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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 05/2012/GAB/IPEM/RO, DE 22 DE JANEIRO DE 2013. 

RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA O GABARITO DA PROVA OBJETIVA 
REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012/GAB/IPEM/RO, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012. 

 
O Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia, Senhor OSNI ORTIZ, no uso de 

suas atribuições legais, em referência ao Concurso Público para provimento de 66 (sessenta e seis) 
vagas de cargos efetivos, pertencentes ao Quadro de Pessoal do IPEM/RO, previstos na Lei 

Complementar n. 582, de 30 de junho de 2010, publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 

1520, de 30 de junho de 2010, torna pública a resposta aos recursos contra o gabarito da prova objetiva, 

conforme a seguir: 

 
Cargo: M01 - ESPECIALISTA EM METROLOGIA 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

Questão 
Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão 
(Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado 

para: 

28 - 
Gab.:P E 

Em resposta ao recurso interposto para 
esta questão temos a esclarecer que o 
texto da questão é claro, e pede 
explicitamente a pressão final, no caso, do 
gás em atmosferas. Portanto a solicitação é 
improcedente. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: M02 - AGENTE EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA 

Questão Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão 
(Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado 

para: 

3 - Gab.:Q B 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que o mesmo 
não respeita os critérios estabelecidos no 
subitem 12.3 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 - 

8 - Gab.:Q A 

A palavra cuja razão pela qual é acentuada 
que destoa das demais é PAÍSES 
(acentuam-se os I e U tônicos separados 
em sílaba porque formam um hiato). As 
demais estão acentuadas pela mesma 
razão - todas são proparoxítonas. 

INDEFERIDO - 

 
Disciplina: HIST. E GEO. DE RONDONIA 

Questão Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão 
(Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado 

para: 

11 - 
Gab.:P D 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que o mesmo não respeita os 
critérios estabelecidos no subitem 12.3 do edital: “O 
recurso deve conter a fundamentação das alegações 
comprovadas por meio de citação de artigos, 

INDEFERIDO - 
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amparados por legislação, itens, páginas de livros, 
nome dos autores”. 

11 - 
Gab.:Q A 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que o texto utilizado no recurso do 
candidato não inviabiliza o gabarito. O sistema de 
escadas apresentado no texto é a maneira que a 
engenharia utiliza para imitar as condições dos rios 
com quedas d’água. Segundo texto do CERPCH no 
site do Ministério da Educação, “Para garantir a 
passagem dos peixes, os engenheiros da construtora 
projetaram um canal artificial de um quilômetro de 
extensão construído no meio da barragem, onde 
antes havia a cachoeira de Santo Antônio. O Sistema 
de Transposição de Peixes (STP) construído imita as 
nuances do rio como a das corredeiras e barreiras 
naturais que os peixes precisam passar para desovar. 
Entre as pedras, se formam os lagos onde os peixes 
descansam a cada barreira que passam. As 
dificuldades são menores, mas permanecem.”  

(http://www.cerpch.unifei.edu.br/noticias/peixes-do-rio-
madeira-usam-canal-artificial-de-hidreletrica-para-
piracema.html).  

INDEFERIDO - 

12 - 
Gab.:P E 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que procede a diferenciação entre 
município e cidade apresentada pelo candidato. 
Todavia, a elaboração do item a partir do 
questionamento da cidade não inviabiliza o gabarito, 
pois a população das duas cidades forma envolvidas 
diretamente no processo do plebiscito. Em nenhum 
momento utilizou-se a ideia de “somente” a população 
das cidades. Ou seja, as populações dos municípios 
foram envolvidas bem como as populações das 
cidades, que estão circunscritas ao município.   

INDEFERIDO - 

12 - 
Gab.:Q B 

Em resposta ao recurso interposto para esta questão, 
temos a esclarecer que procede a diferenciação entre 
município e cidade apresentada pelo candidato. 
Todavia, a elaboração do item a partir do 
questionamento da cidade não inviabiliza o gabarito, 
pois a população das duas cidades forma envolvidas 
diretamente no processo do plebiscito. Em nenhum 
momento utilizou-se a ideia de “somente” a população 
das cidades. Ou seja, as populações dos municípios 
foram envolvidas bem como as populações das 
cidades, que estão circunscritas ao município.   

INDEFERIDO - 

 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

Questão Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão 
(Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado 

para: 

13 - 
Gab.:Q C 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que a questão 
solicitava apenas que rotina do arquivamento 
corresponde a “leitura do último despacho” 
para se ter a certeza se o mesmo deverá ser 
arquivado ou não no caso a “inspeção”, o que 
não se confunde com a “ordenação” que é a 
forma como se dispõe “fisicamente” os 

INDEFERIDO - 
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documentos levando-se em conta a 
classificação e a codificação adotadas. 
Portanto, fica indeferido o recurso. 

15 - 
Gab.:P E 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que conforme 
BELLOTTO, Heloísa Liberalli – Arquivos 
permanentes: tratamento documental - Rio de 
Janeiro, FGV, 2006, p. 105, diz: “Minuta não é 
rascunho e, sim, o pré-original. Por rascunho 
entende-se o texto sujeito a correções e 
rasuras e que contém supressões, 
acréscimos e substituições. Na realidade, 
pela própria definição da palavra (do latim 
minuta, “diminuída”) a minuta é, antes, uma 
forma mais abreviada, menos completa do 
original.”. Já na p. 106 sintetiza: “A minuta é 
um escrito preparatório e reduzido para que, 
a partir dele, se possa confeccionar o 
documento original. Trata-se de um pré-
original, no qual se reúnem as notas que 
contém os dados essenciais para a redação 
definitiva do documento”. E conclui na p. 107 
“o caráter de “acabado, limpo, perfeito” e a 
falta dos elementos de validação fazem com 
que, diplomaticamente, o rascunho não possa 
ser um original, pois não está juridicamente 
apto”. Portanto, fica indeferido o recurso. 

INDEFERIDO - 

15 - 
Gab.:Q B 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que conforme 
BELLOTTO, Heloísa Liberalli – Arquivos 
permanentes: tratamento documental - Rio de 
Janeiro, FGV, 2006, p. 105, diz: “Minuta não é 
rascunho e, sim, o pré-original. Por rascunho 
entende-se o texto sujeito a correções e 
rasuras e que contém supressões, 
acréscimos e substituições. Na realidade, 
pela própria definição da palavra (do latim 
minuta, “diminuída”) a minuta é, antes, uma 
forma mais abreviada, menos completa do 
original.”. Já na p. 106 sintetiza: “A minuta é 
um escrito preparatório e reduzido para que, 
a partir dele, se possa confeccionar o 
documento original. Trata-se de um pré-
original, no qual se reúnem as notas que 
contém os dados essenciais para a redação 
definitiva do documento”. E conclui na p. 107 
“ o caráter de “acabado, limpo, perfeito” e a 
falta dos elementos de validação fazem com 
que, diplomaticamente, o rascunho não possa 
ser um original, pois não está juridicamente 
apto”. Portanto, fica indeferido o recurso. 

INDEFERIDO - 

17 - 
Gab.:Q E 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que o art. 2° da 
Lei 8.159/91, define claramente o conceito de 
arquivo, o que não se confunde com “suporte 
da informação” como alega o candidato. 
Portanto, fica indeferido o recurso. 

INDEFERIDO - 

20 - 
Gab.:P B Em resposta ao recurso interposto para esta 

questão, temos a esclarecer que segundo o INDEFERIDO - 
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método alfabético (letra por letra) considera-
se o último sobrenome e depois o prenome, 
sendo assim a ordem correta seria: 1°) 
PEREIRA, Mário Rodrigues; 2°) PONTES, 
Jonas Carvalho; 3°) SILVA, Maria José ; e 4°) 
SILVEIRA, José Santos. Portanto, fica 
indeferido o recurso. 

20 - 
Gab.:Q D 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que segundo o 
método alfabético (letra por letra) considera-
se o último sobrenome e depois o prenome, 
sendo assim a ordem correta seria: 1°) 
PEREIRA, Mário Rodrigues; 2°) PONTES, 
Jonas Carvalho; 3°) SILVA, Maria José ; e 4°) 
SILVEIRA, José Santos. Portanto, fica 
indeferido o recurso. 

INDEFERIDO - 

23 - 
Gab.:Q B 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que conforme 
BELLOTTO, Heloísa Liberalli – Arquivos 
permanentes: tratamento documental - Rio de 
Janeiro, FGV, 2006, p. 94, a circular “é um 
documento enviado simultaneamente a vários 
destinatários”, e ainda, segundo MEDEIROS, 
João Bosco: técnicas de comunicação criativa 
– São Paulo: Atlas, 2010, p.297. a “circular” 
tem como estrutura, dentre outras, a ementa 
(assunto), o vocativo (destinatários), o texto e 
o fecho. Não fazendo parte desta estrutura as 
cláusulas. Portanto, fica indeferido o recurso. 

INDEFERIDO - 

26 - 
Gab.:P B 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que o mesmo 
não respeita os critérios estabelecidos no 
subitem 12.3 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 - 

27 - 
Gab.:P A 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que o mesmo 
não respeita os critérios estabelecidos no 
subitem 12.3 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 - 

29 - 
Gab.:P D 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que o mesmo 
não respeita os critérios estabelecidos no 
subitem 12.3 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 - 

29 - 
Gab.:Q A 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que segundo 
DIAS, Marco Aurélio P. – Administração de 
Materiais: princípios, conceitos e gestão, 5 
edição – Atlas , 2005, p.16,  a área financeira 

INDEFERIDO - 
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não pertence a uma estrutura tradicional de 
um sistema de materiais. Portanto, fica 
indeferido o recurso. 

30 - 
Gab.:Q 

C 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que segundo 
ARNOLD, J. R. Tony – Administração de 
Materiais: uma introdução – Atlas, 1999, p. 
219, a confiabilidade significa que ao 
selecionar um fornecedor, é desejável que se 
escolha um fornecedor confiável, reputado e 
financeiramente sólido. Portanto, fica 
indeferido o recurso. 

INDEFERIDO - 

32 - 
Gab.:Q B 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que segundo 
VIANA, João José – Administração de 
Materiais – um enfoque prático – Atlas, 2002, 
p.294, a conferência qualitativa é uma 
atividade também conhecida como “inspeção 
técnica”. Portanto, fica indeferido o recurso. 

INDEFERIDO - 

34 - 
Gab.:P 

C 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que o mesmo 
não respeita os critérios estabelecidos no 
subitem 12.3 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 - 

34 - 
Gab.:Q E 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que segundo 
VALENTINI, Renato – Arquivologia para 
Concursos, p. 60 as atividades do setor de 
protocolo são, dentre outras, o recebimento, a 
classificação, a expedição e a movimentação. 
Não fazendo parte a preparação. Portanto, 
fica indeferido o recurso. 

INDEFERIDO - 

35 - 
Gab.:P B 

Em resposta aos recursos interpostos para 
esta questão, temos a esclarecer que as 
fundamentações apresentadas pelos 
candidatos contra o gabarito, não 
corresponde ao conteúdo da referida questão 
e o mesmo não respeita os critérios 
estabelecidos no subitem 12.3 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.:P E 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que o mesmo 
não respeita os critérios estabelecidos no 
subitem 12.3 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.:Q B 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que o gabarito 
divulgado não é o de letra “a” como o 
candidato relata, e sim, o de letra “b” e tem 

INDEFERIDO - 
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como fundamento os art. 183, parágrafo 3° e 
o art. 191 parágrafo único ambos da 
Constituição Federal de 1988.  

38 - 
Gab.:P B 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que o mesmo 
não respeita os critérios estabelecidos no 
subitem 12.3 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.:Q D 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que conforme 
art. 122 da Lei 8.112/90 e art. 161 da Lei 
Complementar n° 68 de 9/12/92 que dispõe 
sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Civis do Estado de Rondônia, a 
responsabilidade civil decorre de ato omissivo 
ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte 
em prejuízo ao erário ou a terceiros e, 
conforme art. 123 da Lei 8.112/90 e art. 162 
da Lei Complementar n° 68 de 9/12/92 que 
dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos Civis do Estado de 
Rondônia, a responsabilidade penal abrange 
os crimes e contravenções imputadas ao 
servidor. Portanto, fica indeferido o recurso. 

INDEFERIDO - 

39 - 
Gab.:P 

A 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que o mesmo 
não respeita os critérios estabelecidos no 
subitem 12.3 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.:Q C 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que a questão se 
baseou no Capítulo IV (do afastamento 
preventivo) do Título V (do processo 
administrativo disciplinar) da Lei 
Complementar n° 68 de 9/12/92 que dispõe 
sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Civis do Estado de Rondônia, 
combinado com o Capítulo II (do afastamento 
preventivo) do Título V (do processo 
administrativo disciplinar) da Lei 8.112/90, 
portanto dentro do conteúdo programático 
conforme o anexo V do edital do concurso. 
Ainda tem a esclarecer que segundo o art. 
147 da Lei 8.112/90 e o arts. 210 e 212 da Lei 
Complementar n° 68 de 9/12/92 que dispõe 
sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Civis do Estado de Rondônia, o 
afastamento preventivo não é uma medida 
disciplinar, e sim, uma medida cautelar que 
tem como finalidade impedir que o servidor 
possa influir indevidamente na apuração da 
penalidade, sendo assim ele permanece 
recebendo sua remuneração, apesar de estar 

INDEFERIDO - 
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afastado do exercício de seu cargo. Portanto, 
fica indeferido o recurso. 

 
Cargo: M03 - MOTORISTA AUXILIAR - CNH "D" 
Disciplina: HIST. E GEO. DE RONDONIA 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa 
Conclusão 

(Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado 

para: 

9 - 
Gab.:P 

C 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que o mesmo 
não respeita os critérios estabelecidos no 
subitem 12.3 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 - 

 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

Questão Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão 
(Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado 

para: 

13 - 
Gab.:P E 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que a mesma 
está de acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro, artigo 22. Dentre as competências 
do DETRAN está a de coletar dados 
estatísticos e elaborar estudos sobre 
acidentes de trânsito e suas causas, já a 
competência de registrar e licenciar 
ciclomotores, segundo artigo 24 deste 
Código, é do órgão municipal de trânsito. 

INDEFERIDO - 

15 - 
Gab.:P B 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que a mesma 
está de acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro, artigo 61. Numa via de trânsito 
rápido, todos os veículos devem respeitar a 
velocidade máxima de 80 km/h. 

INDEFERIDO - 

16 - 
Gab.:P A 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que a mesma 
está de acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro, artigo 123, que descreve que é 
obrigatória a expedição de novo Certificado 
de Registro de veículo quando o proprietário 
mudar o município de domicílio ou residência, 
o artigo ainda determina em seu primeiro 
parágrafo que essa providência deve ser 
adotada imediatamente. O prazo de 30 dias é 
para quando o proprietário mudar de 
domicílio no mesmo município. 

INDEFERIDO - 

18 - 
Gab.:P E 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que a mesma 
está de acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro, artigo 165, que descreve caso o 
condutor seja flagrado dirigindo veículo 
alcoolizado, a medida administrativa que 
deverá ser tomada é o recolhimento de 
habilitação. A suspensão do direito de dirigir 
é uma penalidade e não uma medida 

INDEFERIDO - 
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administrativa, o que a questão estava 
indagando. 

19 - 
Gab.:P B 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que a mesma 
está de acordo com o Anexo II do Código de 
Trânsito Brasileiro. No item gestos de 
condutores há a previsão de 03 gestos, e 
assim, o Código apresenta 03 imagens. Para 
dobrar à direita, a imagem demonstrada é a 
do condutor com o braço levantado 
verticalmente, conforme ilustração da prova. 
Já para dobrar à esquerda, a imagem 
correspondente é do condutor com o braço 
estendido horizontalmente e para diminuir a 
marcha ou parar é a imagem com o braço em 
movimento. 

INDEFERIDO - 

21 - 
Gab.:P C 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que a mesma se 
baseia em apostilas, livros, publicações sobre 
o trânsito, e nestes materiais, como a Cartilha 
de Renovação do DETRAN-RJ e cartilhas 
para 1ª Habilitação, indicam que ao se 
deparar com ventos transversais, o condutor 
deverá manter o alinhamento do veículo, 
segurando o volante com firmeza. 

INDEFERIDO - 

25 - 
Gab.:P E 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que a mesma se 
baseia no Manual de Direção Defensiva 
divulgada pelo órgão máximo executivo de 
trânsito, o DENATRAN. Em seu capítulo 
sobre meio ambiente, páginas 52 e 53, 
descreve que a fuligem pode atingir os 
pulmões, agravar quadros alérgicos de asma 
e bronquite, irritação de nariz e garganta e 
facilitar a propagação de infecções gripais. 
Apesar do manual dizer que a fuligem atinge 
os pulmões, ele não afirma que causa danos 
irreversíveis a eles. 

INDEFERIDO - 

26 - 
Gab.:P E 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que a mesma se 
baseia na apostila para condutores de 
veículos de transporte coletivo de 
passageiros, elaborada pelo Serviço Social 
do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte (Senat). Em 
seu capítulo sobre meio ambiente, descreve 
que caso o veículo apresente excesso de 
fumaça azul, os prováveis itens com 
problemas são o cilindro do motor/anéis e o 
nível de óleo. 

INDEFERIDO - 

27 - 
Gab.:P 

B 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que a mesma se 
baseia em apostilas, livros, publicações sobre 
o trânsito e primeiros socorros, e nestes 
materiais, como a Cartilha de Renovação do 
DETRAN-RJ e cartilhas para 1ª habilitação 
descrevem que para haver a harmonia no 
trânsito, é necessário o funcionamento do 
triônimo do trânsito: engenharia, educação e 

INDEFERIDO - 
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o esforço legal, sendo o esforço legal 
responsável pelas as atividades de 
fiscalização ao cumprimento das regras, para 
que na excepcionalidade de seu 
descumprimento, seja exercida a coação 
através da aplicação das penalidades 
previstas em Lei.  

28 - 
Gab.:P E 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que a mesma se 
baseia no Manual de Primeiros Socorros 
elaborado pela Associação Brasileira de 
Medicina de Tráfego (ABRAMET). No manual 
descreve que em caso de acidente numa 
rodovia a quantidade de passos para ser 
iniciada a sinalização de acidentes são de 
100 passos, mas caso de chuva o a 
quantidade de passos deverá ser dobrada, 
passando então para 200 passos. 

INDEFERIDO - 

29 - 
Gab.:P A 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que a mesma se 
baseia em apostilas, livros, publicações sobre 
o trânsito e primeiros socorros, e nestes 
materiais, como a Cartilha de Renovação do 
DETRAN-RJ e cartilhas para 1ª habilitação 
descrevem que a hemorragia interna também 
apresenta sintomas do estado de 
choque,mas também apresenta outros 
sintomas como a sede, o que uma vítima em 
estado de choque não apresenta. 

INDEFERIDO - 

30 - 
Gab.:P D 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que a mesma se 
baseia em apostilas, livros, publicações sobre 
o trânsito e primeiros socorros, e nestes 
materiais, na apostila de Capacitação de 
Recursos Humanos – Noções de Medicina e 
Psicologia de Trânsito e Primeiros Socorros 
do Instituto Tecnológico de Transporte e 
Trânsito descrevem em caso de fogo na 
roupa, o socorrista deve adotar os seguintes 
procedimentos: jamais deixar a vítima correr; 
deitá-la no chão, mas com lado das chamas 
para cima e não para baixo; abafar o fogo 
iniciando pela cabeça indo até os pés e não 
ao contrário e abafar as chamas utilizando-se 
de uma toalha ou cobertor. 

INDEFERIDO - 

37 - 
Gab.:P A 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que a mesma 
apresenta o gabarito correto, pois segundo 
manuais sobre o trânsito o acidente em que o 
veículo é atingido lateralmente, que ocorre 
com mais frequência em cruzamentos, em 
razão da falta de observância das normas de 
circulação e conduta, é chamado de 
abalroamento. 

INDEFERIDO - 

38 - 
Gab.:P D 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que a mesma se 
baseia em apostilas, livros, publicações sobre 
o trânsito e no Código de Trânsito Brasileiro. 
Sendo assim, de acordo com o artigo 29, 

INDEFERIDO - 
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inciso XI desse Código, todo condutor ao 
efetuar uma ultrapassagem deverá indicar 
com antecedência a manobra pretendida e 
não no momento em si. No caso de se 
depara com um animal na via, não se deve 
buzinar, mesmo que levemente. Já em 
ladeiras, o condutor deve acelerar o veículo 
ao começar a subir e reduzir a marcha 
conforme a necessidade. 

 
Cargo: M04 - MOTORISTA AUXILIAR - CNH "E" 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA 

Questão Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão 
(Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado 

para: 

3 - 
Gab.:P E 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que o mesmo 
não respeita os critérios estabelecidos no 
subitem 12.3 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 - 

 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

Questão Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão 
(Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado 

para: 

13 - 
Gab.:P E 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que a mesma 
está de acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro, artigo 22. Dentre as competências 
do DETRAN está a de coletar dados 
estatísticos e elaborar estudos sobre 
acidentes de trânsito e suas causas, já a 
competência de registrar e licenciar 
ciclomotores, segundo artigo 24 deste Código, 
é do órgão municipal de trânsito. 

INDEFERIDO - 

16 - 
Gab.:P A 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que a mesma 
está de acordo com o Código de Trânsito 
Brasileiro, artigo 123, que descreve que é 
obrigatória a expedição de novo Certificado de 
Registro de veículo quando o proprietário 
mudar de domicílio ou residência, o artigo 
ainda determina em seu primeiro parágrafo 
que essa providência deve ser adotada 
imediatamente. 

INDEFERIDO - 

21 - 
Gab.:P C 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que a mesma se 
baseia em apostilas, livros, publicações sobre 
o trânsito, e nestes materiais, como a Cartilha 
de Renovação do DETRAN-RJ e cartilhas 
para 1ª Habilitação, indicam que ao se 
deparar com ventos transversais, o condutor 
deverá manter o alinhamento do veículo, 
segurando o volante com firmeza. 

INDEFERIDO - 
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27 - 
Gab.:P B 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que a mesma se 
baseia em apostilas, livros, publicações sobre 
o trânsito e primeiros socorros, e nestes 
materiais, como a Cartilha de Renovação do 
DETRAN-RJ e cartilhas para 1ª habilitação 
descrevem que para haver a harmonia no 
trânsito, é necessário o funcionamento do 
triônimo do trânsito: engenharia, educação e o 
esforço legal, sendo o esforço legal 
responsável pelas as atividades de 
fiscalização ao cumprimento das regras, para 
que na excepcionalidade de seu 
descumprimento, seja exercida a coação 
através da aplicação das penalidades 
previstas em Lei.  

INDEFERIDO - 

29 - 
Gab.:P A 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que a mesma se 
baseia em apostilas, livros, publicações sobre 
o trânsito e primeiros socorros, e nestes 
materiais, como a Cartilha de Renovação do 
DETRAN-RJ e cartilhas para 1ª habilitação 
descrevem que a hemorragia interna também 
apresenta sintomas do estado de choque, mas 
também apresenta outros sintomas como a 
sede, o que uma vítima em estado de choque 
não apresenta. 

INDEFERIDO - 

38 - 
Gab.:P D 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que a mesma se 
baseia em apostilas, livros, publicações sobre 
o trânsito e no Código de Trânsito Brasileiro. 
Sendo assim, de acordo com o artigo 29, 
inciso XI desse Código, todo condutor ao 
efetuar uma ultrapassagem deverá indicar 
com antecedência a manobra pretendida e 
não no momento em si. Já em ladeiras, o 
condutor deve acelerar o veículo ao começar 
a subir e reduzir a marcha conforme a 
necessidade. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: T05 - TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

Questão Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão 
(Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado 

para: 

31 - 
Gab.:P E 

Dados da questão: “… As obras são de 
mesma natureza, serão realizadas em um 
único local, por especialistas semelhantes, de 
forma conjunta e concomitante…”. 
Lei 8.666/93. Art. 23. 
§ 5o  É vedada a utilização da modalidade 
"convite" ou "tomada de preços", conforme o 
caso, para parcelas de uma mesma obra ou 
serviço, ou ainda para obras e serviços da 
mesma natureza e no mesmo local que 
possam ser realizadas conjunta e 
concomitantemente, sempre que o somatório 
de seus valores caracterizar o caso de 
"tomada de preços" ou "concorrência", 

INDEFERIDO - 
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respectivamente, nos termos deste artigo, 
exceto para as parcelas de natureza específica 
que possam ser executadas por pessoas ou 
empresas de especialidade diversa daquela do 
executor da obra ou serviço.   (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 1994). 

 
Cargo: T06 - TÉCNICO EM INFORMATICA 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa 
Conclusão 

(Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado 

para: 

5 - Gab.:P D 

Nas opções A,B,C e E, a palavra QUE é um 
pronome relativo. Na opção D, a palavra 
QUE é uma conjunção e, portanto, a opção 
que destoa das demais. 

INDEFERIDO - 

 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

Questão Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão 
(Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado 

para: 

14 - 
Gab.:P D 

O conteúdo da questão (bancos de dados) 
constava no programa do edital do concurso 
(Anexo V – Conteúdo programático), além de 
estar alinhado com a atribuição do cargo 
contido em atribuições sintéticas dos cargos 
(Anexo VI) do Edital do Concurso.  

INDEFERIDO - 

15 - 
Gab.:P A 

O conteúdo da questão (as linguagens de 
programação) constava no programa do edital 
do concurso (Anexo V – Conteúdo 
programático), além de estar alinhado com a 
atribuição do cargo contido em atribuições 
sintéticas dos cargos (Anexo VI) do Edital do 
Concurso. 

INDEFERIDO - 

18 - 
Gab.:P D 

Segundo Fedeli, R.; Polloni, E.; Peres, F. 
Introdução à Ciência da Computação, p.241. 
2ª edição, editora CENGAGE Learning, 2010, 
palavra “é a quantidade de bits que é tratada 
em cada ciclo do processador.”. 
Complementando esse conceito, Monteiro, M., 
no livro Introdução à Organização de 
Computadores, p.307, menciona que palavra 
é “ o conjunto de bits cujo tamanho é decisão 
do fabricante do processador e que em geral 
está relacionado à capacidade de 
processamento da UCP.”. Portanto, em cada 
ciclo de processamento, independente do 
processador utilizado, a quantidade de bits 
que será tratada será a palavra do 
computador. Em casos particulares, o 
fabricante do processador poderá escolher a 
palavra do tamanho de um byte, mas ela 
poderá ter qualquer tamanho. Portanto a 
resposta correta é palavra. 

INDEFERIDO - 

19 - 
Gab.:P E 

O conteúdo da questão (linguagem de 
programação Delphi) constava no programa 
do edital do concurso (Anexo V – Conteúdo 
programático), além de estar alinhado com a 

INDEFERIDO - 
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atribuição do cargo contido em atribuições 
sintéticas dos cargos (Anexo VI) do Edital do 
Concurso. 

21 - 
Gab.:P C 

Segundo VELLOSO, F. Informática Conceitos 
Básicos, p.20. Ed. Campus, 2004, o tempo de 
acesso “é o tempo necessário para que um 
sistema de computador localize uma posição 
de memória e transfira uma informação de (ou 
para) esse endereço.”. O tempo de acesso 
corresponde a soma do tempo de 
localização, também conhecido como 
latência (que é desprezível para todos os 
tipos de memória principal só sendo 
considerado nas memórias secundárias) e o 
tempo de transferência. Na questão foi 
perguntado o fator relevante para o tempo de 
acesso na memória principal, despreza-se o 
tempo de localização e permanece apenas o 
tempo de transferência. Portanto a resposta 
correta é tempo de transferência. 

INDEFERIDO - 

22 - 
Gab.:P C 

Segundo Fedeli, R.; Polloni, E.; Peres, F. 
Introdução à Ciência da Computação, p.31. 2ª 
edição, editora CENGAGE Learning, 2010 e 
Costa, R.;Áquila, R. Informática Básica, p.21. 
Editora Impetus, 2009, o Pentium II (i440Bx) 
“possui barramento de 100MHz e é 
encapsulado em um invólucro (cartucho) que 
engloba o processador e a cache externa 
(L2).”. Em seguida Fedeli comenta que  “a 
cache L2 não se encontra mais dentro do 
processador e, no próprio cartucho, ao 
lado do processador.” Costa, R. e Áquila, R. 
mencionam que os níveis de memória cache 
são L1 (cache primária), contida no próprio 
processador, cujo tamanho varia de 16KB a 
64KB; L2 (cache secundária) não está 
contida no chip da UCP, mas pode estar no 
pacote CPU, seu tamanho varia de 512KB a 
12MB; L3  (cache terciária) contida na placa 
do processador, pode conter poucos 
MegaBytes de SRAM. A questão queria saber 
o tipo de cache que não se encontra no 
processador e sim no cartucho e que tinha um 
tamanho entre 512 KB e 12 MB. Portanto a 
resposta correta é L2. 

INDEFERIDO - 

28 - 
Gab.:P C 

O conteúdo da questão (tipos de lógica) 
constava no programa do edital do concurso 
(Anexo V – Conteúdo programático), além de 
estar alinhado com a atribuição do cargo 
contido em atribuições sintéticas dos cargos 
(Anexo VI) do Edital do Concurso. 

INDEFERIDO - 

29 - 
Gab.:P A 

O conteúdo da questão (lógica estruturada) 
constava no programa do edital do concurso 
(Anexo V – Conteúdo programático), além de 
estar alinhado com a atribuição do cargo 
contido em atribuições sintéticas dos cargos 
(Anexo VI) do Edital do Concurso. 

INDEFERIDO - 

30 - 
Gab.:P C O conteúdo da questão (programação 

orientada a objetos ) constava no programa do INDEFERIDO - 
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edital do concurso (Anexo V – Conteúdo 
programático),  além de estar alinhado com a 
atribuição do cargo contido em atribuições 
sintéticas dos cargos (Anexo VI) do Edital do 
Concurso. 

 
Cargo: S07 - CONTROLADOR INTERNO 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

Questão Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão 
(Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado 

para: 

22 - 
Gab.:P 

C 

Segundo o MANUAL DE DEMONSTRATIVOS 
FISCAIS, publicado pela Secretaria do 
Tesouro Nacional, p.26, “Riscos Fiscais 
podem ser conceituados como a possibilidade 
da ocorrência de eventos que venham a 
impactar negativamente as contas públicas, 
eventos estes resultantes da realização das 
ações previstas no programa de trabalho para 
o exercício ou decorrentes das metas de 
resultados, correspondendo, assim, aos riscos 
provenientes das obrigações financeiras do 
governo”. 
A expressão “correspondendo, assim” associa 
o conceito de riscos fiscais aos “riscos 
provenientes das obrigações financeiras do 
governo”. 
Atenção para o comando da questão “Os 
riscos fiscais PODEM ser conceituados como:” 

INDEFERIDO - 

33 - 
Gab.:P E 

Item da ementa que fundamenta a questão: 
Contratos Administrativos e Licitação. 
Fundamentação legal: Art. 1o da Lei nº 
12.462/2011, “É instituído o Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas 
(RDC), aplicável exclusivamente às licitações 
e contratos necessários à realização:...” 

INDEFERIDO - 

34 - 
Gab.:P 

B 

Item da ementa que fundamenta a questão: 
Contratos Administrativos e Licitação. 
Fundamentação legal: Art. 1o da Lei nº 
12.462/2011, “É instituído o Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas 
(RDC), aplicável exclusivamente às licitações 
e contratos necessários à realização:...” 

INDEFERIDO - 

48 - 
Gab.:P A 

O requerente fundamenta sua solicitação em 
capítulo da CF que trata “dos direitos e 
deveres individuais e coletivos”. No entanto, a 
questão trata de Administração Pública. 
Segundo, Domingos Poubel de Castro, em 
Auditoria e Controle Interno na Administração 
Pública, 2a ed., ed. Atlas, p. 18: “A 
administração pública deve ser vista, 
juridicamente, como um contraponto da 
administração privada. Lá, TUDO É 
PERMITIDO, exceto o que a lei proíbe. Na 
área pública, NADA É PERMITIDO, somente o 
que a legislação autoriza”. 

INDEFERIDO - 

 
Cargo: S08 - INSPETOR EM ATIVIDADE DE CAMPO 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
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Questão Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão 
(Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado 

para: 

32 - 
Gab.:P C 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que a resposta 
correta para esta questão é a alternativa A e 
não a alternativa C conforme o gabarito. 

DEFERIDO A 

 
Cargo: S09 – ADMINISTRADOR 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA 

Questão Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão 
(Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado 

para: 

8 - Gab.:P A 

A frase da letra A vem carregada de ironia, 
como é pedido no enunciado: as pessoas 
não emagrecem (perdem volume) com o 
objetivo de caberem no mundo. 
Já a ideia apresentada na letra E, se refere 
à falta de espaço mesmo. Como é sabido, 
no Japão é comum que mesmo as pessoas 
mais abastadas ocupem imóveis com pouco 
espaço. 

INDEFERIDO - 

 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

Questão Resposta 
Original 

Justificativa 
Conclusão 

(Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

16 - 
Gab.:P E 

O recurso interposto a esta questão não 
procede, tendo em  vista apenas uma opção 
apresenta corretamente um dos princípios 
da administração. 
Conforme Idalberto Chiavenato, em 
Introdução à Teoria Geral da Administração, 
Rio de Janeiro, Elsevier,2003, p. 64, os 
princípios da administração são os 
seguintes:  
1- Princípio do planejamento: procura 
substituir o empirismo e a improvisação do 
trabalho por métodos científicos; 2 – 
Princípio do preparo: cujo objetivo é 
selecionar cientificamente o trabalhador; 3 – 
Princípio do controle: controlar o trabalho 
para se certificar de que está sendo 
executado de acordo com os métodos 
estabelecidos e segundo o plano previsto; e, 
4 – Princípio da execução: distribuir 
atribuições e responsabilidades para que a 
execução do trabalho seja disciplinada. 
Vide, também: TAYLOR, Frederick W. 
Princípios de administração científica.  São 
Paulo, Ed. Atlas, 1995, p. 84. 

INDEFERIDO - 

20 - 
Gab.:P C 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que o mesmo 
não procede.  
Observe-se o que afirma Idalberto 
Chiavenato, em Introdução à Teoria Geral 
da Administração, 2003, p.80: “Fayol 
salienta que toda empresa apresenta SEIS 

INDEFERIDO - 



                               

 

                             
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - IPEM/RO 
 

 

 

 16  

funções, a saber: 1- Técnicas: relacionadas 
com a produção de bens ou de serviços; 2 – 
Comerciais: relacionadas com compra, 
venda e permutação; 3 – Financeiras: 
relacionadas com procura e gerência de 
capitais; 4 – De segurança: relacionada com 
proteção e preservação dos bens e das 
pessoas; 5 – Contábeis: relacionadas com 
inventários, registros, balanços, custos e 
estatísticas; e, 6 – Administrativas: 
relacionadas com a integração de cúpulas 
das outras funções.” 
Portanto, a opção que responde 
corretamente à questão é aquela que 
apresenta as SEIS funções básicas da 
empresa. Qualquer outra que omita uma 
delas está incorreta.  

30 - 
Gab.:P D 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que a 
fundamentação apresentada não responde 
corretamente ao tema abordado na referida 
questão.  
Em virtude das organizações serem 
sistemas, qualquer ação em uma de suas 
partes refletirá em outras partes e na 
organização como um todo. Como a 
reengenharia é feita nos processos e estes 
atravessam as diferentes áreas, acaba tendo 
conseqüências nos vários componentes 
organizacionais, tais como pessoas, 
tecnologia e estrutura. 
Abaixo são citados dois autores que 
corroboram esta idéia. 
Luis Cesar G. de Araujo, em Organização, 
Sistemas e Métodos e as Tecnologias de 
Gestão Organizacional, Ed. Atlas, 2007, p. 
257, cita os criadores da reengenharia, 
James Champy e Michael Hammer, para 
enfatizar que “a reengenharia, juntamente 
com os estudos endereçados à gestão da 
qualidade, fortaleceu a análise de processos 
como uma necessidade da organização”.  
Sobre as quatro palavras-chave, o mesmo 
autor (p.262) afirma que “Esta é a última 
palavra-chave a compor a definição de 
Champy e Hammer e revela o principal 
objetivo de um esforço de reengenharia. A 
tecnologia (referindo-se à reengenharia) 
preocupa-se justamente com os processos 
organizacionais, porque sobre eles repousa 
sua finalidade”. 
Idalberto Chiavenato, em Introdução à 
Teoria Geral da Administração. Rio de 
Janeiro, Elsevier, 2003, p. 586 afirma que 
“Na verdade, a reengenharia focaliza os 
processos organizacionais. (...)” A solução é 
focalizar a empresa nos seus processos e 
não nos seus órgãos. Daí, virar o velho e 
tradicional organograma de cabeça para 
baixo. Ou jogá-lo fora. A reengenharia trata 
de processos. 

INDEFERIDO - 
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46 - 
Gab.:P A 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que a banca 
corrobora com a argumentação do candidato 
que defende que existem duas alternativas 
corretas, justificando a anulação da mesma. 

DEFERIDO ANULADA 

 
Cargo: S10 - ASSISTENTE JURIDICO 
Disciplina: LINGUA PORTUGUESA 

Questão Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão 
(Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado 

para: 

4 - Gab.:P D 

O elemento de coesão (conjunção), MAS 
não tem no contexto. a função de retomar 
elemento anunciado anteriormente, apenas 
indica ideia de oposição em relação à ideia 
anterior. 
Todos os outros elementos de coesão se 
referem a ideias anunciadas anteriormente e 
podem ser substituídas por elas: 
ISTO = o fato de sermos 6 bilhões de 
habitantes 
QUE - megacidades 
AS - as sociedades 
AS = as sociedades 

INDEFERIDO - 

 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

Questão Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão 
(Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado 
para: 

24 - 
Gab.:P A 

Aplica-se à hipótese o princípio da 
unirrecorribilidade, segundo o qual para cada 
pronunciamento judicial existe um único 
remédio cabível. 
Contra a sentença que julga procedente o 
pedido do autor e antecipa os efeitos da tutela, 
o único recurso cabível é a apelação. Nesse 
sentido, a jurisprudência do STJ é pacífica: 
PROCESSO CIVIL. SENTENÇA QUE JULGA O 
MÉRITO E CONCEDE A TUTELA 
ANTECIPADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO. 
UNIRRECORRIBILIDADE. 
Não cabe agravo de instrumento contra a 
sentença que julga pedido de antecipação de 
tutela. O único recurso oportuno é a apelação. 
(AgRg no Ag 723547 / DF  AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO  2005/0195218-1 Ministro 
HUMBERTO GOMES DE BARROS (1096) DJ 
06/12/2007 p. 312) 

INDEFERIDO - 

45 - 
Gab.:P B 

“Na primeira hipótese – o Estado gera o dano, 
produz o evento lesivo – entendemos que é de 
aplicar-se a responsabilidade objetiva. A própria 
noção de Estado de Direito postula esta 
solução. (...)  
Quando o dano foi possível em decorrência de 
uma omissão do Estado (o serviço não 
funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) 
é de aplicar-se a teoria da responsabilidade 

INDEFERIDO - 



                               

 

                             
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - IPEM/RO 
 

 

 

 18  

subjetiva.” 
(Bandeira de Mello, Celso Antônio. Curso de 
Direito Administrativo. 29ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2012, p.1027-1029) 
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
acena no mesmo sentido: 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - 
ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA 
FEDERAL - ANIMAL NA PISTA - VIOLAÇÃO 
DO ART. 535 DO CPC - INOCORRÊNCIA - 
LEGITIMIDADE DA UNIÃO E DO DNER - 
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - OMISSÃO 
- OCORRÊNCIA DE CULPA - 
PENSIONAMENTO - TERMO A QUO - 
REVISÃO DOS DANOS MORAIS - 
IMPOSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE. 
(...) 
3. Caracterizada a culpa do Estado em 
acidente envolvendo veículo e animal parado no 
meio da rodovia, pela ausência de policiamento 
e vigilância da pista.  
4. O termo a quo para o pagamento do 
pensionamento aos familiares da vítima é a 
data da ocorrência do óbito. 
5. Manutenção do valor fixado nas instâncias 
ordinárias por dano moral, por não se revelar 
nem irrisório, nem exorbitante. 
6. Recurso especial não provido. 
(REsp 1198534 / RS - Ministra ELIANA 
CALMON - DJe 20/08/2010) 

46 - 
Gab.:P E 

A competência exclusiva para controle direto de 
constitucionalidade é do Supremo Tribunal 
Federal, segundo artigo 102, I, “a”, da 
Constituição Federal. O Supremo Tribunal 
Federal, inclusive, no acórdão abaixo, faz 
expressa referência ao termo Ação Direta de 
Constitucionalidade.  
SERVIDOR PÚBLICO. Inativo. Aposentadoria. 
Proventos. Medida judicial para revisão de 
benefício. Alegação de óbice da Lei nº 
9.494/97. Não ocorrência. Incidência da súmula 
729. Pedido de suspensão rejeitado. Agravo 
regimental improvido. A decisão proferida na 
Ação Direta de Constitucionalidade nº 4 não 
se aplica a causas de natureza previdenciária. 
2. SERVIDOR PÚBLICO. Inativo. 
Aposentadoria. Proventos. Medida judicial para 
revisão de benefício. Suposta grave lesão à 
ordem e economia públicas. Ausência de 
demonstração. Pedido de suspensão rejeitado. 
Agravo regimental improvido. Rejeita-se pedido 
de suspensão quando não demonstrada lesão 
aos interesses públicos tutelados pelo regime 
de contracautela. (STA 540 AgR / PE – 
PERNAMBUCO - Relator(a):  Min. CEZAR 
PELUSO (Presidente) - Julgamento: 
30/06/2011) 

INDEFERIDO - 

47 - 
Gab.:P A 

A irretroatividade da lei é garantida pelo artigo 
5º XXXVI da Constituição como norma geral. INDEFERIDO - 



                               

 

                             
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - IPEM/RO 
 

 

 

 19  

Até mesmo no âmbito penal a irretroatividade é 
normal geral, nos termos do artigo 5º XL da 
Constituição. O candidato, evidentemente, não 
poderá pautar-se em exceções pontuais e 
restritas para responder às questões. 

 
Cargo: S12 – CONTADOR 
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

Questão Resposta 
Original Justificativa 

Conclusão 
(Deferido ou 
Indeferido) 

Gabarito 
mudado para: 

17 - 
Gab.:P D 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que a 
argumentação apresentada pelo candidato 
tem fundamentação. Sendo assim, a Banca 
decide pelo deferimento. 

DEFERIDO ANULADA 

21 - 
Gab.:P 

A 

Segundo Angélico, p.116, “a variação 
permutativa corresponde a uma troca de 
bem numerário por bem permanente: há 
uma saída de bem dinheiro e uma entrada 
de bem ‘móveis’, por exemplo. Ou na venda 
de um bem; o patrimônio cede um bem e, 
em troca, recebe dinheiro.”  
O parágrafo 2º do art 11º da lei 4.320/1964 
estabelece, de forma geral, que receita de 
capital é aquela proveniente da realização 
de recursos financeiros oriundos de 
constituição de dívidas, da conversão em 
dinheiro de bens e direitos, de recursos 
recebidos de outras pessoas de Direito 
público ou privado e do superávit do 
orçamento corrente. 
A única alternativa que representa 
exclusivamente uma variação permutativa é 
a aquisição de móveis e utensílios. 

INDEFERIDO - 

29 - 
Gab.:P E 

Os conceitos de Capital Circulante Líquido 
(CCL) e de Necessidade de Capital de Giro 
(NCG) são diferentes. O CCL é a diferença 
entre o Ativo Circulante Total e o Passivo 
Circulante Total. Já a NCG é obtida a partir 
da diferença entre o Ativo Circulante 
Operacional (ACO) e o Passivo Circulante 
Operacional (PCO), deduzindo-se, em 
ambos os casos, a parcela financeira. Como 
o ACO é maior do que o PCO, os 
investimentos operacionais superam os 
financiamentos operacionais, sendo 
necessário obter financiamentos para o 
capital de giro. Ver Matarazzo, p.338 

INDEFERIDO - 

38 - 
Gab.:P D 

Segundo Ferreira, p.318, comentando a 
Res.CFC 750/93 e suas amplas alterações 
pela Res CFC 1.282/10, o CFC apresentou 
como justificativas para tais alterações, 
entre outras considerações, “a necessidade 
de manutenção da Res CFC nº 750/93, que 
foi e continua sendo referência para outros 
organismos normativos e reguladores 
brasileiros;” e “ a importância do conteúdo 
doutrinário apresentado na Res CFC 

INDEFERIDO - 
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750/93, que continua sendo, nesse novo 
cenário convergido, o alicerce para o 
julgamento profissional na aplicação das 
Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC)” 
Assim, o autor menciona que “Salvo 
disposição legal, contratual ou evidências 
em contrário, presume-se que a vida da 
entidade é contínua e que ela deverá 
desempenhar suas atividades por um 
período indeterminado.”  
“Os ativos de uma entidade normalmente 
sofrem efeitos negativos em função da 
descontinuidade das suas operações.” 
“O passivo também pode ser afetado. Na 
liquidação, por exemplo, não há distinção 
entre dívidas vencidas e vincendas, exceto 
pelo desconto aplicável ao valor destas. 
Se uma entidade trabalha com a presunção 
de descontinuidade de suas operações, não 
há sentido na aplicação do princípio da 
competência no registro das suas 
transações. O diferimento de uma receita 
por vários exercícios, por exemplo, não 
pode ser aplicado a uma entidade que terá 
suas atividades encerradas no curto prazo.” 
Portanto, a observância do princípio da 
CONTINUIDADE é indispensável à correta 
aplicação do princípio da COMPETÊNCIA. 

42 - 
Gab.:P C 

Em resposta ao recurso interposto para esta 
questão, temos a esclarecer que a 
argumentação apresentada pelo candidato 
tem fundamentação. Sendo assim, a Banca 
decide pelo deferimento. 

DEFERIDO ANULADA 

45 - 
Gab.:P B 

O conceito de descontos concedidos ao 
cliente é mais abrangente e inclui os 
descontos condicionais e os incondicionais. 
A única opção válida como resposta é 
“tributos não cumulativos, dos quais o 
vendedor seja fiel depositário” caso 
específico do IPI. Ver Velter, p. 506 e 507.  

INDEFERIDO - 
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