RESPOSTAS AOS RECURSOS
NÍVEL FUNDAMENTAL
 Língua Portuguesa:
QUESTÃO 14:
Na palavra Tireoide há um hiato entre as vogais “E” e “O” e um ditongo decrescente na sílaba
“OI”, portando a questão possui duas alternativas corretas (A e E). Sendo assim, solicito a
ANULAÇÃO da questão.
PARECER: RECURSO PROCEDENTE. QUESTÃO ANULADA.

 Matemática – Fundamental I:
QUESTÃO 26:
(Em virtude que a idade é representada pelo sucessor 88. Logo, ela tem 1 ano a menos, que é
o número que vem antes (88 é sucessor de 87). Se a questão apresentasse a preposição “de”,
pelo sucessor “de” 88, realmente seria 89, o conectivo mudaria o sentido da afirmação. Sem a
preposição o resultado é 87, pois, há uma afirmação na representação do sucessor 88.
Tratando-se mais de uma interpretação do que conceito).
PARECER:
A questão solicita, tão somente, o sucessor de 88, não questionando a forma de escrita,
portanto, a resposta correta está apresentada na alternativa B.
RECURSO IMPROCEDENTE. GABARITO MANTIDO.

 Matemática – Fundamental II:
QUESTÃO 11:
A questão apresenta-se mal formulada e não possui alternativa correta, pois em matemática
não existe um conjunto especifico de números ímpares e sim possui conjuntos de números
naturais, números inteiros.
PARECER:
O conjunto citado é representado por: I = {1, 3, 5, ...} Sua soma ou subtração resulta em um
número ímpar. Em matemática, dá-se o nome de Conjunto dos Números Ímpares, ou seja, o
Conjunto dos Números Naturais é dividido em vários outros.
RECURSO IMPROCEDENTE. GABARITO MANTIDO.
QUESTÃO 17:
O gabarito da questão está incorreto, a resposta correta seria a alternativa D, com base nas
regras para resolver equação do primeiro grau podemos representar uma equação do primeiro
grau, de maneira geral, da seguinte forma: devemos deixar tudo que depende da incógnita no
primeiro membro e tudo que não depende da incógnita no segundo membro. Para isso, basta
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“passar” o número para o outro lado da igualdade, trocando seu sinal pelo sinal oposto. Segue
o cálculo: 17x=2-2 então, x= 17.)
PARECER: O resultado da divisão de 0 (zero) por qualquer outro número será sempre 0 (zero).
RECURSO IMPROCEDENTE. GABARITO MANTIDO.
QUESTÃO 18:
PARECER: O resultado da questão não foi informado.
RECURSO PROCEDENTE. QUESTÃO ANULADA.

 Conhecimentos Específicos - Motorista:
QUESTÃO 31:
O Gabarito consta como correto a alternativa C, porém, alternativa III está incompleta (o que
vier pela direita do condutor). Comprometendo assim a resposta. Nesse caso a alternativa
correta é a letra B.
De acordo como prever o código de Trânsito Brasileiro, quando veículos transitando por fluxos
que se cruzem, se aproxime de local não sinalizado terá preferência de passagem: o que vier
pela direita do condutor.
PARECER:
No item III faltou complementar a assertiva que deveria ter a sequencia que do referido
dispositivo
Conforme Capítulo III - DAS NORMAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO E CONDUTA
Art. 29
III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não
sinalizado,
terá
preferência
de
passagem:
a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por
ela;
b)
no
caso
de
rotatória,
aquele
que
estiver
circulando
por
ela;
c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor
RECURSO PROCEDENTE. QUESTÃO ANULADA.
QUESTÃO 34:
A resposta do gabarito está incorreta. Pois, multas de trânsito de condutor servidor devem ser
encaminhada a administração pública para as devidas providências. Alternativa correta é a
letra A.
PARECER: RECURSO PROCEDENTE. GABARITO ALTERADO PARA A.
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RESPOSTAS AOS RECURSOS
NÍVEL MÉDIO
 Língua Portuguesa:
QUESTÃO 06:
“O encontro consonantal é a sequência de duas ou mais consoantes numa palavra, sem a
existência de uma vogal intermediária.”
Os encontros consonantais podem ser perfeitos, imperfeitos ou mistos.
Na divisão silábica no ENCONTRO CONSONANTAL PERFEITO, as consoantes se mantêm
inseparáveis, permanecendo dentro da mesma sílaba (ex.: flo-res; pra-te-lei-ra; cla-ro).
Na divisão silábica no ENCONTRO CONSONANTAL IMPERFEITO, as consoantes se separam,
ficando em sílabas diferentes (ex.: ad-vo-ga-do; al-mo-ço; ob-je-ti-vo)
Já o ENCONTRO CONSONANTAL MISTO apresenta, na divisão silábica, características dos
encontros consonantais perfeito e imperfeito (ex.: des-tre-za; dis-pli-cên-cia)
Portanto a única alternativa que apresenta somente encontros consonantais perfeitos é a letra
“B” (LI-VRO; PRÓ-XI-MO; CLA-RA). Na alternativa D, as palavras Distraído (DIS-TRA-Í-DO) e
Filtragem (FIL-TRA-GEM) são exemplos de encontros consonantais mistos.
PARECER: RECURSO IMPROCEDENTE. GABARITO MANTIDO.

 Matemática:
QUESTÃO 12:
Em virtude de erro de digitação e conferência do enunciado, solicito a ANULAÇÂO da questão.
PARECER: RECURSO PROCEDENTE. QUESTÃO ANULADA.

 Informática:
QUESTÃO 24:
Atenciosamente cabe alteração de gabarito na questão 24 de conhecimentos em informática,
pois a mesma, pede a quantidade de VERSÕES do Windows 7, e marca como gabarito a
alternativa da letra A (6 versões) porém o Windows 7 teve: 6 EDIÇÕES (starter, home basic,
home premium, professional, enterprise e ultimate) e não VERSÕES como marca na questão. O
Windows 7 teve 11 VERSÕES, pois se tratando de versões, temos o acréscimo da arquitetura
do sistema operacional 32bits, projetado para computadores de até 3 gigas de memória e
processadores de até 32 núcleos, e 64bits, projetado para computadores a partir de 4 gigas de
memória e processadores de até 256 núcleos. Sendo assim, as versões do Windows 7 são: ...)
PARECER:
O número de versões do Windows 7 foram 6, como informado pela Microsoft, sendo: Starter,
Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise e Ultimate.
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https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2014/10/windows-7-asdiferencasentre-versoes-starter-home-professional-e-mais.html
RECURSO IMPROCEDENTE. GABARITO MANTIDO.
QUESTÃO 25:
PARECER: RECURSO PROCEDENTE. QUESTÃO ANULADA.

 Conhecimentos Gerais e Atualidades:
QUESTÃO 26:
O Festival de Cannes 2019 anunciou, nesta quinta-feira (18/4), que duas produções brasileiras
disputarão à Palma de Ouro na competição oficial do evento. Os selecionados foram o drama
Bacarau, longa de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, que mescla western e ficção
científica, e O traidor, dirigido pelo italiano Marco Bellocchio Esta é a 72; edição do Festival,
que ocorre ...
PARECER: Candidato informa nome errado e não especifica o porquê do seu questionamento.
A questão apresenta como solução, a resposta correta: BACURAU, uma vez que outro filme, O
Traidor, trata-se de produção Ítalo-Brasileira. Note-se, que a questão solicita, tão somente o
nome de um filme que concorreu no dito festival e não quais.
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversaoearte/2019/04/18/interna_diversao_arte,750285/filmes-brasileiros-em-cannes.shtml
RECURSO IMPROCEDENTE. GABARITO MANTIDO.

 Conhecimentos Específicos – Auxiliar de Contabilidade
QUESTÃO 31:
O Patrimônio Líquido é a diferença entre os valores do ativo e do passivo de uma entidade.
Conforme a determina o CFC, o patrimônio de uma empresa recebe o nome de LÍQUIDO, como
bem mostrado na alternativa, não englobando, nesse caso, a depreciação, como solicitado
pelos candidatos, ou seja, o LÍQUIDO é o conjunto de bens, direitos e obrigações, também
conhecido, em contabilidade como Patrimônio.
PARECER: RECURSO IMPROCEDENTE. GABARITO MANTIDO.

 Conhecimentos Específicos – Auxiliar de Pessoal
QUESTÃO 31:
Não apresenta alternativa incorreta
“I - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo
ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão
declarado
em
lei
de
livre
nomeação
e
exoneração;”
https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_12.07.2016/art_37_.asp
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Embora faça menção expressa no comando da questão a Constituição Federal, no que tange
ao tema Administração Pública, a alternativa “e”, considerada como gabarito parcial da prova,
desse modo, exceção a regra da legalidade, tem margem à interpretação diversa do comando
da questão. Passo a argumentar: é sabido que, após realização e aprovação em concurso
público, geralmente, para admissão no serviço público, são realizadas exames médicos nos
candidatos aprovados, que são convocados para esta etapa mediante EDITAL de convocação.
Ademais, obtendo êxito nessa etapa, os candidatos são nomeados para tomar posse do cargo
para o qual se inscreveram. Nesse respeito, a nomeação geralmente é feita por intermédio de
DECRETO. Uma vez que se apresentam para tomar posse e a tomam, o anteriormente
denominado candidato é considerado agora um servidor, de fé e fato. Ou seja, o marco da
investidura no serviço público é a posse, conforme disciplina as legislações. Nessa linha de
raciocínio, percebe-se que, até a investidura em cargo público, as etapas que permeiam o
processo de admissão são compostas de atos infralegais (edital de convocação, decreto de
nomeação e atos afins). Assim, tais atos não são considerados lei em sentido formal e sim atos
administrativos, fazendo com que a alternativa “e” se torne correta e, ao mesmo tempo, não
apresente ser exceção. Por fim, tendo em vista não ter resposta para questão condizente com
respectivo comando, solicito ANULAÇÃO da questão 31.
PARECER:
A assertiva e) A investidura em cargo ou emprego público depende ato normativo
administrativo, como portarias, resoluções, decretos, editais
Deve ser mantida no Gabarito como a única incorreta da referida questão.
Como averba CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO[1], “a atividade administrativa deve não
apenas ser exercida sem contraste com a lei, mas, inclusive, só pode ser exercida nos termos
de autorização contida no sistema legal. “
Atos Normativos: são aqueles que contêm um comando geral do executivo visando à correta
aplicação da lei. O objetivo imediato de tais atos é explicitar a norma legal a ser observada
pela Administração e para com os administrados.
RECURSO IMPROCEDENTE. GABARITO MANTIDO.
QUESTÃO 33:
Ilustríssima banca examinadora, A alternativa III da questão nº 33 aborda especificamente um
trecho de um estudo de caso publicado pelas autoras: Adriana Villanova de Almeida, Dalila
Alves Correa e Grasiele Aparecida Lourenço; as referidas autoras foram infelizes ao afirmar que
PARA FLEURY, o conhecimento NÃO É NEGOCIÁVEL, essa opinião sobre as obras de Fleury e
Oliveira Júnior se contradiz ao analisarmos a própria obra "Gestão estratégica do
conhecimento (Maria Fleury / Moacir Oliveira Jr") e os mais diversos estudos de caso, deixo
um trecho de um estudo de caso sobre as obras de Fleury e Oliveira Júnior (2001):
"Ressalte-se que o conhecimento tácito dificilmente pode ser transferido e sua aplicação
encontra-se restrita às atividades da organização. O conhecimento explícito, por sua vez, PODE
ser negociado no mercado. A organização enfrenta maiores dificuldades para proteger esse
tipo de conhecimento. O conhecimento que a organização deve administrar está relacionado
aos seus objetivos estratégicos."
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O estudo de caso, do qual foi retirado o trecho acima, foi baseado na obra "Gestão estratégica
do conhecimento" e foi publicado pelo autor CÂNDIDO FERREIRA DA SILVA FILHO que possui
inúmeros artigos voltados à administração. Ao buscar a referência bibliográfica utilizada pelas
autoras, que foram referência para a alternativa III, não se encontra nenhuma evidência de
que o conhecimento NÃO É NEGOCIÁVEL, diferente do que é exposto, Fleury e Oliveira Júnior,
assim como os demais estudiosos da administração, deixam explícito que TODOS os tipos de
conhecimento podem ser negociados, variando apenas em dificuldade de transferência ou
aplicabilidade às demais organizações. Vale ressaltar também que diferente do que as autoras
escrevem, as organizações possuem muita dificuldade em PROTEGER os conhecimentos
explícitos, isto é, as organizações concorrentes conseguem facilmente replicar esse tipo de
conhecimento.
Conforme exposto acima, solicito a anulação da questão por não haver gabarito correto. O
trecho utilizado para justificar o recurso está no estudo de caso presente no endereço:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiihsql8
vjsAhWjK7kGHWt5A9EQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.revista.unisal.br%2Fsj%2Fi
ndex.php%2FRevAdministracao%2Farticle%2Fdownload%2F198%2F178%2F0&usg=AOvVaw3lS
813zz_b2Jb4bL7cduTb
Link
do
estudo
de
caso
utilizado
na
alternativa
III:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiH5arN
8vjsAhXmD7kGHb4ED_4QFjAAegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Frevista.pgsskroton.com%2Find
ex.php%2Fjuridicas%2Farticle%2Fview%2F745%2F714&usg=AOvVaw07dXXfQWAickJwMR8HM
UGX
PARECER:
A assertiva do item III, ao afirmar que, Para Fleury e Oliveira Junior (2001), o conhecimento
pode ser considerado um ativo estratégico, pois não é negociável e facilmente replicado por
competidores, uma vez que está fortemente enraizado na história e na cultura da organização,
tem como fundamento , inúmeros estudos dos autores citados em torno da Gestão de
conhecimento, da importância dos processos de aprendizagem nas organizações.
Os ativos estratégicos de uma empresa são os ativos que permitem a sua diferenciação face
aos demais concorrentes e a sustentação do negócio no longo prazo. Em um dos seus artigos,
Cândido Ferreira da Silva Filho /APRENDIZAGEM E GESTÃO DO CONHECIMENTO NUM
CONTEXTO DE TRANSFORMAÇÕES , afirma que
"Conhecimento é um dos ativos mais
importantes das organizações, muito embora seja de difícil registro nos demonstrativos
econômico-financeiros. Apesar disso, o conhecimento pode ser considerado um ativo mais
importante do que máquinas, ferramentas e edificações. " Nesse mesmo artigo o autor faz
varias citações de Oliveira Júnior (2001), que versa sobre a importância do conhecimento e de
sua gestão nas estruturas organizacionais.
"Fleury e Oliveira (2008) compreendem que a Gestão do Conhecimento apresenta uma
importante contribuição para a compreensão de como recursos intangíveis podem constituir
para a formação das bases de construção das estratégias de uma instituição, assim como para
a identificação dos ativos estratégicos que irão assegurar o reconhecimento e a credibilidade
na prestação de um serviço no meio social ", citação de um outro pesquisador , Damião Enéias
de Melo dos Santos, vide http://www.anpad.org.br/admin/pdf/EnADI25.pdf.
RECURSO IMPROCEDENTE. GABARITO MANTIDO.
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