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QUESTÃO 31. 
Situação: Recurso Improcedente  

RECURSO: 
O Recurso argumenta que a questão tem duas alternativas corretas (A e D) afirmando que o princípio da eficiência foi acrescentado ao 
texto da Constituição pela emenda Constitucional de 1998. 

JUSTIFICATIVA: 

 A alternativa de letra “A” está correta pelo mesmo argumento utilizado no recurso, realmente foi posterior a 1988, e este aspecto 
está contemplado no texto da questão que afirma: “A constituição de 1988 e suas alterações posteriores menciona explicitamente...”. 
 A banca ratifica que, somente a letra “D” é correta em relação ao enunciado que pede a exceção. 
 
QUESTÃO 33. 
Situação: Recurso Improcedente  

RECURSO: 
O Recurso argumenta que “a prevalência dos direitos humanos” é também um fundamento do Estado de Direito. 

JUSTIFICATIVA: 

 O questionamento não procede. Conforme a Constituição Da República Federativa do Brasil Título I Dos Princípios 
Fundamentais, Art. 1 reza que: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem com fundamentos: 

I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
 A alternativa D prevalência dos direitos humanos, consta no Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 

internacionais pelos seguintes princípios: 
I - independência nacional; 
II - prevalência dos direitos humanos; 
III - autodeterminação dos povos; 
IV - não-intervenção; 
V - igualdade entre os Estados; 
VI - defesa da paz; 
VII - solução pacífica dos conflitos; 
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 
X - concessão de asilo político. 

A banca ratifica que a alternativa “D” é a única correta quanto ao enunciado, uma vez que trata-se de um princípio que rege as relações 
internacionais e não é um fundamento do Estado Democrático de Direito. 
 
QUESTÃO 36. 
Situação: Recurso Improcedente  

RECURSO: 
O Recurso argumenta que há duas respostas corretas, letras “A” e “B”.  

JUSTIFICATIVA: 

A letra “A” está incorreta, pois no Manual de Redação da Presidência da República, Parte I – As Comunicações Oficiais em seu Capítulo I 
– Aspectos Gerais da Redação Oficial, no item 1. O que é Redação Oficial podemos ler:  A redação oficial deve caracterizar-se pela 
impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Fundamentalmente esses atributos 
decorrem da Constituição, que dispõe, no artigo 37: “A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 



e eficiência (...)”. Sendo a publicidade e a impessoalidade princípios fundamentais de toda administração pública, claro está que devem 
igualmente nortear a elaboração dos atos e comunicações oficiais. 
 O texto da letra “A”, não menciona os princípios da legalidade e eficiência que igualmente fundamentam a Redação Oficial. 
 A banca ratifica que a única resposta correta quanto ao enunciado é a letra “B”.  
 
QUESTÃO 40. 
Situação: Recurso procedente  

RECURSO: 
O Recurso argumenta que os artigos 22, 23 e 24 da Lei 8159/91, que trata do Acesso e do Sigilo dos Documentos Públicos, foram 
revogados pela Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

JUSTIFICATIVA: 

 A banca considera os argumentos procedentes e solicita a anulação da questão, pois, artigos 22, 23 e 24 da Lei 8159/91, que 
trata do Acesso e do Sigilo dos Documentos Públicos, foram revogados pela Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. 
 
QUESTÃO 41. 
Situação: Recurso Improcedente  

RECURSO: 
O Recurso argumenta que a assertiva II, referente ao sentido do termo catálogo, está correta. 

JUSTIFICATIVA: 

O questionamento do recurso não procede, pois o texto didático: Técnica de Arquivamento de autoria de Anna Elizabeth Galvão 
C. Correa e Maria Cristina Guimarães de Oliveira da Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Artes e Comunicação, 
Departamento de Biblioteconomia, conceitua Catálogo como  – “Instrumento de pesquisa elaborado segundo um critério temático, 
cronológico, onomástico ou geográfico, incluindo todos os documentos pertencentes a um ou mais fundos, descritos de forma sumária ou 
pormenorizada”.  

A banca ratifica que somente a letra “D” é correta quanto ao enunciado da questão. 
 
QUESTÃO 42. 
Situação: Recurso Improcedente  

RECURSO: 
O Recurso argumenta que não há uma assertiva incorreta e solicita a anulação da questão. 

JUSTIFICATIVA: 

O questionamento do recurso não procede, pois segundo Chiavenato no livro Introdução à Teoria Geral da Administração (2003, 
p. 171), afirma que “Planejamento Operacional é o planejamento que abrange cada tarefa ou atividade específica”. Enquanto que o 
“Planejamento Tático é o planejamento que abrange cada departamento ou unidade da organização”. 

A banca ratifica que somente a letra “B” é correta, uma vez que o planejamento operacional é que abrange cada tarefa ou 
atividade específica. 
 
QUESTÃO 46. 
Situação: Recurso Improcedente  

RECURSO: 
O Recurso argumenta que a questão deixou dupla interpretação para capital humano. 

JUSTIFICATIVA: 

O questionamento do recurso não procede, pois Chiavenato (2010 p. 11) no Livro Gestão de Pessoas, afirma explicitamente que 
o capital humano das organizações são as pessoas, principal ativo organizacional que agrega inteligência aos negócios e fins 
organizacionais. Gil (2001, p. 27) do livro Gestão de Pessoas – enfoque nos papéis profissionais afirma que “o Capital Humano (sempre 
com letra maiúscula é um ativo precioso a ser desenvolvido pelo seu valor intrínseco”. Os dois autores afirmam que o Capital Humano é 
um ativo das organizações. 
A banca ratifica que somente a letra “E” é correta quanto ao enunciado, conforme citação acima. 
 
QUESTÃO 47. 
Situação: Recurso procedente  

RECURSO: 
O Recurso argumenta que a assertiva IV é continuação da assertiva III, ficando sem lógica e impossibilidade de analisá-las. 

JUSTIFICATIVA: 

 A banca sugere a anulação da questão, pois o layout da questão foi alterado no momento da formatação, fato que este que criou 
uma sexta assertiva, deixando a três incompletas e sem sentido, pois parte desta criou mais uma assertiva. 
 Por estes motivos a banca anula a questão. 
 


