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COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 
(INFRA RELACIONADOS) 

 

I  
 DOS RECURSOS 

 
Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infra relacionados concorrentes aos 
cargo/funções infra relacionados, que insurgem contra a publicação do Gabarito Oficial, 
conforme disposto no PROCESSO SELETIVO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE 
SANEAMENTO/ES, CONFORME EDITAL 001/2008. 
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA  
 
 

Nº NOME CARGO 
01 DAINA BOURGUIGNON CAMPOS FAIXA FUNCIONAL II - A 
02 CAMILA AGOSTINI FAIXA FUNCIONAL III - A 
03 DAYANE CASAGRANDE VENTURIM FAIXA FUNCIONAL III - A 
04 FABIO FERREIRA DA COSTA FAIXA FUNCIONAL III - A 
05 HENRIQUE JOSE JANUÁRIO FAIXA FUNCIONAL III - A 
06 ITALO SEVERO SANS INGLEZ FAIXA FUNCIONAL III - A 
07 IVATAN MARTINS HOLANDA FAIXA FUNCIONAL III - A 
08 LEANDRO FERNANDES LEITE FAIXA FUNCIONAL III - A 
09 LUCIANA GOMES FERREIRA FAIXA FUNCIONAL III - A 
10 MANFRED POLETE DÜENK FAIXA FUNCIONAL III - A 
11 MICHELLE SANTA CLARA PIO FAIXA FUNCIONAL III - A 
12 ROBSON LUIZ CICILIOTTI FAIXA FUNCIONAL III - A 
13 SANDRO QUEIROZ DE FARIA FAIXA FUNCIONAL III - A 
14 SIMARX PEREIRA POTASIO FAIXA FUNCIONAL III - A 
15 MILTON ANTONIO DE FARIA JUNIOR FAIXA FUNCIONAL III - B 
16 AMARILDO BENEZOLI FAIXA FUNCIONAL IV - A 
17 ANDRESSA MAGALHÃES EFFGEM FAIXA FUNCIONAL IV - A 
18 ANGELA DE FARIA MELLO FAIXA FUNCIONAL IV - A 
19 AUGUSTO SOARES SANT ANNA FAIXA FUNCIONAL IV - A 
20 CARMEN MOTTA GUERRA FAIXA FUNCIONAL IV - A 
21 DIEGO RAMOS SCHEIDEGGER FAIXA FUNCIONAL IV - A 
22 EVANDRO BOA FAIXA FUNCIONAL IV - A 
23 FERNANDA CORREA VIDAL FAIXA FUNCIONAL IV - A 
24 FILLIPE NUNES DE BARROS FAIXA FUNCIONAL IV - A 
25 GERD RENATO RIBEIRO STRELL FAIXA FUNCIONAL IV - A 
26 JORGE ROCHA DE OLIVEIRA FAIXA FUNCIONAL IV - A 
27 LAIS LEONI FORECHI FAIXA FUNCIONAL IV - A 
28 LEONARDO FÉLIX VIANNA FAIXA FUNCIONAL IV - A 
29 LUANNA COSME SANTANA FAIXA FUNCIONAL IV - A 
30 MARA PRISCILLA DA SILVA ROSA FAIXA FUNCIONAL IV - A 
31 MARINA BATISTA MUCHULI FAIXA FUNCIONAL IV - A 
32 MAURO DE SOUZA JUNIOR FAIXA FUNCIONAL IV - A 
33 MIRIAN SALVIATO RASSELE FAIXA FUNCIONAL IV - A 
34 SIDICLEY BIRAL DOS SANTOS FAIXA FUNCIONAL IV - A 
35 THAISE SANTOS MARTINS FAIXA FUNCIONAL IV - A 
36 ALINE SERVULO CORTELETTI FAIXA FUNCIONAL IV - B 
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37 PRISCILA RIBEIRO SPALA FAIXA FUNCIONAL IV - B 
38 ADRIANA APARECIDA DE FREITAS CARDOSO FAIXA FUNCIONAL V - A 
39 AISLANE MESSA LEMOS FAIXA FUNCIONAL V - A 
40 ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA FAIXA FUNCIONAL V - A 
41 ALEXANDRE GOMES FERNANDES FAIXA FUNCIONAL V - A 
42 ANATIELLI LEILIANE PEREIRA FAIXA FUNCIONAL V - A 
43 ANDRÉ MACHADO DE SOUSA FAIXA FUNCIONAL V - A 
44 ARNALDO MARQUES BARBOSA FAIXA FUNCIONAL V - A 
45 BRUNA NOGUEIRA FAIXA FUNCIONAL V - A 
46 CLAUDIA MARIA COELHO DE SOUZA CALLEGAIRO FAIXA FUNCIONAL V - A 
47 CRISTIANO FERNANDES BUTERI FAIXA FUNCIONAL V - A 
48 DOUGLAS DE AMARINS NOE FAIXA FUNCIONAL V - A 
49 EDUARDO DARÓS FONSECA FAIXA FUNCIONAL V - A 
50 HAROLDO ROBERTO SCAPIN FAIXA FUNCIONAL V - A 
51 JOSUÉ CORRÊA DO NASCIMENTO FAIXA FUNCIONAL V - A 
52 JULIANA GUZZO PIGNATON FAIXA FUNCIONAL V - A 
53 JULIANA SANTANA PEDROSA FAIXA FUNCIONAL V - A 
54 JULIANO AZEVEDO DE SOUZA FAIXA FUNCIONAL V - A 
55 KELCIANY DA SILVA TORRES FAIXA FUNCIONAL V - A 
56 LETICIA SERVULO CORTELETTI FAIXA FUNCIONAL V - A 
57 LIANDRO CELSO DALMASCHIO FAIXA FUNCIONAL V - A 
58 LILIAN CLAUDINO DE BARROS FAIXA FUNCIONAL V - A 
59 LORENA BADARÓ DRUMOND FAIXA FUNCIONAL V - A 
60 MARIZE CHIM SORIANO FAIXA FUNCIONAL V - A 
61 MONIQUE BOLONHA DAS NEVES FAIXA FUNCIONAL V - A 
62 NILZETE MARIA MENDONÇA FAIXA FUNCIONAL V - A 
63 PAULA CARETA DESTEFANI FAIXA FUNCIONAL V - A 
64 RAFAELA BARBOSA DE OLIVEIRA FAIXA FUNCIONAL V - A 
65 RODRIGO MATIELLO OLIVEIRA FAIXA FUNCIONAL V - A 
66 TÂNIA APARECIDA MAGINA CAVAZZANA FAIXA FUNCIONAL V - A 
67 TANIA VALENA DA SILVA NORONHA FAIXA FUNCIONAL V - A 
68 TEOTONIO DE OLIVEIRA SILVA FAIXA FUNCIONAL V - A 
69 THATIANA PEDROSA DIEGUEZ FAIXA FUNCIONAL V - A 
70 VERA PINHEIRO MATTOS FAIXA FUNCIONAL V - A 
71 CLOVIS SOUZA DEL PIERI FAIXA FUNCIONAL V - B 
72 DAVID RODRIGUES DA CUNHA FAIXA FUNCIONAL V - B 
73 GENESIO COUTINHO DIAS FAIXA FUNCIONAL V - B 
74 MARIANA DOS SANTOS CAVATTI FAIXA FUNCIONAL V - B 
75 SAULO DA SILVA BRINGEL FAIXA FUNCIONAL V - B 
76 ALAIRTON JOSE CORTELETTI FAIXA FUNCIONAL V - C 
77 CARLOS ALBERTO  PEDRINI FAIXA FUNCIONAL V - C 
78 JOSE CARLOS FERREIRA FAIXA FUNCIONAL V - C 
79 VINICIUS BOLONHA DAS NEVES FAIXA FUNCIONAL V - C 
80 ALESSANDRA FREITAS DIAS HARDUIM FAIXA FUNCIONAL VI - A 
81 ANA CAROLINA TEDOLDI PINTO FAIXA FUNCIONAL VI - A 
82 ANGELICA MARIA DEMUNER FAIXA FUNCIONAL VI - A 
83 CAROLINE JULLIANA ZOTTO FAIXA FUNCIONAL VI - A 
84 CAYO MAGNO DA CRUZ FONTANA FAIXA FUNCIONAL VI - A 
85 CLARISSA ALDRIGUES AMARAL FAIXA FUNCIONAL VI - A 
86 CRISTIANO FERNANDES BUTERI FAIXA FUNCIONAL VI - A 
87 CRISTIANO LOPES GARCIA FAIXA FUNCIONAL VI - A 
88 DAIANE DIAS PETERLE FAIXA FUNCIONAL VI - A 
89 DANUZA DUTRA NEITZEL FAIXA FUNCIONAL VI - A 
90 EDUARDO MOSCON HAUER FAIXA FUNCIONAL VI - A 
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91 ELISÂNGELA DA SILVA FAIXA FUNCIONAL VI - A 
92 EUDRADES JOSE CHAVES JUNIOR FAIXA FUNCIONAL VI - A 
93 FERNANDA FAZOLO TOZI FAIXA FUNCIONAL VI - A 
94 GABRIEL CHAVES FAIXA FUNCIONAL VI - A 
95 GUSTAVO HENRIQUE LAUFF MACHADO FAIXA FUNCIONAL VI - A 
96 HERMINIA ANDRÉIA ALMEIDA FAIXA FUNCIONAL VI - A 
97 INGLID APARECIDA MAGRI FAIXA FUNCIONAL VI - A 
98 JAKELINE DE JESUS FERRARI FAIXA FUNCIONAL VI - A 
99 JANACELI DOS SANTOS BARBOSA FAIXA FUNCIONAL VI - A 

100 JANDER ABRITA DE CARVALHO FAIXA FUNCIONAL VI - A 
101 JANE PEDRONI RIGONI FAIXA FUNCIONAL VI - A 
102 JESSÉ RODRIGUES ROCHA FAIXA FUNCIONAL VI - A 
103 JULMAR CONCEICAO DOS SANTOS FAIXA FUNCIONAL VI - A 
104 KLEBER BRANDÃO DE BRANDÃO FAIXA FUNCIONAL VI - A 
105 KLESIA PIROLA MADEIRA FAIXA FUNCIONAL VI - A 
106 LILIANE BRUNORO BARROSO FAIXA FUNCIONAL VI - A 
107 LORENA BADARÓ DRUMOND FAIXA FUNCIONAL VI - A 
108 LUCAS CHAGAS FAZOLO FAIXA FUNCIONAL VI - A 
109 LUCAS DE JUSUS  FERRARI FAIXA FUNCIONAL VI - A 
110 MARCELA FAVARATO NOGUEIRA FAIXA FUNCIONAL VI - A 
111 PAULA REGINA RODRIGUES E SOUSA FAIXA FUNCIONAL VI - A 
112 PEDRO ALMENARA RIBEIRO VIEIRA FAIXA FUNCIONAL VI - A 
113 PRISCILA RIBEIRO SPALA FAIXA FUNCIONAL VI - A 
114 RAFAEL BERTOLLO GOMES FAIXA FUNCIONAL VI - A 
115 ROSANA MARA NETO VIEIRA FAIXA FUNCIONAL VI - A 
116 TANIA VALENA DA SILVA NORONHA FAIXA FUNCIONAL VI - A 
117 TATIANI CAPATTO FAIXA FUNCIONAL VI - A 
118 TEOTONIO DE OLIVEIRA SILVA FAIXA FUNCIONAL VI - A 
119 VALÉRIA CRISTINA DE SOUSA FAIXA FUNCIONAL VI - A 
120 VICTOR BRAGATTO LUCHI FAIXA FUNCIONAL VI - A 

 
 

II  
DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 
 

 As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  
 
 CARGO/FUNÇÃO: FAIXA FUNCIONAL II - A  
 
 

QUESTÃO 02_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que o enunciado da 
questão solicita assinalar o tema em torno do qual se organiza o discurso, e não o ponto de 
vista do locutor, que apresenta opinião contrária conforme nos comprova através de 
argumentos, como por exemplo, o título. 
A partir da afirmativa de que beleza é fundamental, o autor desenvolve a opinião contrária 
ao tema. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A conforme assinala o gabarito oficial. 
 
 

 
 CARGO/FUNÇÃO: FAIXA FUNCIONAL III - A  
 
 

QUESTÃO 08_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a gramática 
apresenta como definição de substantivo coletivo, o substantivo comum que, no singular, 
designa um conjunto de seres. Os coletivos podem ser: específicos e não específicos. 
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O substantivo elenco classifica-se como não específico que é o que designa ora esta, ora 
aquela espécie de seres. Portanto, elenco é coletivo de artistas, de atores. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 10_ ANULADA, pois existem duas alternativas de respostas que atendem ao 
enunciado da questão.  
 
QUESTÃO 13_ Alternativa de resposta alterada para letra D. 
 
QUESTÃO 14_ ANULADA, devido a inconsistência gráfica. 
 
QUESTÃO 17_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a área do 
retângulo é igual a base multiplicada pela altura. Então, a área desse retângulo é: 
x . 2x = 18 
2x² = 18 
x² = 18  
        2 
X² = 9 
x = √9 
x = 3. 
x = 3 e 2x = 6. 
Então, o lado maior é 6. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 18_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que se ele comprou 40 
ursinhos por R$ 184,00 e quer ganhar R$ 88,00, assim, deve-se somar o que ele pagou na 
compra com o que quer ganhar. Então, 184 + 88= 272. Agora, deve-se dividir pelo número 
de ursinhos 272: 40 = R$ 6,80. 
O recorrente fez a conta errada, pois 232,00 – 184,00 como foi argumentado é igual a 48,00 
e não 88,00. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 23_ ANULADA, por não haver alternativa de resposta correta e adequada ao que 
solicita o enunciado da questão. 
 
QUESTÃO 25_ Diante das alegações do recorrente, a Banca externa que o mesmo resolveu 
corretamente a questão, encontrou corretamente o valor igual a quatro, porém ao marcar 
marcou como correta a alternativa B, que corresponde a 2, porém, diante deste fato, não 
há nada mais que possa ser feito, uma vez que a marcação correta do Cartão de 
Respostas é de inteira responsabilidade do recorrente. 
2 (3x – x²) = - 8 
6x – 2x² + 8 = 0 
- 2x² + 6x + 8 = 0 
X² - 3x – 4 = 0 
x = 3 ± √9 + 16 
              2 
x = 3 ± 5 
        2 
x = 4 
x = - 1 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
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QUESTÃO 26_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a orientação dos 
especialistas, no que diz respeito à aplicação da vacina HPV em mulheres, é de que o 
procedimento torna-se mais eficaz aquelas que não iniciaram sua vida sexual, por isso, a 
indicação de que meninas de 9 a 13 anos recebam a vacina, o que vem gerando, 
inclusive, polêmica entre os pais que consideram a idade muito precoce, no entanto, tais 
medidas vêm de encontro a uma realidade atual onde as mulheres estão se iniciando na 
vida sexual mais cedo do que em décadas passadas. 
Uma pesquisa inglesa, publicada na revista British Medical Journal, estudou a aceitação da 
vacinação contra o HPV no Reino Unido, já que o grande problema que se existe hoje não 
é com a fase correta para tomar a vacina, mas em fazer com que os pais aceitem esta 
realidade. Segundo matéria publicada do site G1, da portal da Rede Globo de 
Comunicação (endereço abaixo); “O trabalho cientifico observou o comportamento de 
quase 3 mil meninas com idades entre 12 e 13 anos. A vacina foi oferecida através de 
programas escolares de imunização. Os registros mostraram que apenas cerca de 70% das 
jovens compareceu para a primeira dose da vacina e esse número caiu para cerca de 65% 
na segunda dose. Um aspecto importante da pesquisa foi a constatação de que as 
meninas que vinham de famílias menos favorecidas eram menos propensas a cumprir o 
esquema vacinal. E os pais dessas meninas revelaram que não tinham recebido 
informações suficientes sobre a vacina e sua importância. Dados semelhantes foram 
obtidos nos Estados Unidos e apresentados na Reunião da Academia Americana de 
Pediatria em Honolulu, no Havaí. Uma pesquisa avaliou a intenção de vacinar as filhas, 
contra o HPV, em um grupo de mais de 10 mil mulheres. Os dados levantados mostraram 
que apenas 48% das mães pretendiam vacinar suas filhas na idade indicada pela OMS, 
esse número subia até 86% quando a as crianças tinham idade entre 16 e 18 anos. A 
questão que se coloca é que talvez essas meninas já tenham vida sexual e a vacina 
poderia não ter o efeito protetor desejado. No Brasil a vacina contra o HPV, por enquanto, 
só está disponível na rede privada, embora existam estudos para sua incorporação ao 
Programa Nacional de Imunização, brevemente. O que as pesquisas mostram é que ainda 
existe desinformação quanto à vacinação contra o HPV, mesmo nos países desenvolvidos. 
O assunto envolve preconceitos e convicções pessoais no que diz respeito à vida sexual das 
filhas. O tema deveria ser discutido com respeito e liberdade, e todos devem ter em mente 
que existem implicações de saúde muito mais graves do que qualquer consideração 
simplesmente moral.  
 http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL453483-5603,00-
PAIS+DESCONHECEM+BENEFICIOS+DE+VACINAR+MENINAS+CONTRA+O+HPV.html 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 31_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que é possível fazer uma 
conexão com servidor remoto, estabelecendo uma rede através de uma conexão RAS sem 
utilizar placa de rede. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 33_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a questão em tela 
se refere ao atalho usado para se abrir um novo arquivo no Word, que é o atalho CTRL+O. 
Este atalho pode ser verificado acessando o menu Arquivo opção Novo, do Word. O atalho 
aparece do lado no nome da opção. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
 CARGO/FUNÇÃO: FAIXA FUNCIONAL III - B  
 
 

QUESTÃO 21_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a orientação dos 
especialistas, no que diz respeito à aplicação da vacina HPV em mulheres, é de que o 
procedimento torna-se mais eficaz aquelas que não iniciaram sua vida sexual, por isso, a 
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indicação de que meninas de 9 a 13 anos recebam a vacina, o que vem gerando, 
inclusive, polêmica entre os pais que consideram a idade muito precoce, no entanto, tais 
medidas vêm de encontro a uma realidade atual onde as mulheres estão se iniciando na 
vida sexual mais cedo do que em décadas passadas. 
Uma pesquisa inglesa, publicada na revista British Medical Journal, estudou a aceitação da 
vacinação contra o HPV no Reino Unido, já que o grande problema que se existe hoje não 
é com a fase correta para tomar a vacina, mas em fazer com que os pais aceitem esta 
realidade. Segundo matéria publicada do site G1, do portal da Rede Globo de 
Comunicação (endereço abaixo); “O trabalho cientifico observou o comportamento de 
quase 3 mil meninas com idades entre 12 e 13 anos. A vacina foi oferecida através de 
programas escolares de imunização. Os registros mostraram que apenas cerca de 70% das 
jovens compareceu para a primeira dose da vacina e esse número caiu para cerca de 65% 
na segunda dose. Um aspecto importante da pesquisa foi a constatação de que as 
meninas que vinham de famílias menos favorecidas eram menos propensas a cumprir o 
esquema vacinal. E os pais dessas meninas revelaram que não tinham recebido 
informações suficientes sobre a vacina e sua importância. Dados semelhantes foram 
obtidos nos Estados Unidos e apresentados na Reunião da Academia Americana de 
Pediatria em Honolulu, no Havaí. Uma pesquisa avaliou a intenção de vacinar as filhas, 
contra o HPV, em um grupo de mais de 10 mil mulheres. Os dados levantados mostraram 
que apenas 48% das mães pretendiam vacinar suas filhas na idade indicada pela OMS, 
esse número subia até 86% quando a as crianças tinham idade entre 16 e 18 anos. A 
questão que se coloca é que talvez essas meninas já tenham vida sexual e a vacina 
poderia não ter o efeito protetor desejado. No Brasil a vacina contra o HPV, por enquanto, 
só está disponível na rede privada, embora existam estudos para sua incorporação ao 
Programa Nacional de Imunização, brevemente. O que as pesquisas mostram é que ainda 
existe desinformação quanto à vacinação contra o HPV, mesmo nos países desenvolvidos. 
O assunto envolve preconceitos e convicções pessoais no que diz respeito à vida sexual das 
filhas. O tema deveria ser discutido com respeito e liberdade, e todos devem ter em mente 
que existem implicações de saúde muito mais graves do que qualquer consideração 
simplesmente moral.  
 http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL453483-5603,00-
PAIS+DESCONHECEM+BENEFICIOS+DE+VACINAR+MENINAS+CONTRA+O+HPV.html 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 25_ Indeferido o recurso do recorrente, uma vez que o mesmo não expressa seu 
questionamento, impossibilitando, desta forma, a análise do mesmo. 
 
 CARGO/FUNÇÃO: FAIXA FUNCIONAL IV - A  
 
 

QUESTÃO 08_ A questão em tela já foi divulgada ANULADA no gabarito oficial em 02/06/08. 
 

QUESTÃO 10_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a opção B traz 
grifadas e negritadas as palavras “a água”, “o coração”. Em relação à sintaxe, possuem a 
mesma função: sujeito da oração. Neste caso, não se faz relevante determinar no 
enunciado qual “tipo” de função, pois sendo a mesma função sintática, temos aí o correto. 
Além do que a morfologia não é uma área à qual possamos nos referir como função, já 
que trata-se do estudo  da palavra, o que não é função. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 11_ Não procedem as alegações do recorrente. Veja: “Os homens 
preocupados....” O que temos aqui é uma caracterização clara dada pelo adjetivo 
(determinante) ao substantivo “homens” (determinado), portanto, os homens (que estão ou 
são) preocupados esperam que a poluição diminua. 
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Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 18_ Não procedem as alegações do recorrente. O mesmo explicou corretamente 
o que são números simétricos, mas não observou que os números dados na letra B possuem 
sinais iguais, logo eles não simétricos e sim o mesmo número, pois o simétrico de - √0,25 e + 
0,5. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 19_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que foram dadas as 
dimensões do paralelepípedo, comprimento, largura e altura que são os itens necessários 
para calcular o volume, não sendo necessário especificar o tipo de paralelogramo. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 21_ ANULADA, devido a falta do advérbio de negação. 
 
QUESTÃO 25_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a opção E fala que 
0,56 é igual a 5,6 décimos está errado, pois não existe esta anotação. O correto desta 
leitura é cinco inteiros e seis décimos, logo, não corresponde a 0,56. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 30_ANULADA, pois há uma incorreção na questão ao afirmar que o deputado 
federal e Presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, do PDT, é Ministro do Trabalho, 
quando este é realmente Carlos Lupi do mesmo partido político do deputado paulista.  
 
QUESTÃO 31_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a questão estava 
relacionada à opção que deveria ser marcada para deixar o documento com as fórmulas 
habilitadas para impressão. A opção de imprimir poderia ser feito pelo menu 
Arquivo\Imprimir ou pela ícone da impressora na barra padrão e não na opção que 
habilita as fórmulas para impressão. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 36_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a opção C estaria 
correta se na questão não tivesse sido mencionado o uso do modelo Design Padrão. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 38_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que o tempo de vida é 
uma das propriedades dos arquivos de cookies. Porém os cookies não são arquivos 
temporários. Arquivos temporários são arquivos criados para dar suporte à execução de 
tarefas diversas com informações diversas e que podem ser perdidas em qualquer 
momento. A questão ser temporário é mais relacionada a uso do que tempo. Um cookie 
tem uma tarefa específica. A reposta que melhor define um cookie é a letra E. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 40_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que ao abrir o 
navegador Internet Explorer, basta acessar o menu Arquivo, Novo. Dentro deste menu 
pode-se ver a opção “Nova Janela”. Logo ao lado da opção “Nova Janela” pode-se ver o 
atalho CTRL+N. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
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 CARGO/FUNÇÃO: FAIXA FUNCIONAL IV - B  
 
 

QUESTÃO 29_ ANULADA, pois a questão apresenta uma inconsistência que compromete o 
entendimento já que se fazia necessária à palavra EXCETO ao final de seu enunciado por 
esta, apresentar quatro alternativas corretas e apenas uma incorreta. 
 
 

 
 CARGO/FUNÇÃO: FAIXA FUNCIONAL V - A  
 
 

QUESTÃO 02_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que ao referir-se a 
ironia, veja o trecho : “Eu reagi como tantos outros devem ter reagido antes: "Que azar, 
não?" O prefeito rechaçou minha ironia: "Para nós, o barril de petróleo custa US$ 2,50 e vale 
US$ 35.” No trecho anterior, retirado do texto em análise, é claro que quando o autor 
assume a sua posição irônica, quando diz ao prefeito “que azar não”, nada tem a ver com 
acreditar ou não em uma solução possível para a demanda de água, mas sim refere-se ao 
fato de que o prefeito de Bagdá não valoriza o achado de petróleo como espera-se 
normalmente. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial. 
 

QUESTÃO 08_ ANULADA, pois apresenta duas alternativas de respostas corretas. 
 

QUESTÃO 14_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que ficar dispensado 
não é o mesmo que estar incorreto. Quando o recorrente afirma que a opção A estaria 
incorreta é conveniente verificarmos que o enunciado da questão referida indica que seja 
assinalada a alternativa que apresenta uma inadequação quanto à linguagem e não o 
que poderia ser dispensado. A opção D (gabarito oficial) traz uma linguagem coloquial, 
informal, que demonstra uma inadequação quanto ao tipo de correspondência oficial 
apresentado. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 18_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que temos uma 
equação do segundo grau incompleta e podemos colocar o x em evidência, assim, temos: 
√2 x² - 2 x = 0 
X (√2 x – 2) = 0 
x' = 0 
√2 x – 2 = 0 
x = 2 x √2 
     √2   √2 
x’’ = 2√2 
           2 
x'’ = √2. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 19_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que para calcular a 
área do Retângulo, devemos multiplicar o comprimento pela largura. 
(2x – 3) (x – 1) = 36 
2x² - 2x – 3x + 3 – 36 = 0 
2x² - 5x – 33 = 0 
x = 5 ± √25 + 264 
             2 x 2 
x = 5 ± 17 
         4 
x' = 22: 4 = 5,5 
x’’= - 12:4 = - 3 (valor negativo não serve por tratar-se de medida). 
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Substituindo o valor de x, temos: 2 x 5,5 – 3 = 8 
                                                         5,5 – 1 = 4,5 
Perímetro é a soma de todos os lados, então: 8 + 8 + 4,5 + 4,5 = 25. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 20_ Não procedem as alegações do recorrente. Vejamos a resolução da 
questão: 
- {-x – [5 – 2 –(1 – 3) – 1]} = - 7 
- {- x –[5 – 2 – (-2) – 1]} = - 7 
- {-x – [5 – 2 + 2 – 1]} = - 7 
- {-x – [4]} = -7 
- {-x – 4 } = - 7 
x + 4 = - 7 
x + 4 = -7 
x = - 7 – 4 
x = - 11 
O recorrente errou por não ter observado que o sinal negativo antes da chave deve trocar 
o sinal de todos os números que estão dentro dela e não apenas do x.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 23_ Não procedem as alegações do recorrente. O mesmo argumentou 
corretamente, porém fez a operação errada, pois R$ 2000 – 2% = R$ 1.960,00 e não R$ 
1.990,00. 
O correto seria 2000 – desconto de 2% = 2% de 2000 = 40 
Então, o desconto será de R$ 40,00, o aparelho passará a custar R$ 2.000,00 – R$ 40,00 = R$ 
1.960,00 e em seguida sofre outro desconto, então agora é 2% de R$ 1.960,00.  
2% de R$ 1.960,00 = 39,20. Então, o aparelho de som custa agora: R$ 1.960,00 – R$ 39,20 = R$ 
1.920,80. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 25_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que foi guardado R$ 
18,00 por mês e em 10 meses juntou uma certa quantia. Em 8 meses ele deve guardar mais 
dinheiro, pois o número de meses é menor e ele quer conseguir a mesma quantidade. 
Temos um problema de regra de três simples, onde as grandezas são inversamente 
proporcionais. 
18,00______ 10 meses 
x       ______ 8 meses 
 x =  10 
18     8 
8x = 180 
X = 22,50 
Tirando a prova real 
Em 10 meses ele guardou R$ 18,00 por mês, logo, juntou R$ 180,00. 
Se ele guardar R$ 22,50 em 8 meses, conseguirá R$ 180,00. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 27_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que o gabarito oficial 
aponta a alternativa da letra D a ser marcada e não a de letra B como informa o 
candidato.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 28_ANULADA, pois A questão foi baseada em vários sites conceituados que 
apontaram as alternativas A, C, D e E como sintomas da Dengue, como o próprio site do 
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conceituado profissional de saúde Drauzio Varella, onde encontramos a afirmativa 
“Eritema (vermelhão da pele) pode surgir no primeiro ou segundo dia: a vermelhidão se 
instala no tronco e se espalha para os membros, poupando palmas das mãos e planta dos 
pés. Bradicardia (diminuição da freqüência dos batimentos do coração) é encontrada em 
30 a 90% dos casos. A doença costuma ser bifásica: dois ou três dias depois de surgirem, os 
sintomas regridem e a febre cai. Outros dois ou três dias se passam e a sintomatologia 
retorna, geralmente menos intensa. O eritema fica mais nítido e surgem ínguas no pescoço, 
fossa supraclavicular e regiões inguinais.”.  
http://drauziovarella.ig.com.br/arquivo/arquivo.asp?doe_id=5 
Assim como o site G1, do portal da Rede Globo de Comunicação que apresenta os 
sintomas apresentados nos mesmos itens. Em nenhum momento, nestes sites, ou em 
qualquer outros pesquisados, a Taquicardia ou aumento da pressão arterial surge como 
sintoma da Dengue. No entanto, um dos candidatos apresentou recurso mostrando um 
conceituado site (link abaixo) onde a Taquicardia entra como um dos sintomas da Dengue 
quando esta evolui para um quadro de hemorragia. 
http://www.combateadengue.com.br/?page_id=11 
Em função das dissonâncias já apresentadas em torno desta questão e da imprecisão de 
existente de uma divulgação homogenia dos sintomas, a Banca acha coerente e justo 
anular a questão, no intuito de não prejudicar os candidatos em função de uma situação, 
ainda, sem sincronia pública no que diz respeito à propagação dos sintomas desta 
importante doença. 
  
QUESTÃO 29_ ANULADA, pois a questão apresenta uma inconsistência que compromete o 
entendimento já que se fazia necessária à palavra EXCETO ao final de seu enunciado por 
esta, apresentar quatro alternativas corretas e apenas uma incorreta. 
 
QUESTÃO 31_ Alternativa de resposta alterada para letra A. 
 
QUESTÃO 35_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que mesmo sem 
informar o nome do bloco de notas ao final da resposta o usuário deve saber o caminho 
correto até chegar ao executável do bloco de notas e a solicitação ficou clara na questão. 
“Para abrir o bloco de notas”, é o mesmo que “o caminho para chegar até o .exe do bloco 
de notas”. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 39_ O recorrente deve ter se enganado quando da conferência do gabarito 
oficial divulgado, pois a alternativa de resposta divulgada como correta é a alternativa A, 
conforme solicitado pelo mesmo em seu recurso. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 40_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a própria caixa de 
diálogo do Excel apresenta Localizar e substituir conforme segue no print screen abaixo: 

 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
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 CARGO/FUNÇÃO: FAIXA FUNCIONAL V - B  
 
 

QUESTÃO 18_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que temos uma 
equação do segundo grau incompleta e podemos colocar o x em evidência, assim, temos: 
√2 x² - 2 x = 0 
X (√2 x – 2) = 0 
x' = 0 
√2 x – 2 = 0 
x = 2 x √2 
     √2   √2 
x’’ = 2√2 
           2 
x'’ = √2. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 

QUESTÃO 22_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que se a professora 
viveu 190080 horas, precisamos fazer algumas transformações, pois temos duas unidades 
diferentes: horas e dias. 
Analisemos então: 1 ano = 360 dias 
                                  1 dia = 24 horas 
 Logo, 1 ano = 360 x 24 = 8.640 horas. 
Agora podemos dividir: 
190080 horas : 8.640 horas = 22. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 30_ Não procedem as alegações do recorrente. Vejamos a resolução da 
questão: 
 

(A) ( ) ( )
24

6,1²8,0
+−
−−− = 

2
6,164,0

−
+  = 12,1−  

 

(B) 





 −−

4
1

4
31  + ( )2−  . 






 −

5
2  = 


 −

4
7



−

4
1  - 

5
4  = 

4
8−  - 

5
4  = 

20
1640 −−  = 

20
56−  = - 2,8 

 
A= - 1,12 e B= -2,8 
Portanto, o valor de A é maior que o valor de B. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 34_ ANULADA, pois a questão apresenta uma inconsistência que compromete o 
entendimento já que se fazia necessária à palavra EXCETO ao final de seu enunciado por 
esta apresentar quatro alternativas corretas e apenas uma incorreta. 
 
 CARGO/FUNÇÃO: FAIXA FUNCIONAL V - C  
 
 

QUESTÃO 02_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que ao referir-se a 
ironia, veja o trecho : “Eu reagi como tantos outros devem ter reagido antes: "Que azar, 
não?" O prefeito rechaçou minha ironia: "Para nós, o barril de petróleo custa US$ 2,50 e vale 
US$ 35.” No trecho anterior, retirado do texto em análise, é claro que quando o autor 
assume a sua posição irônica, quando diz ao prefeito “que azar não”, nada tem a ver com 
acreditar ou não em uma solução possível para a demanda de água, mas sim refere-se ao 
fato de que o prefeito de Bagdá não valoriza o achado de petróleo como espera-se 
normalmente. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial. 
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QUESTÃO 08_ ANULADA, pois apresenta duas alternativas de respostas corretas. 
 
QUESTÃO 14_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que ficar dispensado 
não é o mesmo que estar incorreto. Quando o recorrente afirma que a opção A estaria 
incorreta é conveniente verificarmos que o enunciado da questão referida indica que seja 
assinalada a alternativa que apresenta uma inadequação quanto à linguagem e não o 
que poderia ser dispensado. A opção D (gabarito oficial) traz uma linguagem coloquial, 
informal, que demonstra uma inadequação quanto ao tipo de correspondência oficial 
apresentado. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 

QUESTÃO 33_ ANULADA, pois A questão foi baseada em vários sites conceituados que 
apontaram as alternativas A, C, D e E como sintomas da Dengue, como o próprio site do 
conceituado profissional de saúde Drauzio Varella, onde encontramos a afirmativa “Eritema 
(vermelhão da pele) pode surgir no primeiro ou segundo dia: a vermelhidão se instala no 
tronco e se espalha para os membros, poupando palmas das mãos e planta dos pés. 
Bradicardia (diminuição da freqüência dos batimentos do coração) é encontrada em 30 a 
90% dos casos. A doença costuma ser bifásica: dois ou três dias depois de surgirem, os 
sintomas regridem e a febre cai. Outros dois ou três dias se passam e a sintomatologia 
retorna, geralmente menos intensa. O eritema fica mais nítido e surgem ínguas no pescoço, 
fossa supraclavicular e regiões inguinais.”.  
http://drauziovarella.ig.com.br/arquivo/arquivo.asp?doe_id=5 
Assim como o site G1, do portal da Rede Globo de Comunicação que apresenta os 
sintomas apresentados nos mesmos itens. Em nenhum momento, nestes sites, ou em 
qualquer outros pesquisados, a Taquicardia ou aumento da pressão arterial surge como 
sintoma da Dengue. No entanto, um dos candidatos apresentou recurso mostrando um 
conceituado site (link abaixo) onde a Taquicardia entra como um dos sintomas da Dengue 
quando esta evolui para um quadro de hemorragia. 
http://www.combateadengue.com.br/?page_id=11 
Em função das dissonâncias já apresentadas em torno desta questão e da imprecisão de 
existente de uma divulgação homogenia dos sintomas, a Banca acha coerente e justo 
anular a questão, no intuito de não prejudicar os candidatos em função de uma situação, 
ainda, sem sincronia pública no que diz respeito à propagação dos sintomas desta 
importante doença. 
 

QUESTÃO 34_ ANULADA, pois a questão apresenta uma inconsistência que compromete o 
entendimento já que se fazia necessária à palavra EXCETO ao final de seu enunciado por 
esta apresentar quatro alternativas corretas e apenas uma incorreta. 
 
QUESTÃO 40_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a questão não 
contem a palavra EXCETO, pois seu anunciado solicita aos candidatos que marquem a 
afirmativa que NÃO se encontra correta. Segue abaixo a cópia da questão para que o 
candidato possa analisá-la novamente, desta vez com mais atenção: 
40 – A Organização das Nações Unidas é um dos nomes mais freqüentes nos noticiários 
internacionais divulgados na mídia brasileira. Sobre esta importante instituição internacional 
NÃO é correto afirmar: 
A – A ONU é formada por 192 Estados soberanos, tendo sido fundada após a 1ª Guerra 
Mundial para manter a paz e a segurança no mundo. 
B – A ONU se propõe, também, promover o progresso social, melhorias nos padrões de vida 
e de direitos humanos. 
C – Os direitos e deveres dos membros desta organização estão estipulados na Carta da 
ONU. 



 13
D – A organização é constituída por seis órgãos principais que são a Assembléia Geral, o 
Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, o Tribunal 
Internacional de Justiça e o Secretariado. 
E – Além dos órgãos, a ONU possui organismos especializados que trabalham em áreas 
diversas como a saúde, a agricultura, a aviação civil, a meteorologia e o trabalho. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
 CARGO/FUNÇÃO: FAIXA FUNCIONAL VI - A  
 
 

QUESTÃO 01_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a questão em tela 
se refere ao sentido da palavra “perplexa” no texto dado , e, nele o sentido de “perplexo” 
jamais poderá ser “apavorada”. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 

QUESTÃO 02_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a narradora queria 
que a cena terminasse logo porque aquela cena incomodava, de fato à sua consciência. 
Incomodava pelo fato de fazê-la perceber a desigualdade social flagrante entre ela e o 
menino. Isso sim incomodava à sua consciência. Nenhuma das outras alternativas pode 
estar de acordo com o que solicita o enunciado da questão. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 03_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que no texto, jamais 
pode ser apreendida a noção de sarcasmo da narradora, a menos que não se entenda a 
significado da palavra sarcasmo. É comum a uma pessoa recusar, às vezes, a oferta de 
alguma coisa como reconhecimento da gentileza daquele que a oferece, um 
reconhecimento ao gesto daquele que atendeu ao seu pedido. É justamente isso que 
ocorreu naquele trecho do texto. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 05_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que não só o 
enunciado como o próprio desenrolar do texto demonstra inequivocamente que o 
encontro com o menino provocou na narradora uma alteração interior. Nenhuma das 
outras opções, excetuando-se a “B” estaria de acordo com o que solicita a questão. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 10_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que apenas a letra “C” 
comporta o uso da crase, uma vez que o termo “procura” embora derivado de verbo é um 
substantivo feminino. Nenhuma das outras opções comporta o uso da crase de acordo 
com as regras gramaticais. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 11_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que no texto a 
conjunção “como” significa conformidade, acordo, não funcionando, portanto, como 
comparação, modo, intensidade ou conseqüência. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 12_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a única opção em 
que o par de vocábulos não tem sua acentuação justificada pela mesma regra é a opção 
“A”. ( só – monossílabo tônico em o   e até – oxítona terminada em e). 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
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QUESTÃO 13_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que as formas verbais 
das opções “A”,”B”, “C” e “D” estão no pretérito imperfeito do indicativo. A única que 
difere delas é a opção “E” cuja forma verbal está no pretérito perfeito. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 14_ Indeferido o recurso do recorrente, uma vez que o mesmo não expressa seu 
questionamento, impossibilitando, desta forma, a análise do mesmo. 
 
QUESTÃO 16_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que o cubo tem aresta 
√6, logo, a área de cada face de um cubo é √6 x √6, que corresponde a 6cm². O problema 
solicita a área de toda a superfície, portanto, a área do cubo todo é 6 x 6, pois um cubo 
tem 6 faces iguais, então, a área de toda a superfície de um cubo é 36 cm². Como a figura 
é formada por cinco cubos, 5 x 36 = 180 cm². 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial. 
 

QUESTÃO 17_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que esse número 
refere-se ao número que o problema apresentou as suas características no enunciado da 
questão, e não ao novo número formado. Acompanhe a resolução do problema: 
Indicando por x o algarismo das dezenas e por y o algarismo das unidades, o número será 
representado por 10x + y. 
Trocando a ordem dos algarismos, obtemos 10y + x. A soma dos valores absolutos dos 
algarismos é 13, portanto, x + y = 13. 
Temos, assim, o sistema: 
 





++=+
=+

271010
13

yxxy
yx

 

 





=+−
=+

2799
13
yx

yx
   →   





=+−
=+

3
13
yx
yx

 

 
Resolvendo o sistema, encontramos x = 5 e y = 8. Logo, o número é 58 (10 . 5 + 8 = 50 + 8). 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 18_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que representando a 
idade atual de Carol por x, temos: 
Idade atual = x 
Idade daqui a 10 anos: x + 10 
Idade 10 anos atrás: x – 10 
Então: x + 10 = (x – 10)² 
x + 10 = x² - 20 x + 100 
x + 10 – x² + 20x – 100 = 0 
- x² + 21x – 90 = 0 
Resolvendo a equação do 2º grau, encontramos x’ = 15 e x’’ = 6 
Concluímos que a idade de Carol é 15 anos, pois se ela tem 15 anos, daqui a 10 anos ela 
terá 25 anos e há 10 anos atrás ela tinha 5 anos e 25 é o quadrado de 5.  
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 19_Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que para calcular o 
valor da expressão, precisamos achar quanto vale x, y e z. 
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3
x  - 2 ( )1−x  = - 

3
1 x−  + 

3
1    

2
3−y  = 

3
y− + 

1
1    z + 

2
1 = - 



1
1  - 




2
Z  + 

2
5  

3
x  - 2x + 2 = - 

3
1 x−  + 

3
1   ( )

6
33 −y  = 

6
62 +− y    

1
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2
1  = - 
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2
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2
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3
66 +− xx  = 

3
11 ++− x   3y – 9 = - 2y + 6   

1
Z  + 

2
1  = 

2
2 Z+−  + 

2
5  

X – 6x + 6 = -1 + x + 1  3y + 2y = 6 + 9   
2

12 +Z  = 
2

52 ++− Z  
 

X – x – 6x = -1 + 1 – 6  5y = 15    2Z – Z = - 2 + 5 - 1 
 

-6x = 6       y = 3     Z = 2 
 

X = 1 

Substituindo o valor de x, y e z a expressão 
X
YX 2−  + ( )

³
²

X
YZ −  será 

1
61−  + ( )

³1
²32 −  = - 5 + 1 = -4. 

Reafirmamos, portanto como correta a alternativa C, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 20_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que trata-se de um 
problema de regra de três composta, onde as grandezas máquinas e dias e horas por dia e 
dia são inversamente proporcionais. Logo: 
1q_____10d______18maq_____6h/dia 
5q_____x________12maq_____9h/dia 
DP                             IP                  IP 
10 = 1 x 12 x 9 
 X     5    18   6 
 
 

10 = 108  
 X     540 
108x = 5400 
X = 50d. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
 
 

QUESTÃO 22_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que as dimensões da 
piscina são: 8,35m, 3,25m e 1,60m, portanto o volume sem os azulejos será de: 
v = 8,35 x 3,25 x 1,60 
v = 43,20m³ sua capacidade é 43.420 l, pois 1l = 1dm³ e 1m³ = 1000dm³. 
Como são colocados azulejos de 0,09m de espessura e a massa de 0,06m, serão perdidos 
0,15m. Logo 8,35 – 0,15 = 8,2m; 
3,25 – 0,15 = 3,1m 
1,60 – 0,15 = 1,45. 
O novo volume será: 8,2 x 3,1 x 1,45 = 36,859m³ = 36.859 l. 
Calculando a diferença entre 43.420l (sem os azulejos) e 36.859 (com os azulejos) essa 
piscina perderá 6561l. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial. 
 

QUESTÃO 23_ Não procedem as alegações do recorrente. Vejamos: 
Uma pessoa tinha x, gastou 20% dessa quantia, então ela gastou 20 x = x; sobrou 4x; 
                  100      5      5 
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Ela gastou 25% do que sobrou, então: 25 x 4x = 1 x 4x = x. 
                                                                  100    5     4    5     5 
Juntando o que ela gastou com o que sobrou, temos: 
x  + x  + 144 = x 
5     5      
x + x + 720 = 5x 
x + x – 5x = - 720 
- 3x = - 720 
x = 240. 
Tirando a prova real: 240 – 20% = 192 – 25% = 144. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 24_ Não procedem as alegações do recorrente. O candidato inscrição 
nº29016697 analisou corretamente, porém esqueceu alguns números, pois a seqüência é 
entre 10 e 130000. Então, faltaram: 23.456, 34.567, 45.678, 56.789, 123.456 
22 + 5 = 27. 
Já o recorrente inscrição nº 29003028 se enganou quando da conferência do gabarito 
oficial, considerando que a alternativa de resposta divulgada, é a solicitada pelo mesmo 
em seu recurso. 
Em relação ao candidato inscrição nº 29010752, a banca externa que a questão em tela 
trata-se de seqüência numérica, números consecutivos, portanto, faz parte do conteúdo 
programático disponível no Edital. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 25_ Não procedem as alegações dos recorrentes, uma vez que ele já leu  ⅜ do 
livro na segunda feira e 1⁄4 na terça feira, portanto ele leu 3⁄8 + 1⁄4 = 3 + 2 = 5 do livro, falta  
                                        8        8 
para terminar 8⁄8 - 5⁄8 = ⅜. 
Então: 3⁄8 = x⁄100 
8x = 300 
x = 37,5%. 
O candidato analisou corretamente e encontrou a porcentagem que ela já leu. A pergunta 
do problema é a porcentagem do que ainda falta para ela ler, então o candidato deveria 
fazer 100% - 62,5% = 37,5%. 
Mediante o exposto, no enunciado da questão, observa-se que a ausência da unidade de 
medida não interfere e não compromete a interpretação da questão e sua respectiva 
resolução. Os dados mencionados se completam na frase.        

Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
 

QUESTÃO 26_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que o conteúdo 
programático para a disciplina conhecimentos gerais estipula que os candidatos serão 
avaliados no que diz respeito ao “domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, 
tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações 
internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura, e suas 
vinculações históricas”, portanto, cumpre a Banca avaliar se o candidato encontra-se bem 
informado sobre o desenvolvimento político, econômico, social, cultural da sociedade na 
qual encontra-se inserido. Desta forma, procura-se fatos ou temas que tenham grande 
projeção social e que tenham ocupado destaque na opinião pública. O desemprego, hoje, 
ainda é um dos problemas que mais angustia as sociedades, principalmente pelo fato de 
que sua ampliação, em termos numéricos, traz repercussões imediatas e de grande 
impacto no dia a dia das comunidades. A informação solicitada nesta questão encontra-se 
amplamente divulgado em diversos veículos de comunicação do Brasil, portanto, bastava 
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que o candidato estivesse atento aos acontecimentos para ter condições de desenvolver 
corretamente o raciocínio desta: 
“Os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os que mais têm 
municípios no ranking das 50 cidades que mais geraram emprego (saldo entre 
contratações e demissões) no primeiro trimestre de 2008, segundo dados divulgados nesta 
quinta-feira (17) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A geração de empregos 
formais no Brasil no primeiro trimestre foi a maior em 16 anos.” 
http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL414536-9356,00-
CONHECA+OS+MUNICIPIOS+QUE+MAIS+CRIARAM+EMPREGOS+NO+TRIMESTRE.html 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 

QUESTÃO 27_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que o conteúdo 
programático para a disciplina conhecimentos gerais estipula que os candidatos serão 
avaliados no que diz respeito ao “domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, 
tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações 
internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura, e suas 
vinculações históricas”, portanto, cumpre a Banca avaliar se o candidato encontra-se bem 
informado sobre o desenvolvimento político, econômico, social, cultural da sociedade na 
qual encontra-se inserido. Quando foi apresentada a citação da revista inglesa e solicitado 
que o candidato apontasse que fator, foi apresentado pelos ingleses para que o país se 
tornasse uma grande potência do futuro, bastava que o candidato fizesse uma análise da 
conjuntura internacional. A produção de biocombustível vem recebendo muitas críticas dos 
países desenvolvidos, portanto, uma revista inglesa não iria apontá-lo como um fator 
positivo ao desenvolvimento do país. A carne brasileira, apesar de ocupar grande espaço 
no mercado internacional, passa constantemente por questionamentos a cerca de sua 
qualidade, devido a problemas, como a aftosa. Apesar de vir alcançando 
desenvolvimento tecnológico, o Brasil não se encontra no topo da tecnologia mundial, 
portanto, esta opção não poderia ser marcada. Restam então a soja e o petróleo. O 
primeiro vem alcançando grande ampliação da produção, no entanto, poderá passar por 
um período de estagnação devido a questões ambientais, principalmente o 
desmatamento, que vai limitar a ampliação das terras ocupadas por lavouras. Já o setor 
petrolífero brasileiro vive momento de grande euforia com as descobertas de novos postos, 
de grande proporção, principalmente no litoral de São Paulo, o  que vem chamando a 
atenção de toda a opinião pública mundial por se tratar de um produto não renovável e 
que, devido a sua grande utilização, é um dos mais valorizados e ambicionados do 
planeta, tendo sido responsável por guerras e muitas disputas. Portanto, a questão exigia do 
candidato conhecimento a cerca da conjuntura nacional e internacional e raciocínio. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 28_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a questão 
especifica que o candidato deva marcar a opção que representa uma região que se 
encontra mais vulnerável à abalos sísmicos por se encontrar “mais próxima à borda de uma 
da placas tectônicas, já que é justamente no encontro dessas, que geralmente ocorre a 
maior parte dos terremotos”. A ciência informa que na região de encontro entre duas 
placas tectônicas é que ocorre a maior parte os terremotos e o planeta possui varias placas 
tectônicas em diversos pontos. O Brasil não possui tremores freqüentes por se encontrar no 
centro de uma das placas, a sul-americana que começa no meio do Oceano Atlântico e 
vai até as Cordilheiras dos Andes, portanto, grande parte do território está bem distante de 
suas bordas onde ocorrem às instabilidades. Faz-se importante destacar que há falhas 
geológicas que também se movimentam em busca de acomodação natural e uma dessas, 
encontra-se próxima ao litoral de São Paulo, onde há alguns meses ocorreu um abalo que 
assustou parte do Brasil. Portanto, finalmente, torna-se importante afirmar que a Região 
Nordeste encontra mais próxima à barda de uma das placas, por isso, encontra-se mais 
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vulnerável. Confirmando esta informação temos o fato de que em dez anos, ou seja, de 
1986 a 1996 aconteceram mais de 60 mil pequenos abalos somente no Rio Grande do 
Norte.  
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL424551-5598,00-
REGIAO+NORDESTE+E+CONSIDERADA+MAIS+VULNERAVEL+A+TREMORES.html 
No site do Observatório Simológico de Brasília há algumas perguntas e respostas que 
confirmam também o que foi informado nesta resposta: 
3. Onde acontecem os terremotos? 
R.: Os terremotos podem ocorrer em qualquer parte da Terra. Entretanto, sabe-se que eles 
são mais freqüentes nas bordas ou limites de placas tectônicas, onde estas se tocam ou se 
roçam, produzindo quebras ou rupturas. 
5. O Brasil está livre de terremotos? 
R.: Não. Por estar situado no interior da Placa Sul-Americana, o Brasil não está sujeito a 
grandes terremotos, mas quase todos os dias ocorrem pequenos tremores de terra, que são 
chamados de micro-tremores e não são, na grande maioria, suficientes para causarem 
danos à população brasileira. 
13. O que são placas tectônicas? 
R.: São partes da litosfera divididas por zonas de convergência e/ou zonas de subducção. 
Existem 7 grandes placas tectônicas, que são as placas do Pacífico, da América do Norte, 
da América do Sul, da Antártica, da África, Australiana e Euroasiana e 16 placas menores: 
Placa da Anatólia, Arábica, Caribeana, da Carolina, de Cocos, Helénica, Indiana, Indo-
Australiana, Iraniana, Juan de Fuca, de Nazca, das Filipinas, da Somália, de Scotia, de 
Sunda e de Tonga. 
Mais informações: 
http://www.obsis.unb.br/pagina.php?id=63 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 29_ A argumentação do recorrente não coincide com a questão expressa na 
prova de Conhecimentos Gerais para o cargo específico. No entanto, entende-se que ela 
se destina a uma questão aplicada a outros cargos que foi anulada pela ausência da 
palavra EXCETO em seu enunciado, visto que possuía quatro afirmativas verdadeiras e 
apenas uma incorreta. 
 
QUESTÃO 30_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que não há, entre as 
opções uma “pílula anti-barriga”, mas sim a pílula Antanac responsável pela supressão de 
células gordurosas no organismo humano combatendo eficazmente o excesso de peso, 
com expectativa de chegar ao mercado em janeiro de 2008”. Esta afirmação é 
completamente incorreta, portanto, não se justifica atribuir a esta outra possibilidade de 
invenção científica. Entre as opções apresentadas a única que se apresenta correta é a de 
letra B que fala sobre o tênis Inchworm capaz de se expandir de acordo com o crescimento 
dos pés das crianças. Este produto já se encontra em comercialização na Inglaterra e sua 
inserção no mercado foi amplamente divulgada em vários sites como se comprova abaixo: 
www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/story/2008/04/080424_tenis_jf.shtml - 32k -  
http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL424512-6174,00-
EMPRESA+LANCA+TENIS+QUE+CRESCE+COM+PES+DAS+CRIANCAS.html 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u395176.shtml 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u395176.shtml 
http://odia.terra.com.br/tecnologia/htm/empresa_lanca_tenis_que_cresce_com_pes_das_c
riancas_166589.asp 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
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QUESTÃO 32_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a questão não foi 
sobre malware e sim sobre Phishing. O próprio recurso respondeu o que é Phishing e que 
procede com a questão. “Em computação, phishing é uma forma de fraude eletrônica, 
caracterizada por tentativas de adquirir informações sensíveis, tais como senhas e números 
de cartão de crédito, ao se fazer passar como uma pessoa confiável ou uma empresa 
enviando uma comunicação eletrônica”. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 34_ ANULADA, pois tanto Ctrl + R quanto F4 podem ser utilizados no Word 2000 
para repetir uma ação. 
 
QUESTÃO 35_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a única alter4nativa 
de resposta que atende de forma correta e coerente ao enunciado da questão é a 
alternativa divulgada no gabarito oficial, estando todas as demais completamente erradas. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa A, conforme assinala o gabarito oficial. 
 

QUESTÃO 36_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que a questão é bem 
detalhada, exatamente o que foi sugerido pelo recurso. Ou seja, foi informado no 
enunciado da questão que bastaria “selecionar as linhas que se deseja copiar, dar o 
comando CTRL+C” para depois realmente marcar a opção do menu solicitada na questão. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 

 
QUESTÃO 37_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que tecla de atalho e 
combinação de teclas são sinônimos no jargão da informática. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa B, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 38_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que O CTRL + O seria 
para criar um novo arquivo de power point. A questão era sobre a criação de mais um slide 
dentro do documento de Power Point que já estava aberto e não um novo doc para Power 
Point. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 39_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que o botão pincel é 
um recurso do Power Point assim como é no Word, não tem nenhuma relação com 
configuração do mouse para pessoas destras e ano de configuração 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa D, conforme assinala o gabarito oficial. 
 

QUESTÃO 40_ Não procedem as alegações do recorrente, uma vez que ativar a tela Inteira 
ou ativar o Modo de tela inteira levam a mesma conclusão. É uma questão de 
interpretação do candidato, a questão está clara. 
Reafirmamos, portanto como correta a alternativa E, conforme assinala o gabarito oficial. 
 

III 
DAS CONCLUSÕES 

 
 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, deferidos ou 
indeferidos, de acordo com as decisões e fundamentações supra elencados. 
 

 Publique-se, 
 

VITÓRIA (ES), 09 DE JUNHO DE 2008. 
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