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POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE 
 

RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA O GABARITO DA PROVA OBJETIVA 
 
 

 

Cargo: A01 - ALUNO SOLDADO COMBATENTE (FEMININO) 

Disciplina: LINGUA PORTUGUESA 

Questão Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão 
(Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

1 - Gab.:W B 

O assunto do texto é especificado logo no título: segurança e medo. E disso que trata o texto. O autor desenvolve a 
ideia de que “em matéria de segurança do cidadão e, portanto da criminalidade, chegamos a níveis insuportáveis”. 
Todas as outras opções participam do texto como argumentos para defender essa ideia central, que está presente 
em todos os parágrafos: por exemplo, no segundo parágrafo, “Por que chegamos a essa situação?” (que situação? 
Segurança e medo.); no terceiro parágrafo: “o quadro aqui sumariamente descrito” (Que quadro? De segurança e 
medo.); no quarto parágrafo: “reverter o quadro atual” (Que quadro? De segurança e medo.). 

INDEFERIDO - 

1 - Gab.:V C 

O assunto do texto é especificado logo no título: segurança e medo. E disso que trata o texto. O autor desenvolve a 
ideia de que “em matéria de segurança do cidadão e, portanto da criminalidade, chegamos a níveis insuportáveis”. 
Todas as outras opções participam do texto como argumentos para defender essa ideia central, que está presente 
em todos os parágrafos: por exemplo, no segundo parágrafo, “Por que chegamos a essa situação?” (que situação? 
Segurança e medo.); no terceiro parágrafo: “o quadro aqui sumariamente descrito” (Que quadro? De segurança e 
medo.); no quarto parágrafo: “reverter o quadro atual” (Que quadro? De segurança e medo.). 

INDEFERIDO - 

1 - Gab.:Y D 

O assunto do texto é especificado logo no título: segurança e medo. E disso que trata o texto. O autor desenvolve a 
ideia de que “em matéria de segurança do cidadão e, portanto da criminalidade, chegamos a níveis insuportáveis”. 
Todas as outras opções participam do texto como argumentos para defender essa ideia central, que está presente 
em todos os parágrafos: por exemplo, no segundo parágrafo, “Por que chegamos a essa situação?” (que situação? 
Segurança e medo.); no terceiro parágrafo: “o quadro aqui sumariamente descrito” (Que quadro? De segurança e 
medo.); no quarto parágrafo: “reverter o quadro atual” (Que quadro? De segurança e medo.). 

INDEFERIDO - 

1 - Gab.:X E 

O assunto do texto é especificado logo no título: segurança e medo. E disso que trata o texto. O autor desenvolve a 
ideia de que “em matéria de segurança do cidadão e, portanto da criminalidade, chegamos a níveis insuportáveis”. 
Todas as outras opções participam do texto como argumentos para defender essa ideia central, que está presente 
em todos os parágrafos: por exemplo, no segundo parágrafo, “Por que chegamos a essa situação?” (que situação? 
Segurança e medo.); no terceiro parágrafo: “o quadro aqui sumariamente descrito” (Que quadro? De segurança e 
medo.); no quarto parágrafo: “reverter o quadro atual” (Que quadro? De segurança e medo.). 

INDEFERIDO - 
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2 - Gab.:X D 

O texto deixa claro que a desigualdade social, não é a única, mas UMA DAS CAUSAS DO AUMENTO DA 
CRIMINALIDADE: “Por que chegamos a essa situação? À desigualdade – uma constante na nossa história - veio se 
juntar...”. 
A opção “a questão econômica está diretamente vinculada à questão do aumento da criminalidade” está 
textualmente incorreta, pois, no terceiro parágrafo, está claro que “... não há automatismo entre o que ocorre na 
área da economia e na área da criminalidade”.  

INDEFERIDO - 

3 - Gab.:Z B 

Como pode ser comprovado em gramáticas ou dicionários, as conjunções MAS e PORTANTO expressam, 
respectivamente, ideias de oposição e conclusão. A única opção que, também respectivamente, expressa essas 
ideias é “todavia e por conseguinte”. 
As outras conjunções presentes nas opções (porém, CONTUDO, entretanto, no entanto) expressam ideia de 
oposição; pois (na posição da frase), então, logo expressam ideia de conclusão e, mas também expressa ideia de 
adição. 

INDEFERIDO - 

4 - Gab.:V E 
Houve equivoco do candidato ao ler o enunciado da questão. Na prova está escrito: “Releia o trecho abaixo antes 
de responder às questões...” e o trecho realmente está ABAIXO. Mais à frente, aparece: “Assinale a opção em que a 
oração destacada acima...” e a oração destacada realmente está ACIMA. 

INDEFERIDO - 

5 - Gab.:Y B 

Neste caso, especificamente, a oração reduzida é representada apenas por uma palavra, o verbo reconhecer. Se 
desenvolvermos a oração, teremos “que se reconheça”. 
Repare que a oração principal (É justo) não apresenta sujeito, justamente porque o sujeito é a oração 
RECONHECER. (Reconhecer... é justo ou Que se reconheça... é justo). Essa oração RECONHECER é classificada 
como subordinada substantiva SUBJETIVA porque funciona como SUJEITO da oração principal. 
(Esclarecemos ainda que TODA ORAÇÃO SUBORDINADA RELACIONA-SE A UMA PRINCIPAL, portanto o 
enunciado “A oração destacada exerce, em relação à primeira” refere-se à primeira ORAÇÃO, isto é, à sua principal, 
e o termo JUSTO é o predicativo da primeira oração). 

INDEFERIDO - 

5 - Gab.:X C 

Neste caso, especificamente, a oração reduzida é representada apenas por uma palavra, o verbo reconhecer. Se 
desenvolvermos a oração, teremos “que se reconheça”. 
Repare que a oração principal (É justo) não apresenta sujeito, justamente porque o sujeito é a oração 
RECONHECER. (Reconhecer... é justo ou Que se reconheça... é justo). Essa oração RECONHECER é classificada 
como subordinada substantiva SUBJETIVA porque funciona como SUJEITO da oração principal. 
(Esclarecemos ainda que TODA ORAÇÃO SUBORDINADA RELACIONA-SE A UMA PRINCIPAL, portanto o 
enunciado “A oração destacada exerce, em relação à primeira” refere-se à primeira ORAÇÃO, isto é, à sua principal, 
e o termo JUSTO é o predicativo da primeira oração). 

INDEFERIDO - 

5 - Gab.:Z 
 D 

Neste caso, especificamente, a oração reduzida é representada apenas por uma palavra, o verbo reconhecer. Se 
desenvolvermos a oração, teremos “que se reconheça”. 
Repare que a oração principal (É justo) não apresenta sujeito, justamente porque o sujeito é a oração 
RECONHECER. (Reconhecer... é justo ou Que se reconheça... é justo). Essa oração RECONHECER é classificada 
como subordinada substantiva SUBJETIVA porque funciona como SUJEITO da oração principal. 
(Esclarecemos ainda que TODA ORAÇÃO SUBORDINADA RELACIONA-SE A UMA PRINCIPAL, portanto o 
enunciado “A oração destacada exerce, em relação à primeira” refere-se à primeira ORAÇÃO, isto é, à sua principal, 

INDEFERIDO - 
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e o termo JUSTO é o predicativo da primeira oração). 

7 - Gab.:V B 

À DESIGUALDADE NÃO É SUJEITO E SIM COMPLEMENTO. Não há possibilidade de um sujeito vir com acento 
indicativo de crase. O sujeito, neste caso é composto e seus núcleos são CRISE, QUEBRA e BUSCA. Como o 
sujeito é composto, o verbo deveria estar no plural, mas, por anteceder o sujeito, ele pode concordar com o núcleo 
mais próximo. 

INDEFERIDO - 

7 - Gab.:Y C 

À DESIGUALDADE NÃO É SUJEITO E SIM COMPLEMENTO. Não há possibilidade de um sujeito vir com acento 
indicativo de crase. O sujeito, neste caso é composto e seus núcleos são CRISE, QUEBRA e BUSCA. Como o 
sujeito é composto, o verbo deveria estar no plural, mas, por anteceder o sujeito, ele pode concordar com o núcleo 
mais próximo. 

INDEFERIDO - 

9 - Gab.:Y A 
O sujeito do verbo “restar” é a oração “localizar as páginas do livro”, portanto, deve permanecer no singular. O verbo 
SER concorda com o antecedente do pronome relativo QUE: “páginas”, que, por estar no feminino plural, faz com 
que o adjetivo “dedicado” concorde com ele (dedicadas). 

INDEFERIDO - 

9 - Gab.:V E 
O sujeito do verbo “restar” é a oração “localizar as páginas do livro”, portanto, deve permanecer no singular. O verbo 
SER concorda com o antecedente do pronome relativo QUE: “páginas”, que, por estar no feminino plural, faz com 
que o adjetivo “dedicado” concorde com ele (dedicadas). 

INDEFERIDO - 

10 - Gab.:W D A oração destacada é classificada como adjetiva porque, iniciada por pronome relativo, refere-se a termo anterior 
(pronome demonstrativo O), restringindo-o. INDEFERIDO - 

12 - Gab.:Z 
 B 

A questão está correta. O termo “a noite” é sujeito do verbo estar, e não adjunto adverbial (portanto, nesse caso, a 
noite não é locução adverbial). Não se usa acento de crase antes de pronomes demonstrativos, nem antes de 
palavras masculinas, então “a essa ideia” e “a cavalo” não levam acento. “A medida” não é locução, portanto, não 
deve ser acentuado. A única opção correta é a que usa o acento grave em ÀS PRESSAS, já que esse termo 
representa uma locução adverbial de núcleo feminino. 

INDEFERIDO - 

12 - Gab.:W C 

A questão está correta. O termo “a noite” é sujeito do verbo estar, e não adjunto adverbial (portanto, nesse caso, a 
noite não é locução adverbial,) Não se usa acento de crase antes de pronomes demonstrativos, nem antes de 
palavras masculinas, então “a essa ideia” e “a cavalo” não levam acento.  “A medida” não é locução, portanto, não 
deve ser acentuado. A única opção correta é a que usa o acento grave em ÀS PRESSAS, já que esse termo 
representa uma locução adverbial de núcleo feminino. 

INDEFERIDO - 

12 - Gab.:V D 

A questão está correta. O termo “a noite” é sujeito do verbo estar, e não adjunto adverbial (portanto, nesse caso, a 
noite não é locução adverbial,) Não se usa acento de crase antes de pronomes demonstrativos, nem antes de 
palavras masculinas, então “a essa ideia” e “a cavalo” não levam acento.  “A medida” não é locução, portanto, não 
deve ser acentuado. A única opção correta é a que usa o acento grave em ÀS PRESSAS, já que esse termo 
representa uma locução adverbial de núcleo feminino. 

INDEFERIDO - 

13 - Gab.:Z A 

A questão é clara quanto a ERRO DE COLOCAÇÃO PRONOMINAL. Quanto a esse quesito, a única opção 
incorreta é “O jogo que realiza-se...”, pois o pronome relativo QUE deve atrair o oblíquo para antes do verbo.  Nos 
outros casos, o futuro do presente exige mesóclise (Enviar-lhe-ei e realizar-se-á), O pronome interrogativo “quem” 
exige que o SE esteja antes do verbo “candidataria” e, o verbo no início da oração exige ênclise (Viu-se). 

INDEFERIDO - 
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13 - Gab.:X E 

A questão é clara quanto a ERRO DE COLOCAÇÃO PRONOMINAL. Quanto a esse quesito, a única opção 
incorreta é “O jogo que realiza-se...”, pois o pronome relativo QUE deve atrair o oblíquo para antes do verbo.  Nos 
outros casos, o futuro do presente exige mesóclise (Enviar-lhe-ei e realizar-se-á), O pronome interrogativo “quem” 
exige que o SE esteja antes do verbo “candidataria” e, o verbo no início da oração exige ênclise (Viu-se). 

INDEFERIDO - 

14 - Gab.:X C 

“Sociais” é adjetivo que caracteriza o substantivo “indicadores”, “A” é preposição (se fosse artigo determinando o 
substantivo “níveis”, deveríamos usar “os”), “Com” é preposição e “avanço” é substantivo. Se avanço fosse a 
primeira pessoa do singular do verbo avançar, poderíamos dizer: ...e, portanto, de eu avanço da criminalidade, o 
que não faria sentido. 

INDEFERIDO - 

15 - Gab.:W C 

As formas “Não se vá tão cedo” e “Vive-se bem nesta região” (verbo intransitivo + se, indicando sujeito 
indeterminado) estão corretas. Nas formas “Recebem-se donativos” e “Aluga-se bicicleta” não há erro, pois a voz 
passiva sintética (verbo transitivo direto + SE) exige que o verbo concorde com o sujeito da oração. A forma passiva 
sintética “Conserta-se instrumentos musicais” está em desacordo com a norma culta, pois o verbo não está 
concordando no PLURAL com o sujeito destacado. 

INDEFERIDO - 

15 - Gab.:V D 

As formas “Não se vá tão cedo” e “Vive-se bem nesta região” (verbo intransitivo + se, indicando sujeito 
indeterminado) estão corretas. Nas formas “Recebem-se donativos” e “Aluga-se bicicleta” não há erro, pois a voz 
passiva sintética (verbo transitivo direto + SE) exige que o verbo concorde com o sujeito da oração. A forma passiva 
sintética “Conserta-se instrumentos musicais” está em desacordo com a norma culta, pois o verbo não está 
concordando no PLURAL com o sujeito destacado. 

INDEFERIDO - 

19 - Gab.:Z B 

“Porque eles não assumiram essa posição?”, está errada, pois em interrogações diretas e indiretas, a forma deve 
estar separada. Por essa mesma razão, “Não entendo por que você tomou essa decisão” está correta, pois indica 
interrogação indireta. 
Em “Eles desistiram porquê não concordavam com as ordens”, a forma não deveria levar acento. Na frase em que 
aparece substantivado (o porque), a palavra deveria estar acentuada, e, em “Ninguém foi preso por que não houve 
delito”, a forma deveria estar escrita de maneira separada, porque indica causa. 

INDEFERIDO - 

19 - Gab.:V D 

“Porque eles não assumiram essa posição?”, está errada, pois em interrogações diretas e indiretas, a forma deve 
estar separada. Por essa mesma razão, “Não entendo por que você tomou essa decisão” está correta, pois indica 
interrogação indireta. 
Em “Eles desistiram porquê não concordavam com as ordens”, a forma não deveria levar acento..Na frase em que 
aparece substantivado (o porque), a palavra deveria estar acentuada, e, em “Ninguém foi preso por que não houve 
delito”, a forma deveria estar escrita de maneira separada, porque indica causa. 

INDEFERIDO - 

19 - Gab.:Y E 

“Porque eles não assumiram essa posição?”, está errada, pois em interrogações diretas e indiretas, a forma deve 
estar separada. Por essa mesma razão, “Não entendo por que você tomou essa decisão” está correta, pois indica 
interrogação indireta. 
Em “Eles desistiram porquê não concordavam com as ordens”, a forma não deveria levar acento. Na frase em que 
aparece substantivado (o porque), a palavra deveria estar acentuada, e, em “Ninguém foi preso por que não houve 
delito”, a forma deveria estar escrita de maneira separada, porque indica causa. 

INDEFERIDO - 
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Cargo: A01 - ALUNO SOLDADO COMBATENTE (FEMININO) 

Disciplina: HIST. E GEO. DO ACRE  

Questão Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão 
(Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

22 - Gab.:V B 
Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que, segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística a banana é uma lavoura permanente que em 2010 atingiu a área plantada de 
9.357 hectares. (http://www.ibge.gov.br/estadosat/temas.php?sigla=ac&tema=lavourapermanente2010) 

INDEFERIDO - 

23 - Gab.:Y A 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que Segundo Luiz Alberto Moniz 
Bandeira em O Barão de Rothschild e a questão do Acre, p 156, deixa claro que sem a ajuda dos 
seringalistas os seringueiros não contribuiriam na luta territorial. Segundo o referido autor: “Em 30 de abril 
1889, alguns brasileiros, proprietários de seringais, liderados por José Carvalho, expulsaram Moisés 
Santiváñez, que substituíra o ministro Paravicini como chefe da delegação boliviana no Acre, bem como os 
demais membros da delegação boliviana, que não resistiram, ao perceberem que não tinham condições de 
enfrentar cerca de 15.000 brasileiros estabelecidos no Acre”. 

INDEFERIDO - 

24 - Gab.:Y B 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das alegações 
comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de livros, nome dos 
autores”. 

INDEFERIDO - 

24 - Gab.:X C 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das alegações 
comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de livros, nome dos 
autores”. 

INDEFERIDO - 

24 - Gab.:W E 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das alegações 
comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de livros, nome dos 
autores”. 

INDEFERIDO - 

26 - Gab.:W B 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que Segundo classificação de 
Strahler, a divisão climatica do Brasil contida em RIBEIRO, P.P.C. Atlas Geográfico de Minas Gerais e Belo 
Horizonte, 1999, o clima do Acre é denominado de equatorial com índice pluviométrico elevado, ou seja, 
úmido, apesar da diferença anual. Segundo o mesmo atlas, todo clima equatorial é quente, tornando o uso 
do termo redundante.  
A questão era sobre o clima do Acre e não a questão hidrográfica, inviabilizando tal opção. 

INDEFERIDO - 

26 - Gab.:V C Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das alegações INDEFERIDO - 
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comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de livros, nome dos 
autores”. 

26 - Gab.:Y D 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que Segundo classificação de 
Strahler, a divisão climatica do Brasil contida em RIBEIRO, P.P.C. Atlas Geográfico de Minas Gerais e Belo 
Horizonte, 1999, o clima do Acre é denominado de equatorial com índice pluviométrico elevado, ou seja, 
úmido, apesar da diferença anual. Segundo o mesmo atlas, todo clima equatorial é quente, tornando o uso 
do termo redundante. A questão era sobre o clima do Acre e não a questão hidrográfica, inviabilizando tal 
opção. 

INDEFERIDO - 

26 - Gab.:X E 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que Segundo classificação de 
Strahler, a divisão climatica do Brasil contida em RIBEIRO, P.P.C. Atlas Geográfico de Minas Gerais e Belo 
Horizonte, 1999, o clima do Acre é denominado de equatorial com índice pluviométrico elevado, ou seja, 
úmido, apesar da diferença anual. Segundo o mesmo atlas, todo clima equatorial é quente, tornando o uso 
do termo redundante.  

INDEFERIDO - 

27 - Gab.:Z B 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que “o governo decreta o fim da 
linha de crédito à borracha em 1967, o que resultou na venda de grande parte dos seringais” gerando 
conflitos ao longo da década de 1970. Os conflitos não ocorrem imediatamente ao fim dos subsídios. (Ana 
Karolina Ferreira Corrêa; Denison da Silva Ferreira; Edson Maués Corrêa – Universidade Federal do Pará, 
da revista Discente Expressoes Geográficas nº 06, ano VI, p.32). 

INDEFERIDO - 

28 - Gab.:X B 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das alegações 
comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de livros, nome dos 
autores”. 

INDEFERIDO - 

30 - Gab.:Y D 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das alegações 
comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de livros, nome dos 
autores”. 

INDEFERIDO - 

31 - Gab.:V A 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o fragmento do texto foi 
extraído de um artigo científico que utilizou a grafia Noa para um dos afluentes do Rio Juruá (SILVA, Silvio 
Simione da. DAS MICRORREGIÕES GEOGRÁFICAS ÀS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO: 
regionalizações das terras acreanas e as possibilidades de novos rearranjos no princípio do século XXI. 
Universidade Federal do Acre – UFAC, Rio Branco). Todavia, a questão poderia ser resolvida haja visto que 
as características da referida microrregião são específicas para Cruzeiro do Sul, principalmente pela 
localização geográfica (oeste do estado) e a formação pré-andina da Serra do Divisor. 

INDEFERIDO - 

31 - Gab.:Y B 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o fragmento do texto foi 
extraído de um artigo científico que utilizou a grafia Noa para um dos afluentes do Rio Juruá (SILVA, Silvio 
Simione da. DAS MICRORREGIÕES GEOGRÁFICAS ÀS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO: 
regionalizações das terras acreanas e as possibilidades de novos rearranjos no princípio do século XXI. 

INDEFERIDO - 
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Universidade Federal do Acre – UFAC, Rio Branco). Todavia, a questão poderia ser resolvida haja visto que 
as características da referida microrregião são específicas para Cruzeiro do Sul, principalmente pela 
localização geográfica (oeste do estado) e a formação pré-andina da Serra do Divisor. 

31 - Gab.:X C 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o fragmento do texto foi 
extraído de um artigo científico que utilizou a grafia Noa para um dos afluentes do Rio Juruá (SILVA, Silvio 
Simione da. DAS MICRORREGIÕES GEOGRÁFICAS ÀS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO: 
regionalizações das terras acreanas e as possibilidades de novos rearranjos no princípio do século XXI. 
Universidade Federal do Acre – UFAC, Rio Branco). Todavia, a questão poderia ser resolvida haja visto que 
as características da referida microrregião são específicas para Cruzeiro do Sul, principalmente pela 
localização geográfica (oeste do estado) e a formação pré-andina da Serra do Divisor. 

INDEFERIDO - 

31 - Gab.:Z D 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o fragmento do texto foi 
extraído de um artigo científico que utilizou a grafia Noa para um dos afluentes do Rio Juruá (SILVA, Silvio 
Simione da. DAS MICRORREGIÕES GEOGRÁFICAS ÀS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO: 
regionalizações das terras acreanas e as possibilidades de novos rearranjos no princípio do século XXI. 
Universidade Federal do Acre – UFAC, Rio Branco). Todavia, a questão poderia ser resolvida haja visto que 
as características da referida microrregião são específicas para Cruzeiro do Sul, principalmente pela 
localização geográfica (oeste do estado) e a formação pré-andina da Serra do Divisor. 

INDEFERIDO - 

31 - Gab.:W E 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o fragmento do texto foi 
extraído de um artigo científico que utilizou a grafia Noa para um dos afluentes do Rio Juruá (SILVA, Silvio 
Simione da. DAS MICRORREGIÕES GEOGRÁFICAS ÀS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO: 
regionalizações das terras acreanas e as possibilidades de novos rearranjos no princípio do século XXI. 
Universidade Federal do Acre – UFAC, Rio Branco). Todavia, a questão poderia ser resolvida haja visto que 
as características da referida microrregião são específicas para Cruzeiro do Sul, principalmente pela 
localização geográfica (oeste do estado) e a formação pré-andina da Serra do Divisor. 

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:X A 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que Segundo dados divulgados 
no texto Acre em números do Governo estadual (http://www.ac.gov.br), baseados nos dados do IBGE 
(www.ibge.gov.br), página 127 tabela 8, são 17 o número de unidades locaisde Administração pública, 
defesa e seguridade social, com mais de 500 trabalhadores. 

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:W C 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que Segundo dados divulgados 
no texto Acre em números do Governo estadual (http://www.ac.gov.br), baseados nos dados do IBGE 
(www.ibge.gov.br), página 127 tabela 8, são 17 o número de unidades locaisde Administração pública, 
defesa e seguridade social, com mais de 500 trabalhadores. 

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:V D 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das alegações 
comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de livros, nome dos 
autores”. 

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:Y E Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que Segundo dados divulgados INDEFERIDO - 
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no texto Acre em números do Governo estadual (http://www.ac.gov.br), baseados nos dados do IBGE 
(www.ibge.gov.br), página 127 tabela 8, são 17 o número de unidades locaisde Administração pública, 
defesa e seguridade social, com mais de 500 trabalhadores. 

 

Cargo: A01 - ALUNO SOLDADO COMBATENTE (MASCULINO) 

Disciplina: LINGUA PORTUGUESA 

Questão Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão 
(Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

1 - Gab.:Z A 

O assunto do texto é especificado logo no título: segurança e medo. E disso que trata o texto. O autor desenvolve a 
ideia de que “em matéria de segurança do cidadão e, portanto da criminalidade, chegamos a níveis insuportáveis”. 
Todas as outras opções participam do texto como argumentos para defender essa ideia central, que está presente 
em todos os parágrafos: por exemplo, no segundo parágrafo, “Por que chegamos a essa situação?” (que situação? 
Segurança e medo.); no terceiro parágrafo: “o quadro aqui sumariamente descrito” (Que quadro? De segurança e 
medo.); no quarto parágrafo: “reverter o quadro atual” (Que quadro? De segurança e medo). 

INDEFERIDO - 

1 - Gab.:W B 

O assunto do texto é especificado logo no título: segurança e medo. E disso que trata o texto. O autor desenvolve a 
ideia de que “em matéria de segurança do cidadão e, portanto da criminalidade, chegamos a níveis insuportáveis”. 
Todas as outras opções participam do texto como argumentos para defender essa ideia central, que está presente 
em todos os parágrafos: por exemplo, no segundo parágrafo, “Por que chegamos a essa situação?” (que situação? 
Segurança e medo.); no terceiro parágrafo: “o quadro aqui sumariamente descrito” (Que quadro? De segurança e 
medo.); no quarto parágrafo: “reverter o quadro atual” (Que quadro? De segurança e medo). 

INDEFERIDO - 

1 - Gab.:V C 

O assunto do texto é especificado logo no título: segurança e medo. E disso que trata o texto. O autor desenvolve a 
ideia de que “em matéria de segurança do cidadão e, portanto da criminalidade, chegamos a níveis insuportáveis”. 
Todas as outras opções participam do texto como argumentos para defender essa ideia central, que está presente 
em todos os parágrafos: por exemplo, no segundo parágrafo, “Por que chegamos a essa situação?” (que situação? 
Segurança e medo.); no terceiro parágrafo: “o quadro aqui sumariamente descrito” (Que quadro? De segurança e 
medo.); no quarto parágrafo: “reverter o quadro atual” (Que quadro? De segurança e medo). 

INDEFERIDO - 

1 - Gab.:Y D 

O assunto do texto é especificado logo no título: segurança e medo. E disso que trata o texto. O autor desenvolve a 
ideia de que “em matéria de segurança do cidadão e, portanto da criminalidade, chegamos a níveis insuportáveis”. 
Todas as outras opções participam do texto como argumentos para defender essa ideia central, que está presente 
em todos os parágrafos: por exemplo, no segundo parágrafo, “Por que chegamos a essa situação?” (que situação? 
Segurança e medo.); no terceiro parágrafo: “o quadro aqui sumariamente descrito” (Que quadro? De segurança e 
medo.); no quarto parágrafo: “reverter o quadro atual” (Que quadro? De segurança e medo). 

INDEFERIDO - 

1 - Gab.:X E 
O assunto do texto é especificado logo no título: segurança e medo. E disso que trata o texto. O autor desenvolve a 
ideia de que “em matéria de segurança do cidadão e, portanto da criminalidade, chegamos a níveis insuportáveis”. 
Todas as outras opções participam do texto como argumentos para defender essa ideia central, que está presente 

INDEFERIDO - 
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em todos os parágrafos: por exemplo, no segundo parágrafo, “Por que chegamos a essa situação?” (que situação? 
Segurança e medo.); no terceiro parágrafo: “o quadro aqui sumariamente descrito” (Que quadro? De segurança e 
medo.); no quarto parágrafo: “reverter o quadro atual” (Que quadro? De segurança e medo). 

2 - Gab.:V B 

O texto deixa claro que a desigualdade social, não é a única, mas UMA DAS CAUSAS DO AUMENTO DA 
CRIMINALIDADE: “Por que chegamos a essa situação? À desigualdade – uma constante na nossa história - veio se 
juntar...”. 
A opção “a questão econômica está diretamente vinculada à questão do aumento da criminalidade” está 
textualmente incorreta, pois, no terceiro parágrafo, está claro que “... não há automatismo entre o que ocorre na 
área da economia e na área da criminalidade”. 

INDEFERIDO - 

2 - Gab.:Y C 

O texto deixa claro que a desigualdade social, não é a única, mas UMA DAS CAUSAS DO AUMENTO DA 
CRIMINALIDADE: “Por que chegamos a essa situação? À desigualdade – uma constante na nossa história - veio se 
juntar...”. 
A opção “a questão econômica está diretamente vinculada à questão do aumento da criminalidade” está 
textualmente incorreta, pois, no terceiro parágrafo, está claro que “... não há automatismo entre o que ocorre na 
área da economia e na área da criminalidade”. 

INDEFERIDO - 

2 - Gab.:X D 

O texto deixa claro que a desigualdade social, não é a única, mas UMA DAS CAUSAS DO AUMENTO DA 
CRIMINALIDADE: “Por que chegamos a essa situação? À desigualdade – uma constante na nossa história - veio se 
juntar...”. 
A opção “a questão econômica está diretamente vinculada à questão do aumento da criminalidade” está 
textualmente incorreta, pois, no terceiro parágrafo, está claro que “... não há automatismo entre o que ocorre na 
área da economia e na área da criminalidade”. 

INDEFERIDO - 

2 - Gab.:Z E 

O texto deixa claro que a desigualdade social, não é a única, mas UMA DAS CAUSAS DO AUMENTO DA 
CRIMINALIDADE: “Por que chegamos a essa situação? À desigualdade – uma constante na nossa história - veio se 
juntar...”. 
A opção “a questão econômica está diretamente vinculada à questão do aumento da criminalidade” está 
textualmente incorreta, pois, no terceiro parágrafo, está claro que “... não há automatismo entre o que ocorre na 
área da economia e na área da criminalidade”. 

INDEFERIDO - 

3 - Gab.:Z B 

Como pode ser comprovado em gramáticas ou dicionários, as conjunções MAS e PORTANTO expressam, 
respectivamente, ideias de oposição e conclusão. A única opção que, também respectivamente, expressa essas 
ideias é “todavia e por conseguinte”. 
As outras conjunções presentes nas opções (porém, CONTUDO, entretanto, no entanto) expressam ideia de 
oposição; pois (na posição da frase), então, logo expressam ideia de conclusão e mas também expressa ideia de 
adição. 

INDEFERIDO - 

3 - Gab.:W C 

Como pode ser comprovado em gramáticas ou dicionários, as conjunções MAS e PORTANTO expressam, 
respectivamente, ideias de oposição e conclusão. A única opção que, também respectivamente, expressa essas 
ideias é “todavia e por conseguinte”. 
As outras conjunções presentes nas opções (porém, CONTUDO, entretanto, no entanto) expressam ideia de 
oposição; pois (na posição da frase), então, logo expressam ideia de conclusão e mas também expressa ideia de 

INDEFERIDO - 
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adição. 

3 - Gab.:V D 

Como pode ser comprovado em gramáticas ou dicionários, as conjunções MAS e PORTANTO expressam, 
respectivamente, ideias de oposição e conclusão. A única opção que, também respectivamente, expressa essas 
ideias é “todavia e por conseguinte”. 
As outras conjunções presentes nas opções (porém, CONTUDO, entretanto, no entanto) expressam ideia de 
oposição; pois (na posição da frase), então, logo expressam ideia de conclusão e mas também expressa ideia de 
adição. 

INDEFERIDO - 

3 - Gab.:Y E 

Como pode ser comprovado em gramáticas ou dicionários, as conjunções MAS e PORTANTO expressam, 
respectivamente, ideias de oposição e conclusão. A única opção que, também respectivamente, expressa essas 
ideias é “todavia e por conseguinte”. 
As outras conjunções presentes nas opções (porém, CONTUDO, entretanto, no entanto) expressam ideia de 
oposição; pois (na posição da frase), então, logo expressam ideia de conclusão e mas também expressa ideia de 
adição. 

INDEFERIDO - 

4 - Gab.:Y A 

A oração “reconhecer” é classificada como subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo, isto é, funciona 
como sujeito da oração principal: ISTO (reconhecer) é justo. A única oração desenvolvida que faz sentido como 
sujeito da principal, no caso, é “que se reconheça”, isto é, “que se reconheça...” é justo. As outras opções não 
completam o sentido da principal e sim indicam ideia de concessão, condição, adição e causa. 

INDEFERIDO - 

4 - Gab.:Z C 

A oração “reconhecer” é classificada como subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo, isto é, funciona 
como sujeito da oração principal: ISTO (reconhecer) é justo. A única oração desenvolvida que faz sentido como 
sujeito da principal, no caso, é “que se reconheça”, isto é, “que se reconheça...” é justo. As outras opções não 
completam o sentido da principal e sim indicam ideia de concessão, condição, adição e causa. 

INDEFERIDO - 

4 - Gab.:W D 

A oração “reconhecer” é classificada como subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo, isto é, funciona 
como sujeito da oração principal: ISTO (reconhecer) é justo. A única oração desenvolvida que faz sentido como 
sujeito da principal, no caso, é “que se reconheça”, isto é, “que se reconheça...” é justo. As outras opções não 
completam o sentido da principal e sim indicam ideia de concessão, condição, adição e causa. 

INDEFERIDO - 

4 - Gab.:V E 

A oração “reconhecer” é classificada como subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo, isto é, funciona 
como sujeito da oração principal: ISTO (reconhecer) é justo. A única oração desenvolvida que faz sentido como 
sujeito da principal, no caso, é “que se reconheça”, isto é, “que se reconheça...” é justo. As outras opções não 
completam o sentido da principal e sim indicam ideia de concessão, condição, adição e causa. 
Em tempo: é sabido que todo trecho retirado de um texto deve estar entre aspas. O único destaque na frase são as 
letras maiúsculas. 

INDEFERIDO - 

5 - Gab.:V A 

Neste caso, especificamente, a oração reduzida é representada apenas por uma palavra, o verbo reconhecer. Se 
desenvolvermos a oração, teremos “que se reconheça”. 
Repare que a oração principal (É justo) não apresenta sujeito, justamente porque o sujeito é a oração 
RECONHECER. (Reconhecer... é justo ou Que se reconheça... é justo). Essa oração RECONHECER é classificada 
como subordinada substantiva SUBJETIVA porque funciona como SUJEITO da oração principal. 
(Esclarecemos ainda que TODA ORAÇÃO SUBORDINADA RELACIONA-SE A UMA PRINCIPAL, portanto o 

INDEFERIDO - 
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enunciado “A oração destacada exerce, em relação à primeira” refere-se à primeira ORAÇÃO, isto é, à sua principal, 
e o termo JUSTO é o predicativo da primeira oração). 

5 - Gab.:Y B 

Neste caso, especificamente, a oração reduzida é representada apenas por uma palavra, o verbo reconhecer. Se 
desenvolvermos a oração, teremos “que se reconheça”. 
Repare que a oração principal (É justo) não apresenta sujeito, justamente porque o sujeito é a oração 
RECONHECER. (Reconhecer... é justo ou Que se reconheça... é justo). Essa oração RECONHECER é classificada 
como subordinada substantiva SUBJETIVA porque funciona como SUJEITO da oração principal. 
(Esclarecemos ainda que TODA ORAÇÃO SUBORDINADA RELACIONA-SE A UMA PRINCIPAL, portanto o 
enunciado “A oração destacada exerce, em relação à primeira” refere-se à primeira ORAÇÃO, isto é, à sua principal, 
e o termo JUSTO é o predicativo da primeira oração). 

INDEFERIDO - 

5 - Gab.:X C 

Neste caso, especificamente, a oração reduzida é representada apenas por uma palavra, o verbo reconhecer. Se 
desenvolvermos a oração, teremos “que se reconheça”. 
Repare que a oração principal (É justo) não apresenta sujeito, justamente porque o sujeito é a oração 
RECONHECER. (Reconhecer... é justo ou Que se reconheça... é justo). Essa oração RECONHECER é classificada 
como subordinada substantiva SUBJETIVA porque funciona como SUJEITO da oração principal. 
(Esclarecemos ainda que TODA ORAÇÃO SUBORDINADA RELACIONA-SE A UMA PRINCIPAL, portanto o 
enunciado “A oração destacada exerce, em relação à primeira” refere-se à primeira ORAÇÃO, isto é, à sua principal, 
e o termo JUSTO é o predicativo da primeira oração). 

INDEFERIDO - 

5 - Gab.:Z D 

Neste caso, especificamente, a oração reduzida é representada apenas por uma palavra, o verbo reconhecer. Se 
desenvolvermos a oração, teremos “que se reconheça”. 
Repare que a oração principal (É justo) não apresenta sujeito, justamente porque o sujeito é a oração 
RECONHECER. (Reconhecer... é justo ou Que se reconheça... é justo). Essa oração RECONHECER é classificada 
como subordinada substantiva SUBJETIVA porque funciona como SUJEITO da oração principal. 
(Esclarecemos ainda que TODA ORAÇÃO SUBORDINADA RELACIONA-SE A UMA PRINCIPAL, portanto o 
enunciado “A oração destacada exerce, em relação à primeira” refere-se à primeira ORAÇÃO, isto é, à sua principal, 
e o termo JUSTO é o predicativo da primeira oração). 

INDEFERIDO - 

5 - Gab.:W E 

Neste caso, especificamente, a oração reduzida é representada apenas por uma palavra, o verbo reconhecer. Se 
desenvolvermos a oração, teremos “que se reconheça”. 
Repare que a oração principal (É justo) não apresenta sujeito, justamente porque o sujeito é a oração 
RECONHECER. (Reconhecer... é justo ou Que se reconheça... é justo). Essa oração RECONHECER é classificada 
como subordinada substantiva SUBJETIVA porque funciona como SUJEITO da oração principal. 
(Esclarecemos ainda que TODA ORAÇÃO SUBORDINADA RELACIONA-SE A UMA PRINCIPAL, portanto o 
enunciado “A oração destacada exerce, em relação à primeira” refere-se à primeira ORAÇÃO, isto é, à sua principal, 
e o termo JUSTO é o predicativo da primeira oração). 

INDEFERIDO - 

6 - Gab.:Z D Segundo dicionários e Nova Gramática do Português Contemporâneo de Celso Cunha, p.196, a questão está 
correta. INDEFERIDO - 

7 - Gab.:W A À DESIGUALDADE NÃO É SUJEITO E SIM COMPLEMENTO. Não há possibilidade de um sujeito vir com acento 
indicativo de crase. O sujeito, neste caso é composto e seus núcleos são CRISE, QUEBRA e BUSCA. Como o INDEFERIDO - 



 

12 
 

 

sujeito é composto, o verbo deveria estar no plural, mas, por anteceder o sujeito, ele pode concordar com o núcleo 
mais próximo. 

7 - Gab.:V B 

À DESIGUALDADE NÃO É SUJEITO E SIM COMPLEMENTO. Não há possibilidade de um sujeito vir com acento 
indicativo de crase. O sujeito, neste caso é composto e seus núcleos são CRISE, QUEBRA e BUSCA. Como o 
sujeito é composto, o verbo deveria estar no plural, mas, por anteceder o sujeito, ele pode concordar com o núcleo 
mais próximo. 

INDEFERIDO - 

7 - Gab.:Y C 

À DESIGUALDADE NÃO É SUJEITO E SIM COMPLEMENTO. Não há possibilidade de um sujeito vir com acento 
indicativo de crase. O sujeito, neste caso é composto e seus núcleos são CRISE, QUEBRA e BUSCA. Como o 
sujeito é composto, o verbo deveria estar no plural, mas, por anteceder o sujeito, ele pode concordar com o núcleo 
mais próximo. 

INDEFERIDO - 

7 - Gab.:X D 

À DESIGUALDADE NÃO É SUJEITO E SIM COMPLEMENTO. Não há possibilidade de um sujeito vir com acento 
indicativo de crase. O sujeito, neste caso é composto e seus núcleos são CRISE, QUEBRA e BUSCA. Como o 
sujeito é composto, o verbo deveria estar no plural, mas, por anteceder o sujeito, ele pode concordar com o núcleo 
mais próximo. 

INDEFERIDO - 

7 - Gab.:Z E 

À DESIGUALDADE NÃO É SUJEITO E SIM COMPLEMENTO. Não há possibilidade de um sujeito vir com acento 
indicativo de crase. O sujeito, neste caso é composto e seus núcleos são CRISE, QUEBRA e BUSCA. Como o 
sujeito é composto, o verbo deveria estar no plural, mas, por anteceder o sujeito, ele pode concordar com o núcleo 
mais próximo. 

INDEFERIDO - 

8 - Gab.:Y C 
O termo “uma constante da nossa história” é um termo de natureza nominal, que esclarece um outro que o 
antecede; portanto, caracteriza-se como aposto. O aposto, normalmente, aparece destacado por pausas que, na 
escrita, são representados por vírgulas, dois pontos ou travessão, como é o caso.  

INDEFERIDO - 

8 - Gab.:X D 
O termo “uma constante da nossa história” é um termo de natureza nominal, que esclarece um outro que o 
antecede; portanto, caracteriza-se como aposto. O aposto, normalmente, aparece destacado por pausas que, na 
escrita, são representados por vírgulas, dois pontos ou travessão, como é o caso. 

INDEFERIDO - 

9 - Gab.:Y A 
O sujeito do verbo “restar” é a oração “localizar as páginas do livro”, portanto, deve permanecer no singular. O verbo 
SER concorda com o antecedente do pronome relativo QUE: “páginas”, que, por estar no feminino plural, faz com 
que o adjetivo “dedicado” concorde com ele (dedicadas). 

INDEFERIDO - 

9 - Gab.:X B 
O sujeito do verbo “restar” é a oração “localizar as páginas do livro”, portanto, deve permanecer no singular. O verbo 
SER concorda com o antecedente do pronome relativo QUE: “páginas”, que, por estar no feminino plural, faz com 
que o adjetivo “dedicado” concorde com ele (dedicadas) 

INDEFERIDO - 

9 - Gab.:Z C 
O sujeito do verbo “restar” é a oração “localizar as páginas do livro”, portanto, deve permanecer no singular. O verbo 
SER concorda com o antecedente do pronome relativo QUE: “páginas”, que, por estar no feminino plural, faz com 
que o adjetivo “dedicado” concorde com ele (dedicadas). 

INDEFERIDO - 

10 - Gab.:Y A A oração destacada é classificada como adjetiva porque, iniciada por pronome relativo, refere-se a termo anterior 
(pronome demonstrativo O), restringindo-o. INDEFERIDO - 
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10 - Gab.:X B A oração destacada é classificada como adjetiva porque , iniciada por pronome relativo, refere-se a termo anterior ( 
pronome demonstrativo O), restringindo-o. INDEFERIDO - 

10 - Gab.:W D Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a fundamentação apresentada pelo 
candidato contra o gabarito, não corresponde ao conteúdo da referida questão. INDEFERIDO - 

12 - Gab.:X A 

A questão está correta. O termo “a noite” é sujeito do verbo estar, e não adjunto adverbial (portanto, nesse caso, a 
noite não é locução adverbial,) Não se usa acento de crase antes de pronomes demonstrativos, nem antes de 
palavras masculinas, então “a essa ideia” e “a cavalo” não levam acento.  “A medida” não é locução, portanto, não 
deve ser acentuado. A única opção correta é a que usa o acento grave em ÀS PRESSAS, já que esse termo 
representa uma locução adverbial de núcleo feminino. 

INDEFERIDO - 

12 - Gab.:Z B 

A questão está correta. O termo “a noite” é sujeito do verbo estar, e não adjunto adverbial (portanto, nesse caso, a 
noite não é locução adverbial,) Não se usa acento de crase antes de pronomes demonstrativos, nem antes de 
palavras masculinas, então “a essa ideia” e “a cavalo” não levam acento.  “A medida” não é locução, portanto, não 
deve ser acentuado. A única opção correta é a que usa o acento grave em ÀS PRESSAS, já que esse termo 
representa uma locução adverbial de núcleo feminino. 

INDEFERIDO - 

12 - Gab.:W C 

A questão está correta. O termo “a noite” é sujeito do verbo estar, e não adjunto adverbial (portanto, nesse caso, a 
noite não é locução adverbial,) Não se usa acento de crase antes de pronomes demonstrativos, nem antes de 
palavras masculinas, então “a essa ideia” e “a cavalo” não levam acento.  “A medida” não é locução, portanto, não 
deve ser acentuado. A única opção correta é a que usa o acento grave em ÀS PRESSAS, já que esse termo 
representa uma locução adverbial de núcleo feminino. 

INDEFERIDO - 

12 - Gab.:V D 

A questão está correta. O termo “a noite” é sujeito do verbo estar, e não adjunto adverbial (portanto, nesse caso, a 
noite não é locução adverbial,) Não se usa acento de crase antes de pronomes demonstrativos, nem antes de 
palavras masculinas, então “a essa ideia” e “a cavalo” não levam acento.  “A medida” não é locução, portanto, não 
deve ser acentuado. A única opção correta é a que usa o acento grave em ÀS PRESSAS, já que esse termo 
representa uma locução adverbial de núcleo feminino. 

INDEFERIDO - 

12 - Gab.:Y E 

A questão está correta. O termo “a noite” é sujeito do verbo estar, e não adjunto adverbial (portanto, nesse caso, a 
noite não é locução adverbial,) Não se usa acento de crase antes de pronomes demonstrativos, nem antes de 
palavras masculinas, então “a essa ideia” e “a cavalo” não levam acento.  “A medida” não é locução, portanto, não 
deve ser acentuado. A única opção correta é a que usa o acento grave em ÀS PRESSAS, já que esse termo 
representa uma locução adverbial de núcleo feminino. 

INDEFERIDO - 

13 - Gab.:W B 

A questão é clara quanto a ERRO DE COLOCAÇÃO PRONOMINAL. Quanto a esse quesito, a única opção 
incorreta é “O jogo que realiza-se...”, pois o pronome relativo QUE deve atrair o oblíquo para antes do verbo.  Nos 
outros casos, o futuro do presente exige mesóclise (Enviar-lhe-ei e realizar-se-á), O pronome interrogativo “quem” 
exige que o SE esteja antes do verbo “candidataria” e, o verbo no início da oração exige ênclise (Viu-se). 

INDEFERIDO - 

13 - Gab.:V C 

A questão é clara quanto a ERRO DE COLOCAÇÃO PRONOMINAL. Quanto a esse quesito, a única opção 
incorreta é “O jogo que realiza-se...”, pois o pronome relativo QUE deve atrair o oblíquo para antes do verbo.  Nos 
outros casos, o futuro do presente exige mesóclise (Enviar-lhe-ei e realizar-se-á), O pronome interrogativo “quem” 
exige que o SE esteja antes do verbo “candidataria” e, o verbo no início da oração exige ênclise (Viu-se). 

INDEFERIDO - 
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13 - Gab.:Y D 

A questão é clara quanto a ERRO DE COLOCAÇÃO PRONOMINAL. Quanto a esse quesito, a única opção 
incorreta é “O jogo que realiza-se...”, pois o pronome relativo QUE deve atrair o oblíquo para antes do verbo.  Nos 
outros casos, o futuro do presente exige mesóclise (Enviar-lhe-ei e realizar-se-á), O pronome interrogativo “quem” 
exige que o SE esteja antes do verbo “candidataria” e, o verbo no início da oração exige ênclise (Viu-se). 

INDEFERIDO - 

13 - Gab.:X E 

A questão é clara quanto a ERRO DE COLOCAÇÃO PRONOMINAL. Quanto a esse quesito, a única opção 
incorreta é “O jogo que realiza-se...”, pois o pronome relativo QUE deve atrair o oblíquo para antes do verbo.  Nos 
outros casos, o futuro do presente exige mesóclise (Enviar-lhe-ei e realizar-se-á), O pronome interrogativo “quem” 
exige que o SE esteja antes do verbo “candidataria” e, o verbo no início da oração exige ênclise (Viu-se). 

INDEFERIDO - 

13 - Gab.:Z A 

A questão é clara quanto a ERRO DE COLOCAÇÃO PRONOMINAL. Quanto a esse quesito, a única opção 
incorreta é “O jogo que realiza-se...”, pois o pronome relativo QUE deve atrair o oblíquo para antes do verbo.  Nos 
outros casos, o futuro do presente exige mesóclise (Enviar-lhe-ei e realizar-se-á), O pronome interrogativo “quem” 
exige que o SE esteja antes do verbo “candidataria” e, o verbo no início da oração exige ênclise (Viu-se). 

INDEFERIDO - 

14 - Gab.:V A 
“Sociais” é adjetivo que caracteriza o substantivo “indicadores”, “A” é preposição (se fosse artigo determinando o 
substantivo “níveis”, deveríamos usar “os”), “Com” é preposição e “avanço” é substantivo. Se avanço fosse a 
primeira pessoa do singular do verbo avançar, poderíamos dizer: ...e, portanto, de eu avanço da criminalidade, o 
que não faria sentido. 

INDEFERIDO - 

14 - Gab.:Y B 

“Sociais” é adjetivo que caracteriza o substantivo “indicadores”, “A” é preposição (se fosse artigo determinando o 
substantivo “níveis”, deveríamos usar “os”), “Com” é preposição e “avanço” é substantivo. Se avanço fosse a 
primeira pessoa do singular do verbo avançar, poderíamos dizer: ...e, portanto, de eu avanço da criminalidade, o 
que não faria sentido. 

INDEFERIDO - 

14 - Gab.:X C 

“Sociais” é adjetivo que caracteriza o substantivo “indicadores”, “A” é preposição (se fosse artigo determinando o 
substantivo “níveis”, deveríamos usar “os”), “Com” é preposição e “avanço” é substantivo. Se avanço fosse a 
primeira pessoa do singular do verbo avançar, poderíamos dizer: ...e, portanto, de eu avanço da criminalidade, o 
que não faria sentido. 

INDEFERIDO - 

14 - Gab.:Z D 

“Sociais” é adjetivo que caracteriza o substantivo “indicadores”, “A” é preposição (se fosse artigo determinando o 
substantivo “níveis”, deveríamos usar “os”), “Com” é preposição e “avanço” é substantivo. Se avanço fosse a 
primeira pessoa do singular do verbo avançar, poderíamos dizer: ...e, portanto, de eu avanço da criminalidade, o 
que não faria sentido. 

INDEFERIDO - 

14 - Gab.:W E 

“Sociais” é adjetivo que caracteriza o substantivo “indicadores”, “A” é preposição (se fosse artigo determinando o 
substantivo “níveis”, deveríamos usar “os”), “Com” é preposição e “avanço” é substantivo. Se avanço fosse a 
primeira pessoa do singular do verbo avançar, poderíamos dizer: ...e, portanto, de eu avanço da criminalidade, o 
que não faria sentido. 

INDEFERIDO - 

15 - Gab.:X A 

As formas “Não se vá tão cedo” e “Vive-se bem nesta região” (verbo intransitivo + se, indicando sujeito 
indeterminado) estão corretas. Nas formas “Recebem-se donativos” e “Aluga-se bicicleta” não há erro, pois a voz 
passiva sintética (verbo transitivo direto + SE) exige que o verbo concorde com o sujeito da oração. A forma passiva 
sintética “Conserta-se instrumentos musicais” está em desacordo com a norma culta, pois o verbo não está 

INDEFERIDO - 
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concordando no PLURAL com o sujeito destacado.  

15 - Gab.:Z B 

As formas “Não se vá tão cedo” e “Vive-se bem nesta região” (verbo intransitivo + se, indicando sujeito 
indeterminado) estão corretas. Nas formas “Recebem-se donativos” e “Aluga-se bicicleta” não há erro, pois a voz 
passiva sintética (verbo transitivo direto + SE) exige que o verbo concorde com o sujeito da oração. A forma passiva 
sintética “Conserta-se instrumentos musicais” está em desacordo com a norma culta, pois o verbo não está 
concordando no PLURAL com o sujeito destacado. 

INDEFERIDO - 

15 - Gab.:W C 

As formas “Não se vá tão cedo” e “Vive-se bem nesta região” (verbo intransitivo + se, indicando sujeito 
indeterminado) estão corretas. Nas formas “Recebem-se donativos” e “Aluga-se bicicleta” não há erro, pois a voz 
passiva sintética (verbo transitivo direto + SE) exige que o verbo concorde com o sujeito da oração. A forma passiva 
sintética “Conserta-se instrumentos musicais” está em desacordo com a norma culta, pois o verbo não está 
concordando no PLURAL com o sujeito destacado. 

INDEFERIDO - 

15 - Gab.:V D 

As formas “Não se vá tão cedo” e “Vive-se bem nesta região” (verbo intransitivo + se, indicando sujeito 
indeterminado) estão corretas. Nas formas “Recebem-se donativos” e “Aluga-se bicicleta” não há erro, pois a voz 
passiva sintética (verbo transitivo direto + SE) exige que o verbo concorde com o sujeito da oração. A forma passiva 
sintética “Conserta-se instrumentos musicais” está em desacordo com a norma culta, pois o verbo não está 
concordando no PLURAL com o sujeito destacado. 

INDEFERIDO - 

15 - Gab.:Y E 

As formas “Não se vá tão cedo” e “Vive-se bem nesta região” (verbo intransitivo + se, indicando sujeito 
indeterminado) estão corretas. Nas formas “Recebem-se donativos” e “Aluga-se bicicleta” não há erro, pois a voz 
passiva sintética (verbo transitivo direto + SE) exige que o verbo concorde com o sujeito da oração. A forma passiva 
sintética “Conserta-se instrumentos musicais” está em desacordo com a norma culta, pois o verbo não está 
concordando no PLURAL com o sujeito destacado. 

INDEFERIDO - 

16 - Gab.:V A A questão está correta. Quem sabe? Os especialistas. Portanto, esse termo é sujeito do verbo saber. INDEFERIDO - 

17 - Gab.:X B No texto, o termo “jovens” é utilizado em seu sentido denotativo, isto é, pessoas de pouca idade, que ainda não 
atingiram à maturidade. INDEFERIDO - 

18 - Gab.:W B 
A única opção correta é “É necessário segurança...”, porque o termo “segurança” não aparece determinado. Nos 
outros casos em que há erro as formas corretas seriam: “bastantes problemas”, “meio complicada”, “estão quites” e 
“permaneceram alerta”. 

INDEFERIDO - 

19 - Gab.:X A 

 “Porque eles não assumiram essa posição?”, está errada, pois em interrogações diretas e indiretas, a forma deve 
estar separada. Por essa mesma razão, “Não entendo por que você tomou essa decisão” está correta, pois indica 
interrogação indireta. 
Em “Eles desistiram porquê não concordavam com as ordens”, a forma não deveria levar acento..Na frase em que 
aparece substantivado (o porque), a palavra deveria estar acentuada, e, em “Ninguém foi preso por que não houve 
delito”, a forma deveria estar escrita de maneira separada, porque indica causa. 

INDEFERIDO - 

19 - Gab.:Z B 
“Porque eles não assumiram essa posição?”, está errada, pois em interrogações diretas e indiretas, a forma deve 
estar separada. Por essa mesma razão, “Não entendo por que você tomou essa decisão” está correta, pois indica 
interrogação indireta. 

INDEFERIDO - 
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Em “Eles desistiram porquê não concordavam com as ordens”, a forma não deveria levar acento..Na frase em que 
aparece substantivado (o porque), a palavra deveria estar acentuada, e, em “Ninguém foi preso por que não houve 
delito”, a forma deveria estar escrita de maneira separada, porque indica causa. 

19 - Gab.:V D 

“Porque eles não assumiram essa posição?”, está errada, pois em interrogações diretas e indiretas, a forma deve 
estar separada. Por essa mesma razão, “Não entendo por que você tomou essa decisão” está correta, pois indica 
interrogação indireta. 
Em “Eles desistiram porquê não concordavam com as ordens”, a forma não deveria levar acento..Na frase em que 
aparece substantivado (o porque), a palavra deveria estar acentuada, e, em “Ninguém foi preso por que não houve 
delito”, a forma deveria estar escrita de maneira separada, porque indica causa. 

INDEFERIDO - 

20 - Gab.:Y C Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a fundamentação apresentada pelo 
candidato contra o gabarito, não corresponde ao conteúdo da referida questão. INDEFERIDO - 

20 - Gab.:X D A forma verbal do verbo PODER no futuro do pretérito do indicativo, na terceira pessoa do singular é PODERIA. INDEFERIDO - 
 

 

Cargo: A02 - ALUNO SOLDADO MUSICO (MASCULINO) 

Disciplina: LINGUA PORTUGUESA 

Questão Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão 
(Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

1 - Gab.:V C 

O assunto do texto é especificado logo no título: segurança e medo. E disso que trata o texto. O autor desenvolve a 
ideia de que “em matéria de segurança do cidadão e, portanto da criminalidade, chegamos a níveis insuportáveis”. 
Todas as outras opções participam do texto como argumentos para defender essa ideia central, que está presente 
em todos os parágrafos: por exemplo, no segundo parágrafo, “Por que chegamos a essa situação?” (que situação? 
Segurança e medo.); no terceiro parágrafo: “o quadro aqui sumariamente descrito” (Que quadro? De segurança e 
medo.); no quarto parágrafo: “reverter o quadro atual” (Que quadro? De segurança e medo). 

INDEFERIDO - 

4 - Gab.:V E 

A oração “reconhecer” é classificada como subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo, isto é, funciona 
como sujeito da oração principal: ISTO (reconhecer) é justo. A única oração desenvolvida que faz sentido como 
sujeito da principal, no caso, é “que se reconheça”, isto é, “que se reconheça...” é justo. As outras opções não 
completam o sentido da principal e sim indicam ideia de concessão, condição, adição e causa. 

INDEFERIDO - 

5 - Gab.:X C 

Neste caso, especificamente, a oração reduzida é representada apenas por uma palavra, o verbo reconhecer. Se 
desenvolvermos a oração, teremos “que se reconheça”. 
Repare que a oração principal (É justo) não apresenta sujeito, justamente porque o sujeito é a oração 
RECONHECER. (Reconhecer... é justo ou Que se reconheça... é justo). Essa oração RECONHECER é classificada 
como subordinada substantiva SUBJETIVA porque funciona como SUJEITO da oração principal. 
(Esclarecemos ainda que TODA ORAÇÃO SUBORDINADA RELACIONA-SE A UMA PRINCIPAL, portanto o 
enunciado “A oração destacada exerce, em relação à primeira” refere-se à primeira ORAÇÃO, isto é, à sua principal, 
e o termo JUSTO é o predicativo da primeira oração). 

INDEFERIDO - 
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5 - Gab.:Z D 

Neste caso, especificamente, a oração reduzida é representada apenas por uma palavra, o verbo reconhecer. Se 
desenvolvermos a oração, teremos “que se reconheça”. 
Repare que a oração principal (É justo) não apresenta sujeito, justamente porque o sujeito é a oração 
RECONHECER. (Reconhecer... é justo ou Que se reconheça... é justo). Essa oração RECONHECER é classificada 
como subordinada substantiva SUBJETIVA porque funciona como SUJEITO da oração principal. 
(Esclarecemos ainda que TODA ORAÇÃO SUBORDINADA RELACIONA-SE A UMA PRINCIPAL, portanto o 
enunciado “A oração destacada exerce, em relação à primeira” refere-se à primeira ORAÇÃO, isto é, à sua principal, 
e o termo JUSTO é o predicativo da primeira oração). 

INDEFERIDO - 

19 - Gab.:X A 

“Porque eles não assumiram essa posição?”, está errada, pois em interrogações diretas e indiretas, a forma deve 
estar separada. Por essa mesma razão, “Não entendo por que você tomou essa decisão” está correta, pois indica 
interrogação indireta. 
Em “Eles desistiram porquê não concordavam com as ordens”, a forma não deveria levar acento..Na frase em que 
aparece substantivado (o porque), a palavra deveria estar acentuada, e, em “Ninguém foi preso por que não houve 
delito”, a forma deveria estar escrita de maneira separada, porque indica causa. 

INDEFERIDO - 

19 - Gab.:W C 

“Porque eles não assumiram essa posição?”, está errada, pois em interrogações diretas e indiretas, a forma deve 
estar separada. Por essa mesma razão, “Não entendo por que você tomou essa decisão” está correta, pois indica 
interrogação indireta. 
Em “Eles desistiram porquê não concordavam com as ordens”, a forma não deveria levar acento..Na frase em que 
aparece substantivado (o porque), a palavra deveria estar acentuada, e, em “Ninguém foi preso por que não houve 
delito”, a forma deveria estar escrita de maneira separada, porque indica causa. 

INDEFERIDO - 

 

 
Cargo: A01 - ALUNO SOLDADO COMBATENTE (MASCULINO) 
Disciplina: HIST. E GEO. DO ACRE  

Questão Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão 
(Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

22 - Gab.:Z E 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita 
os critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das 
alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de 
livros, nome dos autores”. 

INDEFERIDO - 

24 - Gab.:V A 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que os dados apresentado 
são relativos a população total do município, ou seja, população urbana e população rural. Quando 
analisados somente os dados da população urbana Porto Acre é o município com a menor taxa. 
(www.ibge.gov.br) 

INDEFERIDO - 

24 - Gab.:Y B 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita 
os critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das 
alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de 
livros, nome dos autores”. 

INDEFERIDO - 
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24 - Gab.:X C 
Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o Censo do IBGE é 
promovido a cada 10 anos, sendo o ultimo realizado em 2010. Os dados são divulgados 
gradativamente já que demoram algum tempo para serem tabulados. (www.ibge.gov.br) 

INDEFERIDO - 

24 - Gab.:Z D 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que os dados 
apresentados são relativos a população total do município, ou seja, população urbana e população 
rural. Quando analisados somente os dados da população urbana Porto Acre é o município com a 
menor taxa. (www.ibge.gov.br) 

INDEFERIDO - 

24 - Gab.:W E 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita 
os critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das 
alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de 
livros, nome dos autores”. 

INDEFERIDO - 

26 - Gab.:Z A 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o item pede 
características do clima e não o nome do clima. Contudo, Segundo classificação de Strahler, a 
divisão climática do Brasil contida RIBEIRO, P.P.C. Atlas Geográfico de Minas Gerais e Belo 
Horizonte, 1999, o estado do Acre localiza-se na zona climática denominada de Equatorial úmido. 

INDEFERIDO - 

26 - Gab.:W B 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o item pede 
características do clima e não o nome do clima. Contudo, Segundo classificação de Strahler, a 
divisão climática do Brasil contida RIBEIRO, P.P.C. Atlas Geográfico de Minas Gerais e Belo 
Horizonte, 1999, o estado do Acre localiza-se na zona climática denominada de Equatorial úmido. 

INDEFERIDO - 

26 - Gab.:V C 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o item pede 
características do clima e não o nome do clima. Contudo, Segundo classificação de Strahler, a 
divisão climática do Brasil contida RIBEIRO, P.P.C. Atlas Geográfico de Minas Gerais e Belo 
Horizonte, 1999, o estado do Acre localiza-se na zona climática denominada de Equatorial úmido. 

INDEFERIDO - 

26 - Gab.:Y D 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que Segundo classificação 
de Strahler, a divisão climática do Brasil contida RIBEIRO, P.P.C. Atlas Geográfico de Minas Gerais 
e Belo Horizonte, 1999, o clima do Acre é denominado de equatorial com índice pluviométrico 
elevado, ou seja, úmido, apesar da diferença anual. Segundo o mesmo atlas, todo clima equatorial é 
quente, tornando o uso do termo redundante.  
A questão era sobre o clima do Acre e não a questão hidrográfica, inviabilizando tal opção. 

INDEFERIDO - 

26 - Gab.:X E 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o item pede 
características do clima e não o nome do clima. Contudo, Segundo classificação de Strahler, a 
divisão climática do Brasil contida RIBEIRO, P.P.C. Atlas Geográfico de Minas Gerais e Belo 
Horizonte, 1999, o estado do Acre localiza-se na zona climática denominada de Equatorial úmido. 

INDEFERIDO - 

28 - Gab.:Y A 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que segundo informações 
contidas na Constituição do estado do Acre na página 2: “Art. 2º São limites do Estado do Acre os 
definidos no Tratado de Petrópolis de 1903, no Tratado do Rio de Janeiro de 1909 e os reconhecidos 
e homologados pelo art. 12, § 5º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 

INDEFERIDO - 
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Constituição Federal.” 
(http://www.pge.ac.gov.br/site/arquivos/bibliotecavirtual/constituicaoestadual.pdf). Segundo o site do 
Ministério das Relações Exteriores www.itamaraty.gov.br em 1909 foi assinado o Tratado entre Brasil 
e Peru “pelo qual é negociado o restante da fronteira com o Peru, correspondente ao território do 
Acre”. 

28 - Gab.:X B 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que segundo informações 
contidas na Constituição do estado do Acre na página 2: “Art. 2º São limites do Estado do Acre os 
definidos no Tratado de Petrópolis de 1903, no Tratado do Rio de Janeiro de 1909 e os reconhecidos 
e homologados pelo art. 12, § 5º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal.” 
(http://www.pge.ac.gov.br/site/arquivos/bibliotecavirtual/constituicaoestadual.pdf). Segundo o site do 
Ministério das Relações Exteriores www.itamaraty.gov.br em 1909 foi assinado o Tratado entre Brasil 
e Peru “pelo qual é negociado o restante da fronteira com o Peru, correspondente ao território do 
Acre”. 

INDEFERIDO - 

28 - Gab.:Z C 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que segundo informações 
contidas na Constituição do estado do Acre na página 2: “Art. 2º São limites do Estado do Acre os 
definidos no Tratado de Petrópolis de 1903, no Tratado do Rio de Janeiro de 1909 e os reconhecidos 
e homologados pelo art. 12, § 5º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal.” 
(http://www.pge.ac.gov.br/site/arquivos/bibliotecavirtual/constituicaoestadual.pdf). Segundo o site do 
Ministério das Relações Exteriores www.itamaraty.gov.br em 1909 foi assinado o Tratado entre Brasil 
e Peru “pelo qual é negociado o restante da fronteira com o Peru, correspondente ao território do 
Acre”.  

INDEFERIDO - 

28 - Gab.:W D 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita 
os critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das 
alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de 
livros, nome dos autores”. 

INDEFERIDO - 

28 - Gab.:V E 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que segundo informações 
contidas na Constituição do estado do Acre na página 2: “Art. 2º São limites do Estado do Acre os 
definidos no Tratado de Petrópolis de 1903, no Tratado do Rio de Janeiro de 1909 e os reconhecidos 
e homologados pelo art. 12, § 5º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal.” 
(http://www.pge.ac.gov.br/site/arquivos/bibliotecavirtual/constituicaoestadual.pdf). Segundo o site do 
Ministério das Relações Exteriores (www.itamaraty.gov.br) em 1909 foi assinado o Tratado entre 
Brasil e Peru “pelo qual é negociado o restante da fronteira com o Peru, correspondente ao território 
do Acre”. 

INDEFERIDO - 

30 - Gab.:Z A Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita 
os critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das INDEFERIDO - 
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alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de 
livros, nome dos autores”. 

30 - Gab.:W B 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita 
os critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das 
alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de 
livros, nome dos autores”. 

INDEFERIDO - 

30 - Gab.:V C 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita 
os critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das 
alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de 
livros, nome dos autores”. 

INDEFERIDO - 

30 - Gab.:Y D 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita 
os critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das 
alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de 
livros, nome dos autores”. 

INDEFERIDO - 

30 - Gab.:X E 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a causa do fenômeno 
El Niño ainda é desconhecida, apesar da maioria dos atores relacioná-lo a circulação geral da 
atmosfera. Segundo MORAES, “As causas que levam ao aparecimento do El Niño ainda são 
desconhecidas.” (MORAES, Paulo Roberto. Geografia geral e do Brasil. São Paulo: Harbra, 2011, p 
200). O fragmento utilizado no recurso corrobora que a ação das gotas das chuvas diretamente no 
solo é uma consequencia direta a ser evitada: “Os desmatamentos aceleram os processos erosivos, 
empobrecendo o solo...”. Além disso, a possibilidade de cheias dos rios não é uma consequência 
direta, já que o desmatamento pode provocar o assoreamento e diminuição dos volumes dos rios. 

INDEFERIDO - 

31 - Gab.:V A 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o fragmento do texto 
foi extraído de um artigo científico que utilizou a grafia Noa para um dos afluentes do Rio Juruá 
(SILVA, Silvio Simione da. DAS MICRORREGIÕES GEOGRÁFICAS ÀS REGIONAIS DE 
DESENVOLVIMENTO: regionalizações das terras acreanas e as possibilidades de novos rearranjos 
no princípio do século XXI. Universidade Federal do Acre – UFAC, Rio Branco). Todavia, a questão 
poderia ser resolvida haja visto que as características da referida microrregião são específicas para 
Cruzeiro do Sul, principalmente pela localização geográfica (oeste do estado) e a formação pré-
andina da Serra do Divisor. 

INDEFERIDO - 

31 - Gab.:Y B 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o fragmento do texto 
foi extraído de um artigo científico que utilizou a grafia Noa para um dos afluentes do Rio Juruá 
(SILVA, Silvio Simione da. DAS MICRORREGIÕES GEOGRÁFICAS ÀS REGIONAIS DE 
DESENVOLVIMENTO: regionalizações das terras acreanas e as possibilidades de novos rearranjos 
no princípio do século XXI. Universidade Federal do Acre – UFAC, Rio Branco). Todavia, a questão 
poderia ser resolvida haja visto que as características da referida microrregião são específicas para 
Cruzeiro do Sul, principalmente pela localização geográfica (oeste do estado) e a formação pré-
andina da Serra do Divisor. 

INDEFERIDO - 
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31 - Gab.:X C 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o fragmento do texto 
foi extraído de um artigo científico que utilizou a grafia Noa para um dos afluentes do Rio Juruá 
(SILVA, Silvio Simione da. DAS MICRORREGIÕES GEOGRÁFICAS ÀS REGIONAIS DE 
DESENVOLVIMENTO: regionalizações das terras acreanas e as possibilidades de novos rearranjos 
no princípio do século XXI. Universidade Federal do Acre – UFAC, Rio Branco). Todavia, a questão 
poderia ser resolvida haja visto que as características da referida microrregião são específicas para 
Cruzeiro do Sul, principalmente pela localização geográfica (oeste do estado) e a formação pré-
andina da Serra do Divisor. 

INDEFERIDO - 

31 - Gab.:Z D 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o fragmento do texto 
foi extraído de um artigo científico que utilizou a grafia Noa para um dos afluentes do Rio Juruá 
(SILVA, Silvio Simione da. DAS MICRORREGIÕES GEOGRÁFICAS ÀS REGIONAIS DE 
DESENVOLVIMENTO: regionalizações das terras acreanas e as possibilidades de novos rearranjos 
no princípio do século XXI. Universidade Federal do Acre – UFAC, Rio Branco). Todavia, a questão 
poderia ser resolvida haja visto que as características da referida microrregião são específicas para 
Cruzeiro do Sul, principalmente pela localização geográfica (oeste do estado) e a formação pré-
andina da Serra do Divisor. 

INDEFERIDO - 

31 - Gab.:W E 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o fragmento do texto 
foi extraído de um artigo científico que utilizou a grafia Noa para um dos afluentes do Rio Juruá 
(SILVA, Silvio Simione da. DAS MICRORREGIÕES GEOGRÁFICAS ÀS REGIONAIS DE 
DESENVOLVIMENTO: regionalizações das terras acreanas e as possibilidades de novos rearranjos 
no princípio do século XXI. Universidade Federal do Acre – UFAC, Rio Branco). Todavia, a questão 
poderia ser resolvida haja vista que as características da referida microrregião são específicas para 
Cruzeiro do Sul, principalmente pela localização geográfica (oeste do estado) e a formação pré-
andina da Serra do Divisor. 

INDEFERIDO - 

32 - Gab.:W A 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita 
os critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das 
alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de 
livros, nome dos autores”. 

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:X A 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que Segundo dados 
divulgados no texto Acre em números do Governo estadual (http://www.ac.gov.br), baseados no 
IBGE (www.ibge.gov.br), página 127 tabela 8, são 17 o número de unidades locais de Administração 
pública, defesa e seguridade social, com mais de 500 trabalhadores. 

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:Z B 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita 
os critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das 
alegações comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de 
livros, nome dos autores”. 

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:W C Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que Segundo dados 
divulgados no texto Acre em números do Governo estadual (http://www.ac.gov.br), baseados no INDEFERIDO - 
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IBGE (www.ibge.gov.br), página 127 tabela 8, são 17 o número de unidades locais de Administração 
pública, defesa e seguridade social, com mais de 500 trabalhadores. 

33 - Gab.:V D 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que Segundo dados 
divulgados no texto Acre em números do Governo estadual (http://www.ac.gov.br), baseados no 
IBGE (www.ibge.gov.br), página 127 tabela 8, são 17 o número de unidades locais de Administração 
pública, defesa e seguridade social, com mais de 500 trabalhadores. 

INDEFERIDO - 

33 - Gab.:Y E 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que Segundo dados 
divulgados no texto Acre em números do Governo estadual (http://www.ac.gov.br), baseados no 
IBGE (www.ibge.gov.br), página 127 tabela 8, são 17 o número de unidades locais de Administração 
pública, defesa e seguridade social, com mais de 500 trabalhadores. 

INDEFERIDO - 

Cargo: A01 - ALUNO SOLDADO COMBATENTE (FEMININO) 

Disciplina: MATEMATICA 

     

Questão 
Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão 
(Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

36 - Gab.:W B 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das alegações 
comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de livros, nome 
dos autores”. 

INDEFERIDO - 

38 - Gab.:Z C 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no item 13.1 do edital: “O candidato poderá apresentar recurso, devidamente 
fundamentado, em relação a qualquer das questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas 
quais discorda do gabarito ou do conteúdo da questão”. 

INDEFERIDO - 

 

 
 
 

Cargo: A01 - ALUNO SOLDADO COMBATENTE (MASCULINO) 

Disciplina: MATEMATICA 

Questão 
Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão 
(Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

36 - Gab.:V C 
Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das alegações INDEFERIDO - 
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comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de livros, nome 
dos autores”. 

36 - Gab.:Y D 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das alegações 
comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de livros, nome 
dos autores”. 

INDEFERIDO - 

36 - Gab.:X E 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das alegações 
comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de livros, nome 
dos autores”. 

INDEFERIDO - 

37 - Gab.:Z C 
Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a fundamentação 
apresentada pelo candidato contra o gabarito, não corresponde ao conteúdo da referida questão. INDEFERIDO - 

37 - Gab.:V E 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das alegações 
comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de livros, nome 
dos autores”. 

INDEFERIDO - 

39 - Gab.:V A 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das alegações 
comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de livros, nome 
dos autores”. 

INDEFERIDO - 

39 - Gab.:Z D 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das alegações 
comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de livros, nome 
dos autores”. 

INDEFERIDO - 

40 - Gab.:X A 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das alegações 
comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de livros, nome 
dos autores”. 

INDEFERIDO - 

40 - Gab.:V D 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das alegações 
comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de livros, nome 
dos autores”. 

INDEFERIDO - 

40 - Gab.:Y E 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das alegações 
comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de livros, nome 
dos autores”. 

INDEFERIDO - 
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41 - Gab.:W C 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das alegações 
comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de livros, nome 
dos autores”. 

INDEFERIDO - 

41 - Gab.:Y E 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das alegações 
comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de livros, nome 
dos autores”. 

INDEFERIDO - 

44 - Gab.:W A 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das alegações 
comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de livros, nome 
dos autores”. 

INDEFERIDO - 

44 - Gab.:V B 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das alegações 
comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de livros, nome 
dos autores”. 

INDEFERIDO - 

44 - Gab.:Y C 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das alegações 
comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de livros, nome 
dos autores”. 

INDEFERIDO - 

45 - Gab.:Y C 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das alegações 
comprovadas por meio de citação de artigos, amparados por legislação, itens, páginas de livros, nome 
dos autores”. 

INDEFERIDO - 

 

 
Cargo: A01 - ALUNO SOLDADO COMBATENTE (FEMININO) 

Disciplina: ATUALIDADES 

Questão Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão 
(Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

46 - Gab.:V A 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das alegações 
comprovadas por meio de citação de artigos, amparados pela legislação, itens, páginas de livros e 
nomes dos autores”. 

INDEFERIDO - 
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46 - Gab.:Z D Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a fundamentação 
apresentada pelo candidato contra o gabarito, não corresponde ao conteúdo da referida questão. INDEFERIDO - 

50 - Gab.:Y C 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o Novo Código Florestal 
possui mais de 80 artigos, (informação amplamente divulgada na imprensa) sendo que a presidente 
Dilma Rousseff vetou somente 12 configurando-se como alguns pontos. “A Lei 12.651/12, que instituiu o 
Código Florestal, é resultado de quase três anos de tramitação no Congresso. Nesse período, o tema foi 
objeto de mais de 60 audiências e discussões na Câmara e no Senado, sem falar das veementes 
manifestações e dos embates entre ambientalistas e ruralistas. Em maio, a presidente Dilma Rousseff 
aprovou parcialmente o texto, vetando 12 do total de 84 artigos”. 
(http://www.correio24horas.com.br/noticias/detalhes/detalhes-1/artigo/estado-busca-ferramentas-para-
tirar-a-nova-legislacao-do-papel/). 

INDEFERIDO - 

50 - Gab.:X D 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o Novo Código Florestal 
possui mais de 80 artigos, (informação amplamente divulgada na imprensa) sendo que a presidente 
Dilma Rousseff vetou somente 12 configurando-se como alguns pontos. “A Lei 12.651/12, que instituiu o 
Código Florestal, é resultado de quase três anos de tramitação no Congresso. Nesse período, o tema foi 
objeto de mais de 60 audiências e discussões na Câmara e no Senado, sem falar das veementes 
manifestações e dos embates entre ambientalistas e ruralistas. Em maio, a presidente Dilma Rousseff 
aprovou parcialmente o texto, vetando 12 do total de 84 artigos”. 
(http://www.correio24horas.com.br/noticias/detalhes/detalhes-1/artigo/estado-busca-ferramentas-para-
tirar-a-nova-legislacao-do-papel/). 

INDEFERIDO - 

50 - Gab.:Z E 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das alegações 
comprovadas por meio de citação de artigos, amparados pela legislação, itens, páginas de livros e 
nomes dos autores”. 

INDEFERIDO - 

 

 

Cargo: A01 - ALUNO SOLDADO COMBATENTE (MASCULINO) 

Disciplina: ATUALIDADES 

Questão Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão 
(Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

46 - Gab.:Y B 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das alegações 
comprovadas por meio de citação de artigos, amparados pela legislação, itens, páginas de livros e 
nomes dos autores”. 

INDEFERIDO - 

46 - Gab.:X C Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das alegações INDEFERIDO - 
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comprovadas por meio de citação de artigos, amparados pela legislação, itens, páginas de livros e 
nomes dos autores”. 

46 - Gab.:Z D 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no item 13.3 do edital: “O recurso deve conter a fundamentação das alegações 
comprovadas por meio de citação de artigos, amparados pela legislação, itens, páginas de livros e 
nomes dos autores”. 

INDEFERIDO - 

49 - Gab.:V A 
Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o item pede que o 
candidato saiba um dos países, membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, que vetou a 
intervenção na Síria. 

INDEFERIDO - 

49 - 
Gab.:W E 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o item pede que o 
candidato saiba um dos países, membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, que vetou a 
intervenção na Síria. 

INDEFERIDO - 

50 - Gab.:V B 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o Novo Código Florestal 
possui mais de 80 artigos, (informação amplamente divulgada na imprensa) sendo que a presidente 
Dilma Rousseff vetou somente 12 configurando-se como alguns pontos. “A Lei 12.651/12, que instituiu o 
Código Florestal, é resultado de quase três anos de tramitação no Congresso. Nesse período, o tema foi 
objeto de mais de 60 audiências e discussões na Câmara e no Senado, sem falar das veementes 
manifestações e dos embates entre ambientalistas e ruralistas. Em maio, a presidente Dilma Rousseff 
aprovou parcialmente o texto, vetando 12 do total de 84 artigos…” 
(http://www.correio24horas.com.br/noticias/detalhes/detalhes-1/artigo/estado-busca-ferramentas-para-
tirar-a-nova-legislacao-do-papel/). 

INDEFERIDO - 

 

 
 
 
 

Cargo: A01 - ALUNO SOLDADO COMBATENTE (FEMININO) 

Disciplina: INFORMATICA BASICA 

Questão Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão 
(Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

51 - Gab.:W A Conforme o help Online da Microsoft Office, a extensão padrão de arquivos PowerPoint salvos em 
modo apresentação é “pps”. Para modo “edição” é “ppt” INDEFERIDO - 

51 - Gab.:V B Conforme o help Online da Microsoft Office, a extensão padrão de arquivos PowerPoint salvos em 
modo apresentação é “pps”. Para modo “edição” é “ppt” INDEFERIDO - 
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51 - Gab.:Y C Conforme o help Online da Microsoft Office, a extensão padrão de arquivos PowerPoint salvos em 
modo apresentação é “pps”. Para modo “edição” é “ppt” INDEFERIDO - 

51 - Gab.:X D Conforme o help Online da Microsoft Office, a extensão padrão de arquivos PowerPoint salvos em 
modo apresentação é “pps”. Para modo “edição” é “ppt” INDEFERIDO - 

51 - Gab.:Z E Conforme o help Online da Microsoft Office, a extensão padrão de arquivos PowerPoint salvos em 
modo apresentação é “pps”. Para modo “edição” é “ppt” INDEFERIDO - 

52 - Gab.:Z B 

O procedimento que pode colocar em risco a segurança do seu computador é o download de arquivos 
recebidos por e-mail de pessoas conhecidas. Existem vírus que se propagam, enviando 
automaticamente e-mails para a lista de endereços da sua aplicação de correio eletrônico contendo 
arquivos contaminados. Caso seja necessário abrir o arquivo, mesmo que de uma pessoa conhecida, a 
indicação é certificar-se que o mesmo foi verificado pelo programa antivírus. 
As demais opções, ao contrário, são recomendações de especialistas da área para melhorar a 
segurança do seu computador. 

INDEFERIDO - 

52 - Gab.:V D 

O procedimento que pode colocar em risco a segurança do seu computador é o download de arquivos 
recebidos por e-mail de pessoas conhecidas. Existem vírus que se propagam, enviando 
automaticamente e-mails para a lista de endereços da sua aplicação de correio eletrônico contendo 
arquivos contaminados. Caso seja necessário abrir o arquivo, mesmo que de uma pessoa conhecida, a 
indicação é certificar-se que o mesmo foi verificado pelo programa antivírus. 
As demais opções, ao contrário, são recomendações de especialistas da área para melhorar a 
segurança do seu computador. 

INDEFERIDO - 

53 - Gab.:V E 

A) Ao excluir o atalho “recibo mar 2012 – Atalho”, o arquivo correspondente ao atalho criado “recibo 
mar 2012” não será excluído, somente o atalho. 
B) O Windows não exclui arquivo que esteja aberto num editor de textos e exibe a mensagem “A 
ação não pode ser concluída porque o arquivo está aberto em...”. 
C) O Windows não permite renomear um arquivo com o mesmo nome de um arquivo existente 
na pasta corrente e exibe a mensagem “já há um arquivo com o mesmo nome neste local” 
D) a marcação em torno das informações do atalho “recibo mar 2012 – Atalho” indica que o mesmo 
está selecionado. 
A resposta correta é a alternativa “E”: um duplo-clique sobre o atalho “recibo mar 2012 – Atalho” abrirá 
o arquivo “recibo mar 2012”. 

INDEFERIDO - 

54 - Gab.:Y B Conforme os padrões da Internet, o título do resultado de uma busca nas ferramentas de navegação 
representa um atalho (link) para o endereço do site. INDEFERIDO - 

55 - Gab.:Z A 
Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca corrobora com a 
argumentação dos candidatos que defendem que: o enunciado correto deveria questionar o recurso 
que DEPENDE ao invés de INDEPENDE. 

DEFERIDO ANULADA 

55 - Gab.:W B Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca corrobora com a 
argumentação dos candidatos que defendem que: o enunciado correto deveria questionar o recurso DEFERIDO ANULADA 
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que DEPENDE ao invés de INDEPENDE. 

55 - Gab.:V C 
Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca corrobora com a 
argumentação dos candidatos que defendem que: o enunciado correto deveria questionar o recurso 
que DEPENDE ao invés de INDEPENDE. 

DEFERIDO ANULADA 

55 - Gab.:Y D 
Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca corrobora com a 
argumentação dos candidatos que defendem que: o enunciado correto deveria questionar o recurso 
que DEPENDE ao invés de INDEPENDE. 

DEFERIDO ANULADA 

55 - Gab.:X E 
Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca corrobora com a 
argumentação dos candidatos que defendem que: o enunciado correto deveria questionar o recurso 
que DEPENDE ao invés de INDEPENDE. 

DEFERIDO ANULADA 

56 - Gab.:X C 

Conforme imagem parcial do menu do Microsoft Office Excel a imagem da questão representa a função 
Soma. 

 

INDEFERIDO - 

57 - Gab.:W A 
Unix e Linux são sistemas operacionais compatíveis, todos os comandos citados na questão existem 
nos dois ambientes. Portanto, a questão está de acordo com a ementa na qual consta o tema “Sistema 
operacional e ambiente Linux”. 

INDEFERIDO - 

57 - Gab.:V B 
Unix e Linux são sistemas operacionais compatíveis, todos os comandos citados na questão existem 
nos dois ambientes. Portanto, a questão está de acordo com a ementa na qual consta o tema “Sistema 
operacional e ambiente Linux”. 

INDEFERIDO - 

57 - Gab.:X D 
Unix e Linux são sistemas operacionais compatíveis, todos os comandos citados na questão existem 
nos dois ambientes. Portanto, a questão está de acordo com a ementa na qual consta o tema “Sistema 
operacional e ambiente Linux”. 

INDEFERIDO - 

 

 
 

Cargo: A01 - ALUNO SOLDADO COMBATENTE (MASCULINO) 

Disciplina: INFORMATICA BASICA 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão 

(Deferido ou 
Gabarito 

mudado para: 
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Indeferido) 

51 - Gab.:W A Conforme o help Online da Microsoft Office, a extensão padrão de arquivos PowerPoint salvos em 
modo apresentação é “pps”. Para modo “edição” é “ppt” INDEFERIDO - 

51 - Gab.:V B Conforme o help Online da Microsoft Office, a extensão padrão de arquivos PowerPoint salvos em 
modo apresentação é “pps”. Para modo “edição” é “ppt” INDEFERIDO - 

51 - Gab.:Y C Conforme o help Online da Microsoft Office, a extensão padrão de arquivos PowerPoint salvos em 
modo apresentação é “pps”. Para modo “edição” é “ppt” INDEFERIDO - 

51 - Gab.:X D Conforme o help Online da Microsoft Office, a extensão padrão de arquivos PowerPoint salvos em 
modo apresentação é “pps”. Para modo “edição” é “ppt” INDEFERIDO - 

51 - Gab.:Z E Conforme o help Online da Microsoft Office, a extensão padrão de arquivos PowerPoint salvos em 
modo apresentação é “pps”. Para modo “edição” é “ppt” INDEFERIDO - 

52 - Gab.:X A 

O procedimento que pode colocar em risco a segurança do seu computador é o download de arquivos 
recebidos por e-mail de pessoas conhecidas. Existem vírus que se propagam, enviando 
automaticamente e-mails para a lista de endereços da sua aplicação de correio eletrônico contendo 
arquivos contaminados. Caso seja necessário abrir o arquivo, mesmo que de uma pessoa conhecida, a 
indicação é certificar-se que o mesmo foi verificado pelo programa antivírus. 
As demais opções, ao contrário, são recomendações de especialistas da área para melhorar a 
segurança do seu computador. 

INDEFERIDO - 

52 - Gab.:Z B 

O procedimento que pode colocar em risco a segurança do seu computador é o download de arquivos 
recebidos por e-mail de pessoas conhecidas. Existem vírus que se propagam, enviando 
automaticamente e-mails para a lista de endereços da sua aplicação de correio eletrônico contendo 
arquivos contaminados. Caso seja necessário abrir o arquivo, mesmo que de uma pessoa conhecida, a 
indicação é certificar-se que o mesmo foi verificado pelo programa antivírus. 
As demais opções, ao contrário, são recomendações de especialistas da área para melhorar a 
segurança do seu computador. 

INDEFERIDO - 

52 - Gab.:W C 

O procedimento que pode colocar em risco a segurança do seu computador é o download de arquivos 
recebidos por e-mail de pessoas conhecidas. Existem vírus que se propagam, enviando 
automaticamente e-mails para a lista de endereços da sua aplicação de correio eletrônico contendo 
arquivos contaminados. Caso seja necessário abrir o arquivo, mesmo que de uma pessoa conhecida, a 
indicação é certificar-se que o mesmo foi verificado pelo programa antivírus. 
As demais opções, ao contrário, são recomendações de especialistas da área para melhorar a 
segurança do seu computador. 

INDEFERIDO - 

52 - Gab.:V D 

O procedimento que pode colocar em risco a segurança do seu computador é o download de arquivos 
recebidos por e-mail de pessoas conhecidas. Existem vírus que se propagam, enviando 
automaticamente e-mails para a lista de endereços da sua aplicação de correio eletrônico contendo 
arquivos contaminados. Caso seja necessário abrir o arquivo, mesmo que de uma pessoa conhecida, a 

INDEFERIDO - 
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indicação é certificar-se que o mesmo foi verificado pelo programa antivírus. 
As demais opções, ao contrário, são recomendações de especialistas da área para melhorar a 
segurança do seu computador. 

52 - Gab.:Y E 

O procedimento que pode colocar em risco a segurança do seu computador é o download de arquivos 
recebidos por e-mail de pessoas conhecidas. Existem vírus que se propagam, enviando 
automaticamente e-mails para a lista de endereços da sua aplicação de correio eletrônico contendo 
arquivos contaminados. Caso seja necessário abrir o arquivo, mesmo que de uma pessoa conhecida, a 
indicação é certificar-se que o mesmo foi verificado pelo programa antivírus. 
As demais opções, ao contrário, são recomendações de especialistas da área para melhorar a 
segurança do seu computador. 

INDEFERIDO - 

53 - Gab.:Y A 

A) Ao excluir o atalho “recibo mar 2012 – Atalho”, o arquivo correspondente ao atalho criado “recibo 
mar 2012” não será excluído, somente o atalho. 
B) O Windows não exclui arquivo que esteja aberto num editor de textos e exibe a mensagem “A 
ação não pode ser concluída porque o arquivo está aberto em...”. 
C) O Windows não permite renomear um arquivo com o mesmo nome de um arquivo existente 
na pasta corrente e exibe a mensagem “já há um arquivo com o mesmo nome neste local” 
D) a marcação em torno das informações do atalho “recibo mar 2012 – Atalho” indica que o mesmo 
está selecionado. 
A resposta correta é a alternativa “A”: um duplo-clique sobre o atalho “recibo mar 2012 – Atalho” abrirá 
o arquivo “recibo mar 2012”. 

INDEFERIDO - 

53 - Gab.:X B 

A) Ao excluir o atalho “recibo mar 2012 – Atalho”, o arquivo correspondente ao atalho criado “recibo 
mar 2012” não será excluído, somente o atalho. 
B) O Windows não exclui arquivo que esteja aberto num editor de textos e exibe a mensagem “A 
ação não pode ser concluída porque o arquivo está aberto em...”. 
C) O Windows não permite renomear um arquivo com o mesmo nome de um arquivo existente 
na pasta corrente e exibe a mensagem “já há um arquivo com o mesmo nome neste local” 
D) a marcação em torno das informações do atalho “recibo mar 2012 – Atalho” indica que o mesmo 
está selecionado. 
A resposta correta é a alternativa “B”: um duplo-clique sobre o atalho “recibo mar 2012 – Atalho” abrirá 
o arquivo “recibo mar 2012”. 

INDEFERIDO - 

53 - Gab.:Z C 

A) Ao excluir o atalho “recibo mar 2012 – Atalho”, o arquivo correspondente ao atalho criado “recibo 
mar 2012” não será excluído, somente o atalho. 
B) O Windows não exclui arquivo que esteja aberto num editor de textos e exibe a mensagem “A 
ação não pode ser concluída porque o arquivo está aberto em...”. 
C) O Windows não permite renomear um arquivo com o mesmo nome de um arquivo existente 
na pasta corrente e exibe a mensagem “já há um arquivo com o mesmo nome neste local” 
D) a marcação em torno das informações do atalho “recibo mar 2012 – Atalho” indica que o mesmo 
está selecionado. 

INDEFERIDO - 
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A resposta correta é a alternativa “C”: um duplo-clique sobre o atalho “recibo mar 2012 – Atalho” abrirá 
o arquivo “recibo mar 2012”. 

53 - Gab.:V E 

A) Ao excluir o atalho “recibo mar 2012 – Atalho”, o arquivo correspondente ao atalho criado “recibo 
mar 2012” não será excluído, somente o atalho. 
B) O Windows não exclui arquivo que esteja aberto num editor de textos e exibe a mensagem “A 
ação não pode ser concluída porque o arquivo está aberto em...”. 
C) O Windows não permite renomear um arquivo com o mesmo nome de um arquivo existente 
na pasta corrente e exibe a mensagem “já há um arquivo com o mesmo nome neste local” 
D) a marcação em torno das informações do atalho “recibo mar 2012 – Atalho” indica que o mesmo 
está selecionado. 
A resposta correta é a alternativa “E”: um duplo-clique sobre o atalho “recibo mar 2012 – Atalho” abrirá 
o arquivo “recibo mar 2012”. 

INDEFERIDO - 

54 - Gab.:X C Conforme os padrões da Internet, o título do resultado de uma busca nas ferramentas de navegação 
representa um atalho (link) para o endereço do site. INDEFERIDO - 

55 - Gab.:Z A 
Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca corrobora com a 
argumentação dos candidatos que defendem que: o enunciado correto deveria questionar o recurso 
que DEPENDE ao invés de INDEPENDE. 

DEFERIDO ANULADA 

55 - Gab.:W B 
Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca corrobora com a 
argumentação dos candidatos que defendem que: o enunciado correto deveria questionar o recurso 
que DEPENDE ao invés de INDEPENDE. 

DEFERIDO ANULADA 

55 - Gab.:V C 
Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca corrobora com a 
argumentação dos candidatos que defendem que: o enunciado correto deveria questionar o recurso 
que DEPENDE ao invés de INDEPENDE. 

DEFERIDO ANULADA 

55 - Gab.:Y D 
Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca corrobora com a 
argumentação dos candidatos que defendem que: o enunciado correto deveria questionar o recurso 
que DEPENDE ao invés de INDEPENDE. 

DEFERIDO ANULADA 

55 - Gab.:X E 
Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca corrobora com a 
argumentação dos candidatos que defendem que: o enunciado correto deveria questionar o recurso 
que DEPENDE ao invés de INDEPENDE. 

DEFERIDO ANULADA 

56 - Gab.:V A Conforme imagem parcial do menu do Microsoft Office Excel a imagem da questão representa a função 
Soma. INDEFERIDO - 
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56 - Gab.:W E 

Conforme imagem parcial do menu do Microsoft Office Excel a imagem da questão representa a função 
Soma. 

 

INDEFERIDO - 

57 - Gab.:W A 
Unix e Linux são sistemas operacionais compatíveis, todos os comandos citados na questão existem 
nos dois ambientes. Portanto, a questão está de acordo com a ementa na qual consta o tema “Sistema 
operacional e ambiente Linux”. 

INDEFERIDO - 

57 - Gab.:V B 
Unix e Linux são sistemas operacionais compatíveis, todos os comandos citados na questão existem 
nos dois ambientes. Portanto, a questão está de acordo com a ementa na qual consta o tema “Sistema 
operacional e ambiente Linux”. 

INDEFERIDO - 

57 - Gab.:Y C 
Unix e Linux são sistemas operacionais compatíveis, todos os comandos citados na questão existem 
nos dois ambientes. Portanto, a questão está de acordo com a ementa na qual consta o tema “Sistema 
operacional e ambiente Linux”. 

INDEFERIDO - 

57 - Gab.:Z E 
Unix e Linux são sistemas operacionais compatíveis, todos os comandos citados na questão existem 
nos dois ambientes. Portanto, a questão está de acordo com a ementa na qual consta o tema “Sistema 
operacional e ambiente Linux”. 

INDEFERIDO - 

58 - Gab.:Y A Conforme informações disponíveis no site oficial do Linux br-linux.org, o comando find /users -name 
'*.txt' busca no diretório “users”, arquivos com extensão txt. INDEFERIDO - 

58 - Gab.:X B Conforme informações disponíveis no site oficial do Linux br-linux.org, o comando find /users -name 
'*.txt' busca no diretório “users”, arquivos com extensão txt. INDEFERIDO - 

58 - Gab.:W D Conforme informações disponíveis no site oficial do Linux br-linux.org, o comando find /users -name 
'*.txt' busca no diretório “users”, arquivos com extensão txt. INDEFERIDO - 
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59 - Gab.:Z B 

Na Internet, o recurso mais recomendado para envio e recebimento de mensagens de texto em tempo 
real é o software de mensagem instantânea. Trata-se de um tipo de comunicação que permite a um 
usuário conectado à Internet criar uma sala privada de bate-papo virtual com outro usuário online. São 
exemplos de programas de mensagem instantânea: MSN Messenger, ICQ, Yahoo! Messenger, entre 
outros.  

INDEFERIDO - 

59 - Gab.:W C 

Na Internet, o recurso mais recomendado para envio e recebimento de mensagens de texto em tempo 
real é o software de mensagem instantânea. Trata-se de um tipo de comunicação que permite a um 
usuário conectado à Internet criar uma sala privada de bate-papo virtual com outro usuário online. São 
exemplos de programas de mensagem instantânea: MSN Messenger, ICQ, Yahoo! Messenger, entre 
outros.  

INDEFERIDO - 

59 - Gab.:V D 

Na Internet, o recurso mais recomendado para envio e recebimento de mensagens de texto em tempo 
real é o software de mensagem instantânea. Trata-se de um tipo de comunicação que permite a um 
usuário conectado à Internet criar uma sala privada de bate-papo virtual com outro usuário online. São 
exemplos de programas de mensagem instantânea: MSN Messenger, ICQ, Yahoo! Messenger, entre 
outros.  

INDEFERIDO - 

59 - Gab.:Y E 

Na Internet, o recurso mais recomendado para envio e recebimento de mensagens de texto em tempo 
real é o software de mensagem instantânea. Trata-se de um tipo de comunicação que permite a um 
usuário conectado à Internet criar uma sala privada de bate-papo virtual com outro usuário online. São 
exemplos de programas de mensagem instantânea: MSN Messenger, ICQ, Yahoo! Messenger, entre 
outros.  

INDEFERIDO - 

 

 

Cargo: A02 - ALUNO SOLDADO MUSICO (FEMININO) 

Disciplina: INFORMATICA BASICA 

Questão Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão 
(Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

59 - Gab.:W C 

Na Internet, o recurso mais recomendado para envio e recebimento de mensagens de texto em tempo 
real é o software de mensagem instantânea. Trata-se de um tipo de comunicação que permite a um 
usuário conectado à Internet criar uma sala privada de bate-papo virtual com outro usuário online. São 
exemplos de programas de mensagem instantânea: MSN Messenger, ICQ, Yahoo! Messenger, entre 
outros.  

INDEFERIDO - 

 

 

Cargo: A02 - ALUNO SOLDADO MUSICO (MASCULINO) 

Disciplina: INFORMATICA BASICA 

Questão Resposta Justificativa Conclusão Gabarito 
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Original (Deferido ou 
Indeferido) 

mudado para: 

51 - Gab.:V B Conforme o help Online da Microsoft Office, a extensão padrão de arquivos PowerPoint salvos em 
modo apresentação é “pps”. Para modo “edição” é “ppt” INDEFERIDO - 

52 - Gab.:V D 

O procedimento que pode colocar em risco a segurança do seu computador é o download de arquivos 
recebidos por e-mail de pessoas conhecidas. Existem vírus que se propagam, enviando 
automaticamente e-mails para a lista de endereços da sua aplicação de correio eletrônico contendo 
arquivos contaminados. Caso seja necessário abrir o arquivo, mesmo que de uma pessoa conhecida, a 
indicação é certificar-se que o mesmo foi verificado pelo programa antivírus. 
As demais opções, ao contrário, são recomendações de especialistas da área para melhorar a 
segurança do seu computador. 

INDEFERIDO - 

55 - Gab.:V C 
Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a banca corrobora com a 
argumentação dos candidatos que defendem que: o enunciado correto deveria questionar o recurso 
que DEPENDE ao invés de INDEPENDE. 

DEFERIDO ANULADA 

57 - Gab.:V B 
Unix e Linux são sistemas operacionais compatíveis, todos os comandos citados na questão existem 
nos dois ambientes. Portanto, a questão está de acordo com a ementa na qual consta o tema “Sistema 
operacional e ambiente Linux”. 

INDEFERIDO - 

 

 


