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Questão 3
Parecer:
Sobre a questão 3, o autor do texto “Metade do Caminho” afirma que o Brasil atual não é um país bem-sucedido,
porque 50% da população não são servidos por rede de esgoto e 75% não conseguem ler um simples artigo. Para
ele, só quando todos forem atendidos, ai então o Brasil será bem-sucedido (releia o terceiro parágrafo do texto,
para melhor situar-se). Por isso, o provérbio que sintetiza o ponto de vista por ele defendido é “O Sol nasce para
todos” (Ou seja, todos têm iguais direitos).
“Pela amostra se conhece a chita” nada tem a ver com o ponto de vista por ele defendido.
O recurso não procede e o gabarito fica mantido.
Parecer (2):
Vale dizer que o autor do texto NÃO considera o Brasil atual como um país bem-sucedido e isso fica claro na
afirmativa “Basta pensar, durante cinco minutos, sobre certas realidades para constatar, o disparate que é
considerar o Brasil atual um país bem-sucedido...” (linhas 36-38). Ele até acredita que isso possa acontecer, só
não sabe quando! Veja que 50% da população não são servidas por rede de esgoto e a educação é pífia (75% da
população não entenderiam o artigo do professor Ioschpe).
Na verdade, o país, segundo ele, só poderá ser considerado bem-sucedido quando todos forem atendidos. Por
enquanto, o Brasil chegou apenas na “Metade do Caminho”. (terceiro parágrafo).
O ponto de vista defendido por ele é exatamente o de que todos têm direitos iguais. Logo o provérbio que sintetiza
essa ideia é “O Sol nasce para todos”.
O recurso não procede e o gabarito fica mantido.
Parecer (3):
Sobre a questão 3, não há como aplicar o provérbio “Pela amostra se conhece a chita” como síntese do ponto de
vista defendido pelo autor do texto, que é o de que o Brasil não é ainda um país bem-sucedido, que não chegou,
até agora, à metade do caminho, pois só será julgado assim quando todos tiverem seus direitos respeitados, ou
seja, no dia em que, realmente, se possa dizer: “ O Sol nasce para todos”, ou que “todos estarão atendidos”
(linhas 1,5).
O recurso não procede e o gabarito fica mantido.
Questão: 10
Parecer:
Acreditamos que “criar programas de microcrédito”, transformar o miserável em “trabalhador” não é senão
possibilitar emprego ou, em outras palavras, ofertar empregos, que não é paliativo, mas bases de sustentação do
indivíduo na sociedade. “Ofertas de emprego”, pois, assume uma conotação bem mais ampla, portanto implica dar
condições de trabalho ao homem e, por conseguinte, torná-lo força atuante.
Diante do exposto, fica mantido o gabarito.

Questão: 12
Parecer:
Sobre essa questão, não há a menor dúvida sobre a resposta correta que é a C. A alternativa D é falsa, pois, no
que diz respeito à transitividade verbal, o verbo “dar” é transitivo direto e indireto (“qualificação profissional” é o
objeto direto e “a quem nunca a teve” é o objeto indireto, devidamente regido da preposição “a” e representado por
uma oração, que se classifica com subordinada substantiva objetiva indireta, que normalmente, são introduzidas
pelas conjunções integrantes “que” e “se”, mas podem ser iniciadas por pronome, como no caso, e até por
advérbios interrogativos, nas interrogativas indiretas. Assim, “a quem nunca a teve” equivale a “ao excluído
profissionalmente”, “ao ser sem a devida qualificação profissional”.
O recurso não procede e o gabarito fica mantido.
Questão: 20
Parecer:
O enunciado da questão afirma que:
“Ao digitar 200%, por exemplo, o original terá suas dimensões duplicadas.”
Diferentemente do que afirma o reclamante:
“Ao digitar 200%, por exemplo, o original terá sua área duplicada.”
Baseado nas informações do enunciado original da questão tem-se a seguinte resolução para o problema
proposto.

Lado 1: Lado da figura ampliada – Área 1: Área da figura ampliada
Lado 2: Lado da figura original – Área 2: Área da figura original
Como a razão de semelhança entre as áreas de dois polígonos é igual ao quadrado da razão de semelhança entre
os seus lados, para a área ser duas vezes maior os lados tem de ser
vezes maior. Portanto, pode-se dizer que
o lado deve ser aproximadamente, 1,41 vezes maior. Daí a porcentagem a ser digitada na copiadora deve ser
141%. Alternativa C.
Assim sendo, não procede o argumento.
Questão: 27
Parecer:
A noção de probabilidade cobrada nessa questão integra o conteúdo do 2º grau do nível médio, o mesmo ocorre
com a noção de contagem da análise combinatória envolvida. Gabarito A, mantido.
Questão: 29
Parecer:
As colocações feitas no recurso estão claras na primeira alternativa. A segunda, tida como “B” afirma que é a
atividade desenvolvida pelo estado ou seus delegados, destinada a atender de modo direto e imediato as
necessidades concretas da coletividade.
Os autores que decidem pelo critério objetivo consideram a Administração pública como atividade concreta do
Estado dirigida à consecução das necessidades coletivas de modo direto e imediato. Também chamado de critério
material.
A alternativa está colocada, segundo definição do professor ALEXANDRE JOSÉ GRANZOTTO – in Resumo
Direito Administrativo, podendo ser observado no endereço eletrônico - www.professoramorim.com.br. Também
pode ser consultado o livro Curso de Direito Administrativo – 18ª ed. de José Cretella Junior.
Desta forma, o recurso não pode ser acolhido.

Questão 33
Parecer:
Quando se fala pessoa política que representa, está se referindo a União, DF, estados ou municípios. Para o
professor Alexandre Medeiros, Ocorre a chamada centralização administrativa quando o estado executa suas
tarefas por meio dos órgãos e agentes da Administração Direta. Nesses casos os serviços são prestados pelos
órgãos do Estado, despersonalizados, integrantes de uma mesma pessoa política (União, DF, estados ou
municípios), sem outra pessoa jurídica interposta.
Desta forma, não acolhemos o recurso, mantendo-se o gabarito como divulgado.
Questão: 35
Parecer:
A alternativa de letra “E” está modificada, em relação ao seu texto original, com o objetivo justamente de falseá-la.
Poderá ser consultado o livro de Direito Administrativo de autoria da Prof.ª Maria Sylvia Di Pietro, 23ª ed., 2010.
Desta forma o recurso é improcedente.
Questão: 42
Parecer:
Toda Organização deve ser considerada sob o ponto de vista da eficiência e da eficácia. Há eficiência quando
existe a preocupação em se fazer corretamente as coisas (melhor utilização dos recursos disponíveis) e, quando
as coisas "bem feitas" são as que "realmente deveriam ser feitas", haverá a eficácia (alcance dos objetivos por
meio dos recursos disponíveis).
A Questão enfatiza "apenas" treinar subordinados. É evidente que diante desta colocação, não existe a
preocupação em "dar eficácia aos subordinados". A resposta correta é a letra C e não a alternativa A como
divulgado anteriormente.
Diante do exposto, fica mantido o gabarito.
Questão 64:
Parecer:
Um dos itens de "conhecimento específico por área - Administração",referente a esse Concurso, é a especialidade
de Organização Sistemas e Métodos. E, dentro do contexto organizacional, a realização de estudos girarem em
torno da utilização de três Instrumentos de Levantamento de Informações (entrevista, questionário e observação
pessoal/direta). Todos podem ser usados em um mesmo estudo, ou podem ser aplicados a entrevista, ao
questionário, ou aos dois separadamente, mais a observação pessoal. A resposta correta é a letra E.
Diante do exposto, fica mantido o gabarito.

