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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 servidores 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.
Questão 20
Parecer:
O argumento do candidato não procede
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.
Fica mantido o gabarito.
Questão 29
Parecer:
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, pelos argumentos apresentados o recurso não pode ser acolhido.

Questão 31
Parecer:
Se o candidato analisar perfeitamente o que foi perguntado, verá que não há a possibilidade de haver duas
alternativas corretas. Pelos argumentos apresentados, incompatíveis com algumas literaturas disponíveis sobre o
assunto, o recurso é julgado como improcedente.
Questão 34
Parecer:
A alternativa correta é justamente a letra E, o que pode ser confirmado consultando a Constituição Federal e o
Decreto-Lei nº 200/67. Recurso improcedente.
Questão 35
Parecer:
A alternativa de letra “C” está correta. O candidato poderá consultar melhor o livro Direito Administrativo de autoria
da Prof.ª Maria Sylvia Di Pietro, 23ª ed., 2010. Desta forma o recurso é improcedente.
Questão 37
Parecer:
Os argumentos apresentados estão incompatíveis com o disposto na legislação tratada, deverá consultá-la mais
detidamente. Pelos argumentos apresentados o recurso não pode ser acolhido.
Questão 43
Parecer:
O enunciado da questão deixa claro que esta deve ser respondida a partir da leitura do mapa, aliada aos
conhecimentos sobre as unidades de conservação. Portanto, a função do mapa é complementar, e, para
responder a questão, o candidato deverá utilizar de seus conhecimentos sobre o tema. Por outro lado, é possível
se reconhecer, no mapa que na fronteira do Brasil com o Peru existem reservas extrativas, categoria de unidade
de conservação de uso sustentável, e não de proteção integral, conforme a segunda afirmativa.
A alegação não procede, fica mantido o gabarito divulgado.
Questão 44
Parecer:
O conteúdo da alegação não corresponde ao conteúdo abordado pela questão 43.
Questão 47
Parecer:
A alternativa E é falsa porque as indústrias mais avançadas tecnologicamente se concentram nas metrópoles,
sendo as que mais demandam mão de obra especializada. Na verdade se verifica, sim, uma diminuição da
necessidade de mão de obra desqualificada, que está migrando para as médias e pequenas cidades.
A alegação não procede, fica mantido o gabarito divulgado.

Questão 48
Parecer:
A questão exige do candidato conhecimentos sobre o comércio externo brasileiro, na última década, conforme
especificado claro no enunciado da questão. Esse conhecimento prévio exigido permite perfeitamente à
identificação das linhas do gráfico, que é um recurso complementar para responder à questão.
A alegação não procede, fica mantido o gabarito divulgado.
Questão 58
Parecer:
O conteúdo do recurso não corresponde ao da questão indicada.
Questão 61
Parecer:
A alternativa A está correta, visto que, na prática, as diversas oposições à implantação de uma política ambiental
eficaz se traduzem em uma constante falta de recursos para a área ambiental, que se refletem, também, nas
condições técnicas e gerenciais. Os esforços dos órgãos ambientais na formação e no treinamento de pessoal
qualificado para lidar com as questões ambientais têm se mostrado, ao longo do tempo, ineficazes.
Fica, portanto, mantido o gabarito divulgado.
Questão 63
Parecer:
A alegação não procede. Quando a alternativa se reporta à exigência de que todas as prefeituras devem elaborar
um plano diretor, obviamente, são aquelas abarcadas pela lei.
Fica, portanto, mantido o gabarito divulgado.
Questão 65
Parecer:
A questão propõe a identificação do tipo de gráfico ao qual pertence uma pirâmide etária, ou seja, um histograma.
As características apresentadas na alternativa A correspondem, corretamente, as características de um
histograma, onde se inclui a pirâmide etária. Não se verifica, portanto, nenhuma incongruência na questão.
Fica, portanto, mantido o gabarito divulgado.

