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LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 01.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
Os recursos argumentam que o texto não propõe soluções para o problema acerca do qual se 
discorreu. Também, que não se pôde encontrar o quarto parágrafo entre as linhas 25 e 36. 

 

JUSTIFICATIVA:  
Segundo a alternativa “B” da questão 1, gabarito, “As soluções refletidas devem ser 

adotadas para pacificar os conflitos e resgatar a dignidade humana.” As alternativas que o texto 
leva a pressupor são consideradas, pelo próprio autor, Carlos Eduardo Rios do Amaral, uma 
solução. Ele assim denomina as medidas que poderiam ser aplicadas em lugar do cárcere 
privado, conforme comprovam os excertos abaixo: 
 

– “[...] devem receber solução mais refletida e profilática do que o encarceramento [...]” 
(L. 33-35) 

– “Mas não se pode ter em mente a prisão como primeira e imediata resolução para o 
crime. [...] Pode e deve, sim, estabelecer várias alternativas [...]” (L. 62-69) 

 
Quanto ao fato de não se localizar o quarto parágrafo entre as linhas 25 a 36, a questão 

não faz referência a trechos específicos, que deveriam ser localizados no texto e a partir dos 
quais se daria análise para identificação do gabarito. 

 
Portanto, mantém-se a alternativa “B”.  

 

QUESTÃO 04.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
Um dos recursos argumenta que a questão 04 deveria ser anulada, tendo em vista que o 
gabarito afirma “Discutir a possibilidade de outras respostas para as sentenças proferidas em 
intervenções judiciárias.” enquanto o título afirma que o “Direito Penal deve dar alternativas em 
vez de respostas”. Outro refere-se à alternativa D como possível resposta para a questão. 

 

JUSTIFICATIVA:  
Segundo a alternativa “C” da questão 4, gabarito, o resgate do fragmento da obra literária 

cumpre a função de “Discutir a possibilidade de outras respostas para as sentenças proferidas 
em intervenções judiciárias.” A questão não é passível de ser anulada, conforme argumenta o 
recurso, visto que, ao longo do texto, o autor deixa claro que as respostas contra as quais ele 
se coloca é a condenação ou absolvição (L. 37-40). Dizer que não há resposta alguma para o 
problema discutido é dizer que não há solução. Contudo, o próprio autor do texto, Carlos 
Eduardo Rios do Amaral, assim denomina as alternativas que poderiam ser aplicadas em lugar 
do cárcere privado, conforme comprovam os excertos abaixo: 
 

– “[...] devem receber solução mais refletida e profilática do que o encarceramento [...]” 
(L. 33-35) 

– “Mas não se pode ter em mente a prisão como primeira e imediata resolução para o 
crime. [...] Pode e deve, sim, estabelecer várias alternativas [...]” (L. 62-69) 

 



Ou seja, se há solução/resolução, há respostas (possíveis) para o problema, mas 
diferentes daquela que hoje se emprega: condenar ou absolver. Além disso, segundo o 
dicionário Aurélio, responder significa também redarguir, opor-se, contrapor-se ou, 
simplesmente, dizer ou escrever em resposta; no caso, dizer ou escrever em resposta à 
simples prisão ou soltura de um réu. Assim, quando no título se defendeu “dar alternativas em 
vez de respostas”, o autor se referia à condenação ou absolvição. Ao se empregar o vocábulo 
“respostas” na questão, ele assumiu o sentido de contraposições àquelas duas únicas 
alternativas hoje possíveis ou, ainda, respostas/oposições a essas duas únicas possibilidades. 

Já no que se refere à possibilidade de a alternativa D constituir resposta para a questão, o 
argumento não procede. No exemplo de Jean Valjean, ele abandonou a vida criminosa com o 
auxílio do Bispo, não sendo necessário que perpassasse por vias judiciais. Àquela época, a 
prisão ainda era a única resposta para os crimes, tanto é que Jean já havia cumprido pena 
durante 19 anos em embarcações destinadas a esse fim. 

Portanto, os recursos são improcedentes e ratifica-se a alternativa “C”. 

QUESTÃO 05.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
Os proponentes de recurso afirmam que a letra B também seria resposta para a questão, tendo 
em vista que a pergunta provoca, sim, uma visão instigadora e reflexiva.  

 

JUSTIFICATIVA:  
A respeito da possibilidade de “B” constituir uma VERDADE, concorda-se. Por isso, 

não era uma alternativa possível, uma vez que a questão requeria que se marcasse aquela que 
NÃO propusesse uma justificativa coerente para o emprego da pergunta no trecho. 

A alternativa A era a resposta correta (ou seja, a alternativa ERRADA). A pergunta é 
feita para se apresentar mais um argumento em favor da temática que JÁ VINHA SENDO 
abordada no texto até então, de que a prisão não deve ser a única solução a ser proposta 
numa sentença final. Como argumento, tenta-se resgatar a imagem que o leitor tem do que 
sejam as unidades prisionais hoje no país: escolas do crime. Nos parágrafos seguintes, ainda 
se dá enfoque às prisões como não sendo resposta para todas as infrações penais. Ou seja, 
não se introduz uma nova abordagem. 

Portanto, o recurso é improcedente e ratifica-se a alternativa “A”. 

QUESTÃO 06.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
Argumenta-se que a alternativa  “B” também seria resposta para a questão. Além disso, afirma-
se que a questão está mal formulada, tendo em vista que não solicita substituição dos 
determinantes que acompanham o vocábulo “coisa”. 

 

JUSTIFICATIVA:  
A alternativa “B” não corresponde a uma resposta possível, visto que a segunda opção 

não se adequa semanticamente ao trecho: “[...] Temos que abrir as portas dos fóruns a essa 
gente dedicada e qualificada, que muitas ideias nos têm a dizer e ensinar.” Há 
incompatibilidade semântica principalmente entre o verbo “ensinar” e o substantivo “ideias”: 
ideias não são ensinadas; são transmitidas, expostas; ou seja, uma pessoa não ensina ideia a 
outra: ela transmite a sua ideia, expõe-na. 

No que se refere ao fato de a questão solicitar que seja substituído o vocábulo “coisa” 
em detrimento de informar que todos os elementos em destaque deveriam ser alterados, 
também não procede a reclamação. As alternativas atendem perfeitamente ao que é proposto 
no próprio enunciado. Na verdade, não se alteraram os determinantes da palavra “coisa” por 
outros termos; apenas se fez a concordância que a alteração de “coisa” requereria para que se 
atendesse ao que fora pedido na questão: que se fizesse a alteração em consonância com “A 
ADEQUAÇÃO À VARIANTE FORMAL DA LÍNGUA PORTUGUESA”. Ou seja, caso o 
substantivo fosse alterado por outro masculino e plural, por exemplo, não haveria como manter 
os determinantes e obedecer às normas gramaticais da língua portuguesa. 

Assim, a alternativa A é a correta. A sentença final implica decisão: o juiz julga e 
decide. Logo, espera-se que ele tome outra decisão diferente daquela reincidente nas 
sentenças: o encarceramento. Também, “muito” estaria bem empregado como pronome 
indefinido, indicando, conforme proposto pelo dicionário Houaiss, “coisa”/algo de grande 



importância ou valor. Nesse caso, substituiu-se a palavra “coisa” pela elipse, o que implicou a 
manutenção do vocábulo “muito” em sua forma original, sem flexão alguma. 

Portanto, o recurso é improcedente e ratifica-se a alternativa “A”. 
 

QUESTÃO 07.  

Situação: Recurso Procedente quanto à mudança de gabarito para a letra “A”. 

 

RECURSO:  
Argumenta-se, primeiro, que a letra A seria resposta para a questão. Também, afirma-

se que o que foi denominado primeiro parágrafo não pode ser assim chamado, tendo em vista 
que ou ele iria da linha 1 até a 23 ou não poderia terminar com dois pontos. Noutras 
reclamações, pede-se que a questão seja anulada, por não haver resposta possível a ser 
contemplada pelas alternativas. 

 

JUSTIFICATIVA:  

No que se refere à alternativa “A” ser a correta, procede a argumentação. Os 
parágrafos estão justapostos, ou seja, estão interligados semanticamente (portanto, são 
interdependentes), mas sem a presença de uma conjunção que explicite a relação entre eles. 
Assim, pela leitura e análise dos fragmentos, depreende-se que o quarto parágrafo mostra a 
conclusão pretendida com a exemplificação do caso de Jean Valjean: a possibilidade de se 
resolverem problemas sociais que não seja via encarceramento. O personagem havia roubado 
até mesmo o Bispo; contudo, ao invés de denunciá-lo, o eclesiástico lhe salva da cadeia e, 
além disso, dá a ele meios de recomeçar a vida, agora de forma honesta. Portanto, entende-se 
que, “a exemplo do caso de Jean Valjean”, ‘as tormentosas aflições da vida, a desordem [...]’ 
podem ser resolvidas via oportunidades sociais. 

Quanto à argumentação de que o primeiro parágrafo não constituiria as linhas 1 a 3, 
não procede. Principalmente o argumento de que ele não poderia terminar com dois-pontos. O 
que demarca o parágrafo é o afastamento que se dá no início da linha ou, quando se trata de 
citação, a demarcação desta, o que foi feito no texto com o emprego das aspas. Vale ressaltar 
que essa demarcação pode sofrer alterações, haja vista que nos documentos jurídicos, por 
exemplo, ela se faz com o uso do símbolo ‘§’; em alguns textos, geralmente de cunho 
científico, a demarcação pode se fazer por um espaço em branco entre um parágrafo e outro, o 
que também ficou evidente entre o primeiro parágrafo, a citação e o terceiro parágrafo. 

Além dessa demarcação específica, o parágrafo é o conjunto de frases que forma uma 
sequência que tenha sentido, ou seja, coerente, independentemente de sua extensão. Quando 
se trata de texto dissertativo, o parágrafo tende a ser longo, pois requer tópico frasal, 
desenvolvimento e conclusão (não obrigatória). No que se refere a textos narrativos, há 
parágrafos constituídos até mesmo de uma só palavra, em trechos de diálogos, por exemplo. 
Aliás, esses diálogos são antecedidos de verbos dicendi (ou declarativos: dizer, afirmar, falar, 
exclamar, perguntar, responder etc.), seguidos de dois-pontos e introduzidos por travessão. Os 
parágrafos, nesse caso, tendem a ser curtos – pois cada fala de personagem deve 
corresponder a um parágrafo para que não se confunda com as falas do narrador – e são 
finalizados por dois-pontos em várias ocorrências.  

A banca considera o recurso procedente somente quanto à mudança de gabarito para 
a alternativa “A”.  

QUESTÃO 08.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
Argumenta-se que A e B também seriam alternativas possíveis para a questão.  

 

JUSTIFICATIVA:  
No trecho transcrito no enunciado, “para” indica finalidade: o personagem assume uma nova 
identidade com a finalidade de/com o intuito de seguir uma vida honesta. Assim, o mesmo 
ocorre na alternativa “B”: a evolução do sistema punitivo estatal deve evoluir a fim de/com a 



pretensão de contemplar meios e recursos. Em “A” e “C”, a preposição introduz um beneficiário 
da solução e da resposta, respectivamente. Em “D”, compõe relação temporal, de duração. 
Portanto, o recurso é improcedente e ratifica-se a alternativa “B”. 

QUESTÃO 09.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
Argumenta-se que não se admite valor de inclusão para a conjunção “ou”. Também, que a 
alternativa B constituiria resposta possível para a questão.  

 

JUSTIFICATIVA:  
Conforme proposto por Maria Helena de Moura Neves, em Gramática de Usos do Português, 
compatível significa ser passível de coexistir ou de se conciliar a um tempo, o que não ocorre 
na primeira situação de uso. Nesse caso, o valor é de exclusão, pois não há como o juiz 
condenar e absolver a um mesmo tempo. Ou seja, deve-se escolher entre uma e outra 
possibilidade; ambas as ocorrências não podem se efetivar em uma mesma situação, a um só 
tempo. Portanto, apenas a alternativa D é a correta, conforme postulados da mesma autora. O 
juiz pode, com sua sentença, promover a concórdia e, ao mesmo tempo, resgatar a dignidade, 
afagar traumas e acalentar o marginalizado.  
Não há incompatibilidade entre os elementos, o que não exclui a possibilidade de um ou outro 
ocorrerem em concomitância. 
Portanto, a banca ratifica a alternativa apresentada no gabarito preliminar como sendo a única 
que atende ao enunciado. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 11  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta que o item I do enunciado está incorreto. 

JUSTIFICATIVA:  
No Windows 7 instalação padrão português Brasil, existem duas maneiras de 
excluir arquivos, conforme pode ser constatado no Ajuda e Suporte do 
Windows 7:  
 
"Excluir um arquivo ou uma pasta": Quando o usuário exclui um arquivo ou 
pasta do disco rígido, ele não é excluído imediatamente. Em vez disso, ele é 
armazenado na Lixeira até que a Lixeira seja esvaziada.  
 
"Excluir arquivos permanentemente da Lixeira": o usuário pode excluir 
permanentemente um arquivo do computador sem enviá-lo para a Lixeira, 
clicando no arquivo e pressionado as teclas Shift+Delete. 
 
O enunciado da questão se restringe apenas à exclusão e não à exclusão 
permanente de um arquivo.  
 
Portanto, o recurso é improcedente e a banca mantém o gabarito preliminar 
para a questão. 
 

QUESTÃO 11  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso argumenta que a alternativa B não é a CORRETA.  



JUSTIFICATIVA:  
Segundo Ajuda e Suporte do Windows 7 instalação padrão português Brasil  o 
usuário:  "pode alternar para o programa ou arquivo aberto anteriormente 
pressionando Alt+Tab, ou pode percorrer as janelas abertas mantendo a tecla 
Alt pressionada e pressionando repetidamente a tecla Tab."  Além disso, 
quando o usuário soltar a tecla ALT é mostrada a janela selecionada.  
 
Assim,  o recurso é improcedente e a banca mantém o gabarito preliminar para 
a questão. 

QUESTÃO 11  

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  
O recurso argumenta que a alternativa CORRETA é a letra A. 
JUSTIFICATIVA:  
De fato, a alternativa correta é a letra “A”, conforme consta no gabarito 
preliminar. 
 
Assim, o recurso é improcedente. 

QUESTÃO 11  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso argumenta que o enunciado da questão foge do conteúdo 
programático. 
 
JUSTIFICATIVA:  

A questão contempla o tópico 2 do anexo IV (Conteúdo Programático / Objetos 
de Avaliação) do Edital nº 01/2012 de 11/06/2012 para provimento vagas nos 
Cargos de Nível Intermediário e Nível Superior, nos seguintes itens: 

1 - Ambientes Windows XP e Windows 7. 
2 - Internet e Intranet.  
3 - Utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos 
associados a Internet/Intranet. 
4 - Ferramentas e aplicativos de navegação, de correio eletrônico, de grupo de  
discussão, de busca e pesquisa. 
 
Portanto, o recurso é improcedente. 
 

QUESTÃO 12  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso argumenta que o item IV do enunciado é falso. 
 

JUSTIFICATIVA:  
O Google Docs permite editar formulários, conforme pode ser observado no 
site da empresa Google "http://www.google.com/google-d-s/intl/pt-
BR/documents/" acessado dia 21/09/2012 às 15h14min. 
 



Portanto, o recurso improcedente e a banca mantém o gabarito preliminar para 
a questão. 
 

QUESTÃO 12  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso argumenta que o item I do enunciado é verdadeiro. 
 

JUSTIFICATIVA:  

Segundo o Livro - Internet, Intranet e Redes Corporativas - Pricila Cristina Rosa 
e a apostila Solução SECAD-TO os conceitos de Intranet e Extranet são: 

 

 A Intranet utiliza os serviços e protocolos da Internet dentro uma mesma 
empresa. Possibilita por exemplo que possamos mandar um e-mail para 
alguém dentro da empresa ou enviar um arquivo por FTP a um 
computador em outro andar.  
 

 Extranet é uma rede que utiliza tecnologias da Internet, tais como 
navegadores, e-mails e protocolos de comunicação. O acesso é 
privativo às pessoas vinculadas à organização e a outras pessoas 
externas, tais como fornecedores, clientes e outros de interesse da 
organização; 
 

Logo o item I da questão é falso. 
 
Portanto o recurso improcedente e a banca mantém inalterado o gabarito 
preliminar para a questão. 
  

QUESTÃO 12  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso argumenta que o item II do enunciado da questão é falso. 
 

JUSTIFICATIVA:  
A definição da arquitetura TCP/IP apresentada no item II do enunciado da 

questão é verdadeira, visto que define um conjunto de regras, padrões e 

convenções para computadores se comunicarem na Internet. Esta definição 

pode ser encontrada no Livro Redes de Computadores e Internet - Autor James 

F. Kurose Keith W. Ross - Editora Pearson assim como no livro Interligação de 

Redes Com TCP/IP - Douglas E. Comer - Editora Elsevier. 

Portanto, o recurso é improcedente e mantém-se o gabarito preliminar 

inalterado para a questão. 

QUESTÃO 12 

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  



O recurso argumenta que o assunto abordado na questão não contempla o 
conteúdo programático previsto no Edital. 
 

JUSTIFICATIVA:  

A questão contempla o tópico 2 do anexo IV (Conteúdo Programático / Objetos 
de Avaliação) do Edital nº 01/2012 de 11/06/2012 para provimento vagas nos 
Cargos de Nível Intermediário e Nível Superior, nos seguintes itens: 

1. Ambientes Windows XP e Windows 7. 2 Internet e Intranet. 3 Utilização de 
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a 
Internet/Intranet. 4 Ferramentas e aplicativos de navegação, de correio 
eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa. 5 Principais 
aplicativos comerciais para: edição de textos e planilhas, geração de material 
escrito e multimídia (Br.Office e Microsoft Office). 6 Conceitos básicos de 
segurança da informação. 

O BRoffice não é disponível exclusivamente para o sistema Operacional 
Linux. Também é disponível para outros sistemas operacionais, tais como o 
Windows, conforme pode ser constatado no site 
http://www.broffice.org/produto. Acessado em 21/09/2012 às 16h06min. 

Desta forma o recurso é julgado improcedente e mantém-se o gabarito 

preliminar inalterado. 

QUESTÃO 12 

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso argumenta que a alternativa correta é a letra D. 
 

JUSTIFICATIVA:  
De fato, a alternativa a alternativa correta é a “D”. Logo o recurso é julgado 

improcedente. 

QUESTÃO 12  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso argumenta sobre conteúdo diferente do apresentado no enunciado 
da questão. 
 

JUSTIFICATIVA:  
O conteúdo utilizado no recurso difere do conteúdo abordado na referida 
questão. Logo, o recurso é julgado improcedente. 
 

QUESTÃO 13 

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso argumenta que o item I do enunciado está correto. 
 

JUSTIFICATIVA:  



Para inserir uma tabela no Microsoft Word 2007 deve-se usar o guia Inserir e 

não o guia Exibição, conforme podemos contatar no sistema de ajuda do 

Microsoft Word 2007 - Inserir ou criar uma tabela. 

Logo, o recurso é julgado improcedente e mantém-se o gabarito preliminar 

inalterado para a questão. 

 

QUESTÃO 13 

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso argumenta que o item I do enunciado está CORRETO. 
 

JUSTIFICATIVA:  
Quando se está utilizando o Microsoft Word 2007 tem-se a utilização de toda a 
tela do Editor de Texto. Desta forma, a única possibilidade de localizar uma 
palavra dentro do texto é através da pesquisa de palavras definidas no texto. O 
fato da utilização da palavra localizar e não pesquisar dentro da Janela do 
Microsoft Word 2007 não inviabiliza o conteúdo proposto no item II que tem por 
finalidade verificar as noções de informática do candidato. Mais do que isso, o 
item II esclarece que a combinação das teclas CTRL + L abre uma janela para 
pesquisar palavras dentro do Microsoft Word 2007.  Assim, entende-se que 
para localizar uma determinada palavra deve-se efetuar uma pesquisa dentre 
as palavras existentes no texto. Desta forma, o que se pretende avaliar através 
do item II vai ao encontro das funcionalidades básicas do Microsoft Word 2007 
que faz parte do pacote Microsoft Office.  
 
Desta forma os recursos são improcedentes e o gabarito preliminar para a 
questão permanece inalterado. 

QUESTÃO 13 

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso argumenta que o item III do enunciado está errado. 

JUSTIFICATIVA:  
 

O item III do enunciado está correto, conforme pode ser verificado no sistema de 

Ajuda do Microsoft Word 2007 - "Alterar ou definir margens de página". 

Logo, o recurso é julgado improcedente e mantém-se o gabarito preliminar 

inalterado para a questão. 

QUESTÃO 13  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso argumenta que item IV do enunciado está correto. 

JUSTIFICATIVA:  
De acordo com o sistema de ajuda do Microsoft Word 2007, a tecla de atalho 
para abrir uma janela para ortografia e gramática é F7.  O atalho gerado pela 



combinação das teclas ALT + F7 tem a função de localizar o próximo erro 
ortográfico ou gramatical de acordo com o sistema de Ajuda da Microsoft Word 
2007. Desta forma, o item IV do enunciado está incorreto visto que a 
combinação de teclas ALT + F7 não abre uma janela para ortografia e 
gramática. 
 
Desta forma, o recurso é improcedente e o gabarito permanece inalterado para 
a questão. 
 

QUESTÃO 13 

Situação: Recurso Improcedente.  

 

RECURSO:  
O recurso argumenta que a alternativa CORRETA é a letra B. 
 
JUSTIFICATIVA:  
De fato, a alternativa correta é a letra “B”, conforme consta no gabarito 
preliminar. 
 
Logo, o recurso é julgado improcedente e mantém-se o gabarito preliminar 

inalterado para a questão. 

QUESTÃO 13 

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso argumenta que o enunciado da questão foge do conteúdo 
programático. 
 
JUSTIFICATIVA:  

A questão contempla o tópico 2 do anexo IV (Conteúdo Programático / Objetos 
de Avaliação) do Edital nº 01/2012 de 11/06/2012 para provimento vagas nos 
Cargos de Nível Intermediário e Nível Superior, nos seguintes itens: 

1. Ambientes Windows XP e Windows 7. 2 Internet e Intranet. 3 Utilização de 
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a 
Internet/Intranet. 4 Ferramentas e aplicativos de navegação, de correio 
eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa. 5 Principais 
aplicativos comerciais para: edição de textos e planilhas, geração de material 
escrito e multimídia (Br.Office e Microsoft Office). 6 Conceitos básicos de 
segurança da informação.  
 
Logo, o recurso é julgado improcedente e mantém-se o gabarito preliminar 

inalterado para a questão. 

QUESTÃO 13  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso trata de conteúdo diferente do enunciado da questão. 
 

JUSTIFICATIVA:  



Logo, o recurso é julgado improcedente e mantém-se o gabarito preliminar 

inalterado para a questão. 

QUESTÃO 14 

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso argumenta que a questão está errada, pois a fórmula deve 
considerar apenas as colunas que se referem as medalhas conquistadas pelos 
Estados Unidos, que ocorre com mais frequência e que representa a moda 
estatística. 
 
JUSTIFICATIVA:  
A questão visa avaliar os fundamentos básicos sobre planilha do Excel, 
conforme Edital o tópico 2 do anexo IV (Conteúdo Programático / Objetos de 

Avaliação) do Edital nº 01/2012 de 11/06/2012 para provimento vagas nos Cargos de 
Nível Intermediário e Nível Superior, no seguinte item: 5 Principais aplicativos 
comerciais para: edição de textos e planilhas, geração de material escrito e multimídia 
(Br.Office e Microsoft Office).  
 

Em estatística a moda de um conjunto de dados é definida como o valor de 
maior frequência, por exemplo, a moda de 2, 3, 3, 5, 7 e 10 é o valor 3. 
 
O Excel permite realizar diferentes formulações para um mesmo problema, por 
exemplo, o item C desta questão também poderia ser formulado da seguinte 
maneira: B2+B3+B4+B5; =(B5+C5+D5)/3; =MODO(B2;C2:D3). 
 
Realmente, para se calcular a moda na referida questão, a melhor formulação seria 

MODO(B2:D2). Entretanto, quando se verifica na questão o fato da formulação 
apresentar o cálculo da moda através da fórmula MODO(B2:E2), não invalida a 
questão, visto que o fato de ocorrer 3 (três) valores iguais fortalece a 
possibilidade da escolha do item C da referida questão e todas as alternativas 
possuírem a mesma formulação no tange a B2:E2, sendo que se avaliava na 
questão as funcionalidades básicas dos comandos SOMA, MÉDIA e MODO. 
 
Assim, ao aplicar as fórmulas do item C "=SOMA(B2:B5); =MÉDIA(B5:D5); 
=MODO(B2:E2)"  na planilha proposta no enunciado da questão é possível se 
obter os seguintes resultados: 116 que é o número de medalhas de ouro 
obtidas pelos quatro países; 5,6666667 que é o número médio de medalhas 
conquistadas pelo Brasil e 29 que é o número de medalhas conquistadas pelo 
Estados Unidos que ocorre com mais frequência (moda). Comprovando, desta 
forma que a questão está correta. 
 
A célula E2 foi considerado como elemento da sequência, portanto, a fórmula 
para cálculo da moda não poderá ser colocada nesta célula, não gerando 
referência circular, ou seja, como se esta usando a célula E2, certamente ela 
não poderá ser usada para receber o resultado da referida fórmula. 
 
Logo, o recurso é julgado improcedente e mantém-se o gabarito preliminar 

inalterado para a questão. 

QUESTÃO 14 

Situação: Recurso Improcedente.  



RECURSO:  
O recurso argumenta que as fórmulas MED(B2:B5) e MÉDIA(B2:B5) tem a 
mesma função, desta maneira, as alternativa B e C se equivalem.  
 
JUSTIFICATIVA:  
Inicialmente a banca esclarece que no Excel 2007, a fórmula MED(B5:D5) retorna a 

mediana de um determinado conjunto de números e não a média. Além disso, na 

alternativa “B” onde aparece a fórmula MED(B2:D5), existe também a fórmula 

MODO(B2;E2) que invalida a alternativa “B”, pois está errada. A fórmula correta seria 

MODO(B2:E2), ou seja ":" no lugar de ";". 

Por outro lado, ao aplicar as fórmulas do item C "=SOMA(B2:B5); 
=MÉDIA(B5:D5); =MODO(B2:E2)"  na planilha proposta no enunciado da 
questão é possível se obter os seguintes resultados: 116 que é o número de 
medalhas de ouro obtidas pelos quatro países; 5,6666667 que é o número 
médio de medalhas conquistadas pelo Brasil e 29 que é o número de medalhas 
conquistadas pelo Estados Unidos que ocorre com mais frequência (moda). 
Comprovando, desta forma que a questão está correta. 
Logo, o recurso é julgado improcedente e mantém-se o gabarito preliminar 

inalterado para a questão. 

QUESTÃO 14 

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso argumenta que em estatística não existe modo e sim, moda, média e 
mediana. 
 
JUSTIFICATIVA:  
No Excel 2007, a fórmula para calcular a moda é dada por MODO, de acordo com o 
Sistema de Ajuda do Excel 2007. 

Logo, o recurso é julgado improcedente e mantém-se o gabarito preliminar 

inalterado para a questão. 

QUESTÃO 14 

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso argumenta que não concorda com o conteúdo previsto no Edital; 
 
JUSTIFICATIVA:  
A questão visa avaliar os fundamentos básicos sobre planilha do Excel, 
conforme Edital o tópico 2 do anexo IV (Conteúdo Programático / Objetos de 
Avaliação) do Edital nº 01/2012 de 11/06/2012 para provimento vagas nos 
Cargos de Nível Intermediário e Nível Superior, no seguinte item: 5 Principais 
aplicativos comerciais para: edição de textos e planilhas, geração de material 
escrito e multimídia (Br.Office e Microsoft Office).  
 
Logo, o recurso é julgado improcedente e mantém-se o gabarito preliminar 

inalterado para a questão. 

QUESTÃO 14 .  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  



O recurso argumenta que a questão não tem resposta válida. 
 

JUSTIFICATIVA:  
Ao aplicar as fórmulas do item C "=SOMA(B2:B5); =MÉDIA(B5:D5); 
=MODO(B2:E2)"  na planilha proposta no enunciado da questão é o possível 
se obter os resultados os seguintes resultados: 116 que é o número de 
medalhas de ouro obtidas pelos quatro países; 5,6666667 que é o número 
médio de médio de medalhas conquistadas pelo Brasil e 29 que é o número de 
medalhas conquistadas pelo Estados Unidos que ocorre com mais frequência 
(moda). Comprovando, desta forma que a questão está correta. 
 
Logo, o recurso é julgado improcedente e mantém-se o gabarito preliminar 

inalterado para a questão. 

QUESTÃO 14 

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso argumenta que a alternativa correta é a letra A e não a letra C. 
 
JUSTIFICATIVA:  
Ao aplicar as fórmulas da alternativa “C” "=SOMA(B2:B5); =MÉDIA(B5:D5); 
=MODO(B2:E2)"  na planilha proposta no enunciado da questão é o possível 
se obter os resultados os seguintes resultados: 116 que é o número de 
medalhas de ouro obtidas pelos quatro países; 5,6666667 que é o número 
médio de medalhas conquistadas pelo Brasil e 29 que é o número de medalhas 
conquistadas pelo Estados Unidos que ocorre com mais frequência (moda). 
Comprovando, desta forma que a questão está correta. 
 
Logo, o recurso é julgado improcedente e mantém-se o gabarito preliminar 

inalterado para a questão. 

QUESTÃO 14 

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso argumenta que a resposta correta seria a letra D.  
 

JUSTIFICATIVA:  
A alternativa “D” está errada pois existem erros em duas fórmulas. 
=B5+C5+D5/3 deveria ser =(B5+C5+D5)/3 e =MOD(B2;E2) deveria ser 
=MODO(B2:E2). 
 
Ao aplicar as fórmulas da alternativa “C” "=SOMA(B2:B5); =MÉDIA(B5:D5); 
=MODO(B2:E2)"  na planilha proposta no enunciado da questão é o possível 
se obter os resultados os seguintes resultados: 116 que é o número de 
medalhas de ouro obtidas pelos quatro países; 5,6666667 que é o número 
médio de médio de medalhas conquistadas pelo Brasil e 29 que é o número de 
medalhas conquistadas pelo Estados Unidos que ocorre com mais frequência 
(moda). Comprovando, desta forma que a questão está correta. 
 
Logo, o recurso é julgado improcedente e mantém-se o gabarito preliminar 

inalterado para a questão. 



QUESTÃO 14  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso argumenta que a palavra MODA usada no enunciado da questão é 
inadequada, pois deveria ser escrita como MODO. 
 

JUSTIFICATIVA:  
O Enunciado da questão solicita a fórmula para se obter o número de 
medalhas conquistadas pelos Estados Unidos que ocorre com mais frequência. 
Isto pode ser obtido através da moda estatística que é representada no Excel 
2007 pela fórmula MODO de acordo com o sistema de Ajuda do Excel 2007.  
 
Logo, o recurso é julgado improcedente e mantém-se o gabarito preliminar 

inalterado para a questão. 

QUESTÃO 15 .  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso argumenta que a questão apresenta duplicidade de resposta tendo 
em vista que phishing e spyware são muito parecidos, sendo que a questão 
deveria ter sido redigido de forma mais completa e precisa para que pudesse 
ser identificada a resposta certa. 
 

JUSTIFICATIVA:  

A questão contempla o tópico 2 do anexo IV (Conteúdo Programático / Objetos 
de Avaliação) do Edital nº 01/2012 de 11/06/2012 para provimento vagas nos 
Cargos de Nível Intermediário e Nível Superior, nos seguintes itens: 

1. Ambientes Windows XP e Windows 7. 2 Internet e Intranet. 3 Utilização de 
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a 
Internet/Intranet. 4 Ferramentas e aplicativos de navegação, de correio 
eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa. 5 Principais 
aplicativos comerciais para: edição de textos e planilhas, geração de material 
escrito e multimídia (Br.Office e Microsoft Office). 6 Conceitos básicos de 
segurança da informação.  
 

Segundo o sistema de Ajuda do Windows 7, instalação padrão português 
Brasil: Spyware é um software que pode se instalar ou executar no 
computador sem que você tenha conhecimento ou sem o seu consentimento 
ou controle. O spyware pode não apresentar sintomas depois de infectar o 
computador, mas muitos tipos de spyware ou programas indesejados podem 
afetar o funcionamento do computador.  

Segundo o sistema de Ajuda do Windows 7, instalação padrão português 
Brasil: Phishing é uma técnica de induzir usuários de computador a revelar 
informações pessoais ou financeiras por meio de uma mensagem de email ou 
de um site fraudulento.  

Baseado nessas definições, pode-se observar que uma técnica de fraude 

online(situação necessária para troca de informações na Internet) usada por 



criminosos para persuadi-lo a divulgar suas informações pessoais se refere ao 

conceito de Phishing encontrado no sistema de Ajuda do Windows 7, 

instalação padrão português Brasil. 

Logo, o recurso é julgado improcedente e mantém-se o gabarito preliminar 

inalterado para a questão. 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

QUESTÃO 16.  

Situação: Recurso Procedente.  

RECURSO:  
Os recursos pedem a anulação da questão, sob o argumento que há erro na 
palavra TROMBETAS, AO INVÉS DE TROMBAS/, o que inviabiliza a questão.   
 

JUSTIFICATIVA:  
O problema da questão encontra-se no ERRO da palavra de TROBETAS AO INVÉS 

DE SER TROMBAS, equivocado no trabalho pesquisado. Nestes termos, e diante de 

outras pesquisas que fizemos, estamos de acordo com os recursos.  

Assim, a questão está anulada. 

QUESTÃO . 17 

Situação: Recurso Procedente.  

RECURSO:  
O recurso solicita a anulação da questão a partir da argumentação de que a 
questão não esclarece se é a microrregião do Jalapão ou Parque Estadual do 
Jalapão.  

JUSTIFICATIVA:  
A questão não esclarece ao candidato se refere-se à localização do Parque Estadual do 

Jalapão ou da Microrregião do Jalapão, possibilitando multiplas interpretações.  

Assim, a questão está anulada. 

QUESTÃO 18.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
Os recursos pedem a anulação da questão, sob o argumento de não 
apresentar nenhuma resposta correta. 
 
JUSTIFICATIVA:  
(i) De acordo com o DNIT, a obra de conclusão da Rodovia Belém-Brasília ocorreu em 

1974. (ii) Quanto à UHE-Estreito, sua instalação e funcionamento corresponde ao 

século XXI. (iii) Quanto às mudanças no perfil econômico e social de toda região, a 

Rodovia Belém-Brasília influenciou neste processo. 

 

Embasamento: “A legalização da abertura da BR-153 se deu pelo Decreto 43.710 de 15 

de maio de 1958, criando a Comissão Executiva da Rodovia Belém-Brasília 

(RODOBRÁS), autarquia subordinada à Superintendência do Plano de Valorização 

Econômica da Amazônia - SPVEA, coligado à Superintendência do Desenvolvimento 

da Amazônia - SUDAM. O engenheiro Bernardo Sayão precursor da abertura da 

rodovia tornou-se diretor da Rodobrás. A Belém/Brasília começou a ser construída em 

1960, no governo do presidente Juscelino Kubitschek e foi concluída em 1974. Ela 

integra a BR-153, que começa no Pará e termina no Rio Grande do Sul. Nos cerca de 



dois mil quilômetros em que a rodovia tem a designação “Belém/ Brasília”, ela 

atravessa os estados do Pará, Maranhão, Tocantins e Goiás, partindo de Belém.” (Fonte: 

http://www.dnit.gov.br/meio-ambiente/acoes-e-atividades/estudos-ambientais/br-153-

go.pdf/view?searchterm=br 153). Além disso, de acordo com Souza (2004, p.370), “(...) 

a abertura da rodovia Belém-Brasília modificou quase que completamente a estrutura 

socioeconômica predominante no norte goiano (atual Tocantins)”. As cidades ao longo 

da rodovia sofreram transformações significativas e aquelas que dependiam dos portos 

fluviais também sofreram modificações, com a tentativa de fechamento destes portos 

bem como com a perda de suas importâncias econômicas haja vista que o transporte, a 

partir da construção da rodovia, passou a ser feito por via terrestre, ao invés da via 

fluvial. Foi o que ocorreu com a cidade de Porto Nacional, que a partir da construção da 

rodovia Belém-Brasília teve sua importância regional abalada. Desta forma, a questão 

esta correta quando afirma que a construção da rodovia Belém-Brasília provocou 

mudanças nos perfis econômicos e sociais de toda a região. Estas mudanças se deram 

em dois aspectos: (i) beneficiando alguns centros urbanos; e (ii) causando prejuízos a 

outros. 

Logo, o recurso é julgado improcedente e mantém-se o gabarito preliminar 

inalterado para a questão. 

QUESTÃO 19.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
Os recursos pedem a anulação da questão, sob o argumento de não 
apresentar nenhuma resposta correta. 
 
JUSTIFICATIVA:  

O enunciado questiona o candidato quanto à década de criação da CONORTE, que 

ocorreu na década de 1980. 

Logo, os recursos são julgados improcedentes e mantém-se o gabarito 

preliminar inalterado para a questão. 

QUESTÃO 20.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
Os recursos pedem a anulação da questão, sob o argumento da alternativa 

encontrar-se incorreta. 

JUSTIFICATIVA:  

A cidade de Porto Nacional é considerada pelos historiadores como a cidade que serviu 

de sede ao movimento autonomista da década de 1950 no norte goiano.  

 

Embasamento: “Nesse contexto, também surge um movimento pela ocupação dos 

vazios internos – a Marcha para Oeste – com a abertura de linhas telegráficas, pistas de 

pouso e construção de cidades, a exemplo de Goiânia. Apenas na década de 1950 o 

movimento divisionista ressurge com maior força, a partir da mobilização personagens 

como o Major Lysias Rodrigues e o Juiz de Direito Feliciano Braga.  

É dessa época (1956) a chamada “Carta de Porto Nacional” ou “Proclamação 

Autonomista de Porto Nacional”, que norteou esse esforço. Mas a oposição de 

lideranças políticas da região e a transferência do juiz Feliciano Braga para outra 

comarca, fez com que o movimento enfraquece-se.” (FONTE: 

http://www.goias.gov.br/paginas/conheca-goias/historia/separacoes-a-criacao-do-

tocantins).  

http://www.goias.gov.br/paginas/conheca-goias/historia/separacoes-a-criacao-do-tocantins
http://www.goias.gov.br/paginas/conheca-goias/historia/separacoes-a-criacao-do-tocantins


 

Logo, o recurso é julgado improcedente e mantém-se o gabarito preliminar 

inalterado para a questão. 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO 

QUESTÃO 25.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  
O recurso argumenta que o item I estaria errado, assim a alternativa correta 
seria a letra “C” e não a letra “A” conforme consta no gabarito.  

 

JUSTIFICATIVA:  
O item I da questão está totalmente correto, inclusive é letra da Lei Federal nº. 

132/09, que dispõe o seguinte: 

Art. 105-C.  À Ouvidoria-Geral compete:   

I – receber e encaminhar ao Corregedor-Geral representação contra membros e 

servidores da Defensoria Pública do Estado, assegurada a defesa preliminar;   
 

Logo, o recurso é julgado improcedente e mantém-se o gabarito preliminar 

inalterado para a questão. 

QUESTÃO 27.  

Situação: Recurso Improcedente.  

RECURSO:  

O recurso argumenta apenas que a questão deve ser reanalisada, sem trazer nenhuma 

justificativa do porque deveria ser reanalisado.  

 

JUSTIFICATIVA:  

 

A mencionada questão: 

 

Leia os itens e assinale a alternativa CORRETA. Nos termos da Lei Estadual nº 

1.818/2007 são formas de provimento de cargo público:  

 

I. A readaptação. 

II. A reversão. 

III. A reintegração. 

IV. A desintegração. 

V. A redistribuição. 

 

(A) Todos os itens estão corretos. 

(B) Somente os itens I, II e III estão corretos. 



(C) Somente os itens II, III e IV estão corretos. 

(D) Somente os itens III, IV e V estão corretos. 

 

Segundo o gabarito, a alternativa correta é a letra B, pois desintegração e redistribuição 

não são formas de provimento. Nesse sentido a Lei Estadual 1818/07: 

Art. 11. São formas de provimento de cargo público:  

I – nomeação;  

II – readaptação;  

III – reversão;  

IV – reintegração;  

V – recondução;  

VI – aproveitamento. 

Logo, o recurso é julgado improcedente e mantém-se o gabarito preliminar 

inalterado para a questão. 


