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Questão 1
Parecer:
A palavra "sutil" na alternativa não tem o significado de imperceptível, nem pequeno, mas de "discreto, que não
pretende ferir", pois o que o autor pretende, de modo subliminar, é mostrar o modo "fanático" com que o povo
brasileiro se relaciona com o futebol. Logo fica mantido o gabarito oficial.
Questão: 4
Parecer:
Valor enfático são termos que podem ser subtraídos da frase sem alterar a mensagem e isso é possível, ou seja:
"as traves podem ser de madeira, latas de cerveja ou duas havaianas". Portanto mantém-se o gabarito oficial.
Questão: 6
Parecer:
Não há nenhuma possibilidade da resposta ser também a letra "A". Percebe-se, desde o início do texto, uma
intenção do autor em não criticar o comportamento do torcedor brasileiro ao afirma que "o cidadão ganha um
espaço onde tem direito de gritar seu amor e seu ódio". Permanece desta forma a letra "B".
Parecer (2):
Não há intenção do autor em fazer uma crítica ao comportamento do torcedor brasileiro, ou seja, ele não pretende
evidenciar seu comportamento como anárquico, e isso fica evidente, logo no início do texto, quando ele diz que
"No estádio-praça, o cidadão ganha um espaço onde tem direito de gritar seu amor e seu ódio". Portanto fica
mantida a resposta oficial.
Parecer (3):
O time não precisa ser especificado (Corinthians, Flamengo, Santos etc.) para que se presencie o fanatismo do
torcedor. O autor pretende mostrar que, no dia que o time pelo qual se torce joga, os torcedores se comportam de
modo semelhante, "veste a camisa". Portanto mantém-se a resposta oficial.

Questão: 7
Parecer:
A resposta dado pelo gabarito em relação à questão 7 está correta. Em hipótese alguma, o texto se caracteriza
como dissertativo-argumentativo, pois não está expressa a opinião do autor, e sim a narração do comportamento
do torcedor em dia que seu time joga, daí a presença de verbos de ação como "gritar", "jogar", "vestir", além da
descrição do "estado de espírito" dos torcedores: "Futebol é uma dose semanal de carnaval.", portanto permanece
a resposta dada pelo gabarito

Parecer (2):
Um texto, para ser dissertativo, necessita de um posto de vista do autor e de argumentos que convençam o leitor a
aceitar suas ideias. O texto, em questão, permite-se narrar os feitos dos torcedores em um dia de futebol com
verbos que indicam ações como "gritar", "torcer" como também descrever o "estado de espírito" em que se
encontra a comunidade. Portanto fica mantido o gabarito.
Parecer (3):
O autor, através de verbos de ação como "gritar, torcer, jogar", demonstra como age o torcedor brasileiro, ou seja,
narra o comportamento, ao mesmo tempo em que descreve seu "estado de espírito" ao "Sem clube, esse homem
do estádio não é nada, é zé-povinho, joão-ninguém, maria-mijona". Assim o gabarito oficial mantém-se.
Questão: 8
Parecer:
Os fatos referidos no texto são momentâneos à ação do jogo e não habituais. "Habituais" são ações feitas
cotidianamente, todos os dias e não em momentos específicos. Portanto fica mantida a resposta oficial.
Parecer (2):
Os verbos utilizados no presente do indicativo “ganha” e “tem” não expressam uma atividade que ocorre
habitualmente, haja vista só acontecerem aos domingos e não cotidianamente. Portanto mantém-se a resposta do
gabarito oficial.
Questão: 9
Parecer:
A análise tem que ser feita considerando-se todo o período. Assim solicita a questão. "é cavaleiro de uma ordem"
não reflete a individualidade de cada participante e sim o classifica com indivíduo, membro de uma ordem.
Portanto fica mantida a resposta do gabarito.
Parecer (2):
A palavra "identidade" refere-se aos elementos de identificação de um clube e não à palavra irmandade. Portanto,
mantém-se o gabarito oficial.
Questão 10
Parecer:
A alternativa "E", que é a correta, diz claramente que "há apenas dois verbos que são chamados de ligação",
deixando perceber-se que a palavra "chamados" particulariza somente dois verbos e que podem existir mais
verbos, porém não são chamados de ligação. Portanto nada a rever e mantém-se o gabarito.
Parecer (2):
O verbo “pertencer” não é chamado de ligação, pois não faz a função de elemento de união entre o sujeito e o
predicado. Há apenas dois verbos chamados de ligação. Portanto, mantém-se alternativa está correta.

Parecer (3):
Os verbos chamados de ligação, pois atuam como elemento de ligação entre o sujeito e o predicado é o verbo ser
nas orações “não é um" (2ª) e "é parte" (3ª), os demais são verbos de ação, inclusive da 1ª oração, em que o
sujeito faz a ação de estar sozinho, não indicando estado. Portanto mantém-se a resposta do gabarito.
Questão: 11
Parecer:
As orações são coordenadas, logo são independentes, ou seja, não necessitam uma da outra para ter sua
mensagem compreendida. Não é a presença de um mesmo sujeito que a classifica como coordenada. Elas podem
ter o mesmo sujeito ou não, e ser coordenadas. Logo o gabarito se mantém.
Questão: 13
Parecer:
Ao se afirmar que se está ou não inserida em um universo social, diz-se de alguém que tem direitos de cidadão, e
está não é o que as personagens refletem. Quanto ao sentimento "barrista", claro que o personagem o tem, pois
desconsidera outros pedidos que poderia fazer em prol de sua família. Quanto ao pedido, ele não é impossível de
ser realizado, já que na prática pode ocorrer. Portanto mantém-se a resposta oficial.
Parecer (2):
O sentimento que move a personagem é de amor extremado ao futebol, a ponto de ser desprovido de senso
crítico da sua real situação de penúria sem o devido respeito como cidadão.
A alternativa é falsa, pois não há nenhum indício de que os demais personagens estão endossando o pedido do
"chefe", muito pelo contrário, suas expressões são de admiração, principalmente da senhora atrás. Portanto
mantém-se a resposta oficial.
Parecer (3):
A 1ª alternativa diz que há uma personagem inserida no universo social, esta questão é falsa, pois nem as
personagens humanas estão inseridas em um contexto social, já que lhes faltam cidadania e direitos humanitários,
nem o gênio está inserido em algum contexto social. Quanto à 2ª alternativa, observa-se que a personagem é
desprovida de qualquer senso crítico em relação a si mesma, pois , mesmo diante de seu estádio de penúria, seu
sentimento é exagerado pelo futebol brasileiro.Mantém-se, portanto o gabarito oficial.
Parecer (4):
Pela apresentação das personagens, percebe-se que estas não estão inseridas em um universo social, pois para
tal deveriam usufruir de cidadania e respeito humano, algo inexistente para eles. Logo, mantém-se a resposta
oficial, ou seja, esta alternativa é falsa.
A personagem mostra-se, pela sua atitude, totalmente alienada à sua condição de exclusão social, daí o que o
caracteriza é o seu sentimento de ingenuidade, barrista, não pátrio como a candidata diz, pois se assim fosse,
este deveria mostrar-se indignado pela sua condição de não cidadão.
Parecer (5):
Em relação à questão, a primeira alternativa está falsa, pois nenhuma personagem está inserida em um universo
social, pois para que isso ocorra é necessário que eles façam uso de cidadania e a representem, algo não
perceptível em suas descrições. A segunda alternativa é verdadeira, pois, mesmo sendo desprovida de cidadania,
a personagem é alienada da sua condição social que ainda assim torce pelo seu país. A terceira alternativa é
falsa, pois o pedido é algo possível de ser realizado realmente, portanto, ficcionalmente não é impossível. A
alternativa seguinte é falsa, porque nada revela nas expressões dos outros personagens um compartilhamento do
desejo do "chefe", muito pelo contrário, observa-se uma expressão de surpresa. Finalmente, a última alternativa é
verdadeira, uma vez que diante da situação de penúria em que a personagem principal e seus familiares se

encontram, o pedido deveria ser de outra ordem. Portanto mantém-se o gabarito.
Parecer (6):
Mesmo que a palavra "uma", conforme o candidato refere-se, não defina a personagem, há de se convir que
nenhuma personagem está inserida no universo social, uma vez que são personagens representativas de uma
classe social sem cidadania e sem direitos humanitários. Portanto a questão é falsa, ao afirmar que é uma
personagem inserida no contexto social.
Questão 15
Parecer:
Acreditamos que quando se fala em Copa do Mundo e em Seleção Brasileira, a referência ao Brasil –
Pentacampeão fica em último plano, porque a toda hora os veículos de comunicação de massa, estão
referendando esse título, ao tempo em que disseminam o desejo inconteste do hexacampeonato.
Para qualquer criança, isso é um conhecimento banal. Todo mundo fala isso e em qualquer lugar. Diante do
exposto, não vemos lógicas para questionamentos desse teor, razão porque mantivemos o gabarito D.
Questão: 14
Parecer:
No texto, a palavra "Só” é sinônimo de "Única", ou seja, o pedido deveria ser um único e não mais que isso. Assim
fica mantido o gabarito.
Parecer (2):
É claro que a ausência de verbos não compromete a mensagem do texto, pois entende-se perfeitamente a
mensagem. Quanto ao uso de uma linguagem verbal e não verbal é verdadeira a afirmativa, há figuras e palavras
que articuladas constroem a mensagem. Portanto fica o gabarito oficial.
Parecer (3):
A resposta correta é a letra C, pois nela está uma informação que não condiz com a realidade da mensagem, ou
seja, a ausência de verbo não compromete o enunciado da personagem. Emite um desejo claramente
compreendido pelo receptor: Brasil Hexa, ou seja, campeão pela sexta vez. Fica implícito que, diante do contexto
social em que o mundo vive considerando que toda prova tem como tema o futebol, não há dúvida que o desejo
da personagem refere-se a campeonato, mais uma vez, da seleção brasileira de futebol. Portanto mantém-se o
gabarito oficial.
Questão 16
Parecer:
Em um jogo de futebol, cada time tem 23 jogadores, sendo 11 titulares e 12 reservas, que poderão substituir os
titulares e em cada jogo, até 03 vezes.
Assim, combinando os 12 jogadores 3 a 3, vem
C12,3 = (12 x 11 x 10) : (3 x 2 x 1) = 220
Portanto a resposta da alternativa A
Fica mantido o gabarito.

Questão 17:
Parecer:
Pelos dados apresentados no enunciado da questão tem-se 1000 – [510 + 311 + 125] = =1000 – 946 =54
Fica mantido o gabarito E.
Questão 18
Parecer:
Observando atentamente a expressão apresentada no enunciado da questão, temos que a operação indicada pelo
sinal # representa a adição de uma unidade ao maior dos números que compõem cada elemento, exemplo
2#5=5+1=6.
Assim (14#17)#28=18#28=29 => Alternativa C.
Gabarito mantido.
Questão: 22
Parecer:
O argumento procede.
O desconto obtido foi de 2/5 = 40/100= 40% então, correspondente ao que iria gastar é x %. Assim,
3/5 = 60/100 = 60% = x % , logo x = 60

1 – 2/5 =

Alternativa D
Gabarito alterado.
Questão: 25
Parecer:
A alternativa divulgada no gabarito está correta em conformidade o entendimento do Professor Hely Lopes, em
artigo sob título Panteão dos Clássicos – Poder de Polícia e Segurança Nacional, in Revista dos Tribunais, v. 61,
nº 445.
Questão: 27
Parecer:
As alternativas estão apresentadas em conformidade com os ensinamentos do Prof. Hely Lopes e também
segundo definição do professor ALEXANDRE JOSÉ GRANZOTTO – in Resumo Direito Administrativo, podendo
ser observado no endereço eletrônico - www.professoramorim.com.br, assim, pelos motivos expostos
consideramos o recurso improcedente.
Questão 30:
Parecer:
O assunto consta do Edital. Deve-se melhor observar o enunciado da questão, o que se pede e as alternativas
disponibilizadas. Recurso improcedente.

Questão 31
Parecer:
Não foi desenvolvida nenhuma argumentação, limitando-se à transcrição da questão da prova. Recurso indeferido
Questão: 32
Parecer:
É possível entender melhor a questão disposta consultando o livro Administração de Recursos Humanos, de
autoria do Professor Chiavenato. Pelos argumentos apresentados, julgamos o recurso improcedente.
Questão 33
Parecer:
É possível entender melhor o assunto consultando o livro Administração de Recursos Humanos – Chiavenato.
Questão 36
Parecer:
Pelos argumentos apresentados o recurso não pode ser acolhido. Poderá ser consultado o Manual de Redação da
Presidência da República e da Agencia Nacional de Águas – ANA, onde se obterá maiores detalhes sobre a
questão. Recurso improcedente.
Questão: 37
Parecer:
O recurso não procede. Foram apresentadas várias alternativas, sendo esclarecido que elas definiam serviço de
protocolo, excetuando-se, evidentemente, a correta, que define, simplesmente, protocolo.
Questão 40
Parecer:
O assunto poderá ser observado, claramente, no livro Administração de Material, edição compacta, de autoria de
Marco Aurélio P. Dias, 4ª ed.
Recurso improcedente.
Parecer (2):
A questão em comento pode estar parecida com a contida na prova indicada pelo candidato. Acreditamos que
talvez o autor da mesma tivesse utilizado o mesmo material bibliográfico usado quando da redação da questão ora
comparada. O assunto poderá ser observado, claramente, pela candidata no livro Administração de Material,
edição compacta, de autoria de Marco Aurélio P. Dias, 4ª ed., página 176, item 3.3 – classificação e codificação de
materiais, sendo o último parágrafo da referida página.
Questão 43
Parecer:
As alternativas apresentadas foram falseadas, tendo apenas uma correta, que não apresenta dificuldade em ser
identificada, haja vista tratar-se de definição tradicional no âmbito da arquivologia, encontrada nas mais diversas

literaturas. O recurso não procede.
Questão 44
Parecer:
A alternativa “C” foi falseada, o que o candidato poderá observar no Decreto que citou, haja vista que a cobrança é
de apenas uma alternativa correta. Logo o recurso é improcedente.
Questão: 45
Parecer:
O gabarito divulgado está correto. Para melhor entendimento da questão em comento a candidata poderá
consultar o livro Contabilidade Básica, 12ª ed.- revisada e ampliada – 2004, de autoria de Silvério das Neves e
Paulo Eduardo V. Viceconti.
Recurso improcedente.
Questão: 49
Parecer:
O gabarito divulgado está correto. Para melhor entendimento da questão em comento a candidata poderá
consultar o livro Contabilidade Básica, 12ª ed.- revisada e ampliada – 2004, de autoria de Silvério das Neves e
Paulo Eduardo V. Viceconti.
Recurso improcedente.

