecção destes poços, procede-se como estava descrito na questão: 
Esvazia-se o poço (1), em seguida limpam-se as paredes e retira-se o lodo (2). Feito isto, enche o poço 
novamente (3). Coloca-se o desinfetante (4). Deixa o desinfetante agir (5). Por último, renova-se a 
água do poço quantas vezes forem necessárias até que o residual do desinfetante atinja o valor 
recomendado pelos órgãos de saúde pública (6). 
De acordo com a posição que as frases ocupavam na questão, a sequência correta é: 2 – 4 – 1 – 3 – 6 
– 5. 
“Tempo de Contato” é o tempo suficiente para que o desinfetante possa agir, fazer efeito. 
Os candidatos podem conferir essas informações no site da FEEMA, Cia de Águas e Esgotos do 
Estado de São Paulo e também nos sites abaixo: 
www.suderhsa.pr.gov.br/modulos/conteudo/conteudo.php?conteudo=72
www.laticinio.net/noticias.asp?cod=7152

INDEFERIDO - 

24 - Gab.:W C 
Os poços rasos revestidos por manilhas ou alvenaria são também denominados cisternas. Confirme no 
endereço abaixo HTTP://www.gari.portoamazonas.net/noticia132009.htm
A limpeza e desinfecção desses poços deve ser realizada de 6 em 6 meses, conforme gabarito 

INDEFERIDO - 



divulgado. 

25 - Gab.:Z A 

Segundo o Manual de Pavimentação DNIT/DNER edição 2006 (versão mais atualizada), a descrição 
para as atividades de conservação capina e roçada está contida na página 250 que diz: Capina
consiste na erradicação da vegetação de forma manual ou química par evitar sua expansão nos 
acostamentos e facilitar a drenagem. 
Roçada: é feita manualmente ou mecanicamente através de uso de equipamentos apropriados. 

INDEFERIDO - 

25 - Gab.:V B 

Segundo o Manual de Pavimentação DNIT/DNER edição 2006 (versão mais atualizada), a descrição 
para as atividades de conservação capina e roçada está contida na página 250 que diz: Capina
consiste na erradicação da vegetação de forma manual ou química par evitar sua expansão nos 
acostamentos e facilitar a drenagem. 
Roçada: é feita manualmente ou mecanicamente através de uso de equipamentos apropriados. 

INDEFERIDO - 

25 - Gab.:X C 

Segundo o Manual de Pavimentação DNIT/DNER edição 2006 (versão mais atualizada), a descrição 
para as atividades de conservação capina e roçada está contida na página 250 que diz: Capina
consiste na erradicação da vegetação de forma manual ou química par evitar sua expansão nos 
acostamentos e facilitar a drenagem. 
Roçada: é feita manualmente ou mecanicamente através de uso de equipamentos apropriados. 

INDEFERIDO - 

25 - Gab.:W D 

Segundo o Manual de Pavimentação DNIT/DNER edição 2006 (versão mais atualizada), a descrição 
para as atividades de conservação capina e roçada está contida na página 250 que diz: Capina
consiste na erradicação da vegetação de forma manual ou química par evitar sua expansão nos 
acostamentos e facilitar a drenagem. 
Roçada: é feita manualmente ou mecanicamente através de uso de equipamentos apropriados. 

INDEFERIDO - 

25 - Gab.:Y E 

Segundo o Manual de Pavimentação DNIT/DNER edição 2006 (versão mais atualizada), a descrição 
para as atividades de conservação capina e roçada está contida na página 250 que diz: Capina
consiste na erradicação da vegetação de forma manual ou química par evitar sua expansão nos 
acostamentos e facilitar a drenagem. 
Roçada: é feita manualmente ou mecanicamente através de uso de equipamentos apropriados. 

INDEFERIDO - 

26 - Gab.:X D Desprezar significa não levar em consideração. Por tanto o gabarito apresentado está correto. INDEFERIDO - 

27 - Gab.:Z E 

A exemplo da Prefeitura de Porto Velho, conforme site abaixo: 
http://www.portalrondonia.com/site/coleta,de,lixo,em,porto,velho,proxima,da,universalizacao,,20835.htm
o serviço de limpeza de feira livre é responsabilidade da Prefeitura local. Como a questão pedia a 
INCORRETA a única que não é de responsabilidade é restauração de monumentos em ruas, praças ou 
jardins. 

INDEFERIDO - 

28 - Gab.:X D 
Economizar água é uma forma de preservar o meio ambiente. Quando jogamos papel higiênico nos 
vasos sanitários, o volume de água gasto para impulsionar o papel é maior.  
A questão se refere à alternativa que NÃO é recomendável para o desperdício de água. 

INDEFERIDO - 

28 - Gab.:V C 
Economizar água é uma forma de preservar o meio ambiente. Quando jogamos papel higiênico nos 
vasos sanitários, o volume de água gasto para impulsionar o papel é maior.  
A questão se refere à alternativa que NÃO é recomendável para o desperdício de água. 

INDEFERIDO - 

28 - Gab.:Z B 
Economizar água é uma forma de preservar o meio ambiente. Quando jogamos papel higiênico nos 
vasos sanitários, o volume de água gasto para impulsionar o papel é maior.  
A questão se refere à alternativa que NÃO é recomendável para o desperdício de água. 

INDEFERIDO - 

28 - Gab.:W E 
Economizar água é uma forma de preservar o meio ambiente. Quando jogamos papel higiênico nos 
vasos sanitários, o volume de água gasto para impulsionar o papel é maior.  
A questão se refere à alternativa que NÃO é recomendável para o desperdício de água. 

INDEFERIDO - 

29 - Gab.:V E O fato da afirmativa V não constar nas alternativas não significa que ela não foi considerada. Se o 
gabarito diz somente I, II e IV estão corretas isto significa que a III e V estão incorretas. 

INDEFERIDO - 

29 - Gab.:W B O fato da afirmativa V não constar nas alternativas não significa que ela não foi considerada. Se o 
gabarito diz somente I, II e IV estão corretas isto significa que a III e V estão incorretas. 

INDEFERIDO - 

Não houve erro de digitação. O termo empregado “águas servidas” significa águas de esgoto. 

29 - Gab.:X A 
O fato da afirmativa V não constar nas alternativas não significa que ela não foi considerada. Se o 
gabarito diz somente I, II e IV estão corretas isto significa que a III e V estão incorretas. 
Não houve erro de digitação. O termo empregado “águas servidas” significa águas de esgoto. 

INDEFERIDO - 

30 - Gab.:W B Somar esforços significa cooperar, interagir INDEFERIDO - 
30 - Gab.:V E Em desacordo com o Item 14 do Edital. INDEFERIDO - 
30 - Gab.:X A Em desacordo com o Item 14 do Edital. INDEFERIDO - 
30 - Gab.:Y C Em desacordo com o Item 14 do Edital. INDEFERIDO - 

Cargo: F42 - AUXILIAR DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO
Disciplina: CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO (CAA)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

21 - Gab.:Y B

Pallet e uma plataforma disposta horizontalmente para carregamento, 
constituída de vigas, blocos ou uma simples face sobre os apoios, cuja altura 
é compatível com a introdução dos garfos da emplilhadeira, e que permite o 
agrupamento de materiais, possibilitando o manuseio, a estocagem, a 
movimentação e o transporte num único carregamento, portanto, pallet é um 
dispositivo que deve ter mecanismo adaptável aos equipamentos de 
transporte, diferentemente do estrado, que é um tipo de plataforma que não 
tem a característica de ser adaptável aos equipamentos de transporte.

INDEFERIDO - 

22 - Gab.:Z E
O controle antecede o recebimento, pois antes de receber materiais o 
almoxarife deve ter o controle total de seu estoque, para que possa dispor os 
materiais adequadamente, visando melhor organização.

INDEFERIDO - 

24 - Gab.:Z B

Óculos de proteção é equipamento de proteção individual. A pergunta refere-
se ao equipamento de proteção coletiva, que é a coifa de proteção, 
dispositivo acoplado às serras circulares com objetivo de diminuir os riscos de 
lançamento de serragem.

INDEFERIDO - 

28 - Gab.:Y C

A pergunta é qual a ferramenta mais adequada para aplicação de tinta em 
paredes e não a que deixa mais lisa, portanto, dentre as opções a mais 
adequada é o rolo de lã de carneiro, não existe nenhuma opção de lã 
antigota.

INDEFERIDO - 

Cargo: F46 - COZINHEIRO
Disciplina: CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO (CAA)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

21 - Gab.:Z B Em desacordo com o Item 14 do Edital. INDEFERIDO - 

23 - Gab.:Y D 

De acordo com a informação do Portal Aprende Brasil anexado ao recurso: 
“Os vegetais e as frutas devem ficar armazenados nas gavetas inferiores, que 
são áreas menos frias, onde esses alimentos não ―queimam.”, conforme 
está descrito na alternativa C. 
A temperatura mais baixa corresponde ao local mais gelado da geladeira, por 
isso mais propício ao acondicionamento de produtos perecíveis. 
A questão pede no enunciado o que NÃO é recomendável, logo a alternativa 
que corresponde à resposta é: reservar uma prateleira só para carnes, 
peixes, aves e ovos para facilitar o trabalho na hora da escolha. 

INDEFERIDO - 



25 - Gab.:Y C 

A alternativa que corresponde à resposta correta está bem clara, não 
deixando qualquer dúvida para os candidatos. Os panelões devem ser 
lavados sem enchê-los, removendo as crostas com sabão e esponja, para 
depois enxaguar.  

INDEFERIDO - 

26 - Gab.:V D 

A questão solicita a alternativa que menciona um ato seguro executado pelo 
cozinheiro para sua proteção como também para proteção de pessoas que 
estejam transitando pela cozinha. As opções A, C e E são proteções 
individuais para o cozinheiro. A opção B é para a proteção de terceiros. 
Somente a alternativa D corresponde à proteção de ambos. 

INDEFERIDO - 

26 - Gab.:Z C 

A questão solicita a alternativa que menciona um ato seguro executado pelo 
cozinheiro para sua proteção como também para proteção de pessoas que 
estejam transitando pela cozinha. As opções B, D e E são proteções 
individuais para o cozinheiro. A opção A é para a proteção de terceiros. 
Somente a alternativa C corresponde à proteção de ambos. 

INDEFERIDO - 

27 - Gab.:Y D A questão não deixa dúvida sobre a resposta correta. Se você suja o que já 
limpou é falta de higiene. INDEFERIDO - 

30 - Gab.:Y E 

Periodicamente: significa de tempo em tempo, ou seja, sempre que se 
observar a necessidade de troca. A troca da borracha de vedação depende 
da frequência com que a panela é usada, dos cuidados tomados na 
higienização, do tempo de uso, entre outros fatores. 

INDEFERIDO - 

Cargo: F47 - FAXINEIRO
Disciplina: CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO (CAA)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

22 - Gab.:W E 

O símbolo da reciclagem é universal, porém sua cor muda conforme o 
material a ser reciclado. 

De acordo com a Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente)n° 275 de 25 de abril de 2001 - Código de Cores para os 

Diferentes Tipos de Resíduos – as cores dos recipientes de reciclagem 

têm que estar em conformidade com o quadro abaixo: 

INDEFERIDO - 

22 - Gab.:V C O símbolo da reciclagem é universal, porém sua cor muda conforme o INDEFERIDO - 

material a ser reciclado. 

De acordo com a Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente)n° 275 de 25 de abril de 2001 - Código de Cores para os 

Diferentes Tipos de Resíduos – as cores dos recipientes de reciclagem 

têm que estar em conformidade com o quadro abaixo: 

25 - Gab.:V A A única resposta correta é a alternativa A, pois os telefones devem ser limpos 
diariamente e luminárias, mensalmente. 

INDEFERIDO - 

Cargo: F48 - LUBRIFICADOR
Disciplina: CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO (CAA)

Questão Resposta 
Original

Justificativa Conclusão Gabarito mudado para:

23 - Gab.:Z E
A questão não está relacionada à pressão de funcionamento e sim 
velocidade, sendo improcedente a argumentação realizada. INDEFERIDO - 

23 - Gab.:V A Questão relacionada diretamente com o conteúdo apresentado previamente e 
dentro dos requisitos básicos da função. INDEFERIDO - 


