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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos indeferidos, de acordo com o 

subitem 15.7 do Edital de Abertura de Inscrições para Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos Técnicos 

Específicos da Universidade Estadual de Feira de Santana, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito 

preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura: 

15.4. A Banca Examinadora constitui a última instância para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 

caberão recursos adicionais. 

15.5. Serão indeferidos os recursos: 

a) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora; 

b) que estejam em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo; 

c) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida; 

d) sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente, incoerente ou os intempestivos; 

e) contra terceiros; 

f) encaminhados por meio da imprensa e/ou de “redes sociais online”; e 

g) interposto em coletivo. 

 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA (GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 

QUESTÃO Nº 02 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a primeira assertiva é correta, visto que o texto de apoio é dividido em duas partes distintas: na primeira, 

predomina a exposição do caso de Jill Price e do que consistem os conceitos de memória e de hipermemória, conforme se verifica, 

por exemplo, em “O que é hipermemória? É um distúrbio que faz […]”, “A memória é personagem de episódios familiares [...]”, 

trechos em que predominam os verbos no presente, tempo verbal que se presta à exposição de informação, à conceituação de 

algo. Por sua vez, na segunda parte, predomina o relato pessoal de Jill Price, como é possível perceber em “Minha memória 

começou a se tornar horrivelmente completa em 1974, quando eu tinha oito anos.”, trecho no qual se verifica a utilização de verbos 

no pretérito, que se articulam a tipologia textual em questão. 

A segunda assertiva é falsa, pois o texto de apoio não é um texto argumentativo, com tese e com argumentos que visem à 

persuasão do leitor.  

A terceira assertiva, por sua vez, é considerada verdadeira, visto que, no trecho “Imagine que alguém tivesse feito vídeos seus 

desde a época de criança, seguindo você o dia inteiro […] e que você se sentasse numa sala e assistisse à compilação” (8o 

parágrafo), pode-se perceber a presença da tipologia injuntiva, por meio do verbo no imperativo (Imagine), pronomes possessivo 

(seus) e de tratamento (você), que, ao estabelecer um diálogo direto com o interlocutor, vale-se de uma estratégia persuasiva ao 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

Autorizada pelo Decreto Federal n°. 77.496 de 27/04/1976 

Reconhecida pela Portaria Ministerial nº. 874/86 de 19/12/1986 

Recredenciada pelo Decreto Estadual nº 17.228 de 25/11/2016 

REITORIA 

 

PARECERES DOS RECURSOS INDEFERIDOS – MANHÃ 
 

Página 2 de 20 

buscar que seu interlocutor coloque-se em seu lugar. E, assim, perceber o quão negativo pode ser ter uma super memória. 

Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 03 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, em “hipermemória”, ocorre derivação prefixal e, em “esclarecedora”, ocorre derivação sufixal (atenção ao fato 

de que o nível de dificuldade da questão estava atrelada à circunstância de que, primeiramente, ocorre derivação parassintética 

em ‘esclarecer’ e apenas posteriormente ocorre a sufixal em ‘esclarecedora’). Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 04 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a questão solicitava que fosse assinalada a alternativa INCORRETA, e, em “Imagine que alguém tivesse feito 

vídeos seus desde a época de criança [...]”, o  imperativo afirmativo não dá ao discurso um tom de intimidação, de ameaça, mas é 

utilizado como estratégia persuasiva do produtor do texto ao buscar, por meio do diálogo com seu interlocutor, que ele se coloque 

em seu lugar e siga sua linha de raciocínio. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 05 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, em “O caso, descrito pelo autor Bert Davis, está no livro ‘A Mulher que Não Consegue Esquecer'.”, as vírgulas 

foram utilizadas para separar uma oração subordinada substantiva apositiva reduzida de particípio, cuja função é fazer um adendo, 

trazer uma informação a mais sobre o termo a qual se refere, ou seja, como um aposto de “O caso”. No entanto, mais do que a 

nomenclatura, nesta questão, foi cobrada a funcionalidade do termo, cuja função é conceituada a seguir: 

“Aposto é o termo que explica, esclarece, discrimina ou identifica um outro termo da oração. Geralmente aparece entre vírgulas, 

mas pode também aparecer após dois-pontos, entre travessões ou até sem essas pausas, porém sempre estará explicando um 

outro termo qualquer: Pelé, rei do futebol, é meu amigo (Martino, p.230)”. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 06 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, em "A Mulher que Não Consegue Esquecer", o que retoma a mulher, sendo classificado, desta forma, como 

pronome relativo. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 08 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o substantivo ‘Médico’, sem acento, vira o verbo de 3a pessoa do singular ‘medico’. Já o verbo de 3a pessoa do 

singular “especifica”, com acento, vira o adjetivo específica. Portanto recurso indeferido. 
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QUESTÃO Nº 09 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no contexto exposto, a palavra “tirânica” está sendo utilizada no sentido de “opressora”. Portanto recurso 

indeferido. 

QUESTÃO Nº 10 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista a explanação dada a cada uma das alternativas a seguir: 

Alternativa A é incorreta, ao afirmar que a memória ainda é um mistério, pois as muitas pessoas que têm o distúrbio da 

hipermemória sofrem com isso, visto que, de acordo com o texto, Jill Price é o primeiro caso de síndrome de "hipermemória". 

Alternativa B é incorreta, pois, ao afirmar que Jill Price lembra “Todos os erros e acertos”, o autor não sugere apenas que as 

experiências por ela vividas podem ser classificadas como positivas ou negativas, mas, por meio dessa antítese, ele pretende 

sugerir que todas as memórias (há memórias que podem ser mais neutras, cotidianas, não necessariamente positivas ou 

negativas e, mesmo assim, fazem parte do conjunto de lembranças dela).  

Alternativa C é incorreta, pois Jill Price não se mostra indecisa, contraditória e incoerente, uma vez que, ao mesmo tempo que 

afirma que sua memória é “horrivelmente completa” e ao afirmar que ela é “quase perfeita”, ela se vale de um paradoxo para 

construir o sentido pleno do que realmente significa ter uma memória quase perfeita (pois em um primeiro momento, o que pode 

parecer ser extremamente positivo, é, na verdade, horrível). 

Alternativa D é incorreta, pois Jill Price não tem o dom da onisciência, visto que não chega a saber de tudo o que acontece no 

mundo inteiro, somente se tiver “ouvido falar deles naquele dia”.  

Alternativa E é correta, pois, assim como a lembrança, o texto sugere que a capacidade de esquecer também é importante e 

saudável para as pessoas, conforme se pode verificar em “Contudo, quando os acontecimentos não são dos melhores, o que 

todos querem é esquecer”; “Por ora, espero que minha história […] ajude a explicar o papel da memória – bem como o do 

esquecimento – na vida de todos nós”; “Minhas lembranças são como cenas de filmes caseiros de cada dia de minha vida, 

constantemente projetados em minha cabeça, avançando e retrocedendo pelos anos de forma implacável, transportando-me a 

qualquer momento, independente da minha vontade.” 

Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 11 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, no trecho “Contudo, quando os acontecimentos não são dos melhores, o que todos querem é esquecer”, a 

oração em destaque classifica-se como subordinada adverbial temporal. Portanto recurso indeferido. 
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QUESTÃO Nº 12 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a crase é a junção de a preposição A e o artigo A. Desse modo, só haveria obrigatoriedade de usar acento 

grave em “às lembranças passadas”, ou seja: a+as= às. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 13 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, em “Diversos livros e filmes já trataram sobre o assunto”, o termo em destaque é sinônimo de ‘a respeito de’. 

Em “Jill Price lembra-se de detalhes de seu dia a dia.”, não se usa acento grave antes de palavras repetidas. E, em “A 

hipermemória faz com que a pessoa não esqueça nada do que viveu, nem dos lugares aonde foi.”, o verbo ‘ir’ pede a preposição 

‘a’ antes do pronome relativo. Portanto recurso indeferido. 

 

 

CADERNO: MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

QUESTÃO Nº 15 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o número mínimo do conjunto nenhum será obtido se a intersecção for 0. Logo 30 - ( 17 + 5) = 8. Portanto 

recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 16 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a questão é um exercício de regra de 3 composta, que resulta na seguinte conta:  

300

10

8

10

5

6

360





x

xx
x

 

Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 17 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que:  

Todas as possibilidades: C12,5 = 792 

Só homens: C5,5 = 1 
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Só mulheres: C7,5 = 21 

Todas = só homens + só mulheres + misturado 

792 = 1 + 21 + x 

X = 770 

Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 18 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que:  

J = C.i.t 

10.000 = 10.000.i . 10 

I = 0,1 

0,1 x 100 = 10% 

Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 19 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que:  

Maior valor = 5 

Menor valor = 1/9 

5 – 1/9 = 44/9 

Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 20 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o exercício pede o número de diagonais: 

ai + ae = 180 

ae = 18º 

 

ae = 360/ n 

18 = 360/n 

N = 20 

 

D = 20 x 17 / 2 

D = 170 

Portanto recurso indeferido. 
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QUESTÃO Nº 21 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o total escalado tem o mesmo valor que a altura da montanha. Portanto recurso indeferido. 

 

CADERNO: NOÇÕES: DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE DIREITO ADMINISTRATIVO; DO ESTATUTO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA; DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS DAS UNIVERSIDADES 

ESTADUAIS DA BAHIA; DE IGUALDADE RACIAL E DE GÊNERO 

QUESTÃO Nº 22 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com os ensinamentos da doutrina 

administrativista: “Salienta-se que o poder hierárquico configura um poder de estruturação interna da atividade pública. Dessa 

forma, não existe manifestação hierárquica externa, ou seja, entre pessoas jurídicas diferentes. A hierarquia só se manifesta dentro 

de uma mesma pessoa jurídica (...) Sendo assim, o controle exercido entre pessoas jurídicas diferentes não decorrem do poder 

hierárquico nem retiram dele seu fundamento”. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 23 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista as seguintes razões: 

1. Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema 

Serviços Públicos: conceito e princípios; 

2. A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com os ensinamentos da doutrina 

administrativista: 

“Ressalte-se que este princípio visa a garantir a prestação do serviço à maior parte das pessoas possível, uma vez que a cobrança 

de valores exorbitantes limitaria a fruição a determinadas camadas da população, excluindo as demais de atividade essencial a 

seu bem-estar.” 

3. A alternativa “E” traduz o princípio da eficiência e não a modicidade.  

Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 24 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista as seguintes razões: 

1. Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema Ato 

administrativo: conceito, requisitos e atributos; anulação, revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação; 
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2. A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com a respectiva legislação estadual de 

processo administrativo, bem como com a Lei nº 9.784, que regula o processo administrativo federal; 

3. Ademais, a Súmula 473 do STF, ao contrário do que alegam alguns candidatos, torna a alternativa “D” incorreta. 

Portanto recurso indeferido.  

QUESTÃO Nº 25 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista as seguintes razões: 

1. Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema 

Servidores públicos: cargo, emprego e função públicos; 

2. A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com o que dispõe o texto constitucional, 

vejamos: 

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo: 

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; 

3. O item II, em nenhum momento, foi abordado pela decisão do Supremo Tribunal Federal no tocante à execução provisória 

da pena e os limites à presunção de inocência, bem como contraria expressamente o art. 41, §1, inciso I da Constituição Federal;  

4. O item IV é contrário a expressa disposição constitucional, visto que a Constituição pressupõe a existência de uma lei 

complementar regulando o tema e não lei específica.  

Portanto recurso indeferido.  

QUESTÃO Nº 26 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista as seguintes razões: 

1. Preliminarmente, cumpre destacar que a alternativa “D” está incorreta, nos termos do art. 14 da Lei 6.677/94, pois essa 

alternativa estabelece que o concurso público terá validade sempre de 2 anos, quando, na verdade, nos termos da referida Lei, a 

validade do concurso público é de até 2 anos, podendo, a título de exemplo, ser de 1 ano.  

2. A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com a respectiva legislação aplicável ao 

caso, vejamos:  

art. 21, §3, do Estatuto - O servidor que não entrar em exercício, dentro do prazo legal, será exonerado de ofício. 

3. Por fim, ressalto que a entrada em exercício e a posse são institutos diferentes para o Direito Administrativo, não servindo 

o art. 19, §2 do Estatuto, como fundamento a tornar incorreta a alternativa “E”. 

Portanto recurso indeferido.  

QUESTÃO Nº 27 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 
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tendo em vista as seguintes razões: 

1. Preliminarmente, cumpre destacar que a questão em comento possui previsão em edital, especificamente no tema Lei nº 

6.677 de 26 de setembro de 1994 - Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, das Autarquias e das Fundações 

Públicas Estaduais; 

2. A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com a respectiva legislação aplicável ao 

caso, vejamos:  

Art. 111 - A critério da administração, poderá ser concedida ao servidor licença para tratar de interesse particular, pelo prazo de 3 

(três) anos consecutivos, sem remuneração, prorrogável uma única vez, por igual período.  

Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 28 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, de acordo com o Edital de Abertura, subitem 15.5 alínea “d”, serão indeferidos os recursos: sem 

fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente, incoerente ou os intempestivos. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 29 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista as seguintes razões: 

1. A alternativa “A” está incorreta, visto que prega a ressocialização dos autores de desigualdade étnico-racial, o que se 

contrapõe as disposições expressas da Lei 12.288.  

2. A alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com a respectiva legislação aplicável ao 

caso, vejamos:  

Art. 22.  A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional, nos termos do art. 217 da Constituição Federal. 

3. Outrossim, saliento que a omissão da parte final do supracitado artigo não possui o condão de tornar a alternativa 

incorreta ou de prejudicar sua interpretação, mas facilitar a compreensão da alternativa pelo candidato. 

Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 31 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com os ensinamentos da doutrina 

administrativista:  

“Dessa forma, pode-se dizer que todo contrato administrativo será: 

Comutativo: aquele que gera direitos e deveres previamente estabelecidos para ambas as partes, não havendo a submissão a 

álea por parte dos contratantes. Não há contratos sujeitos a risco no Direito Administrativo. Sendo assim, diferentemente do direito 

civil, que permite a celebração de contratos aleatórios, com indefinição de obrigações para uma das partes do acordo, esta 
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característica não pode estar presente nos contratos públicos; 

Personalíssimo: os contratos administrativos devem ser celebrados com o vencedor do procedimento licitatório, não podendo ser 

transferido a terceiro. Nesse sentido, o contrato tem natureza intuito personae e a possibilidade de subcontratação do objeto do 

acordo fica limitada às hipóteses legalmente admitidas; 

Sinalagmático: as obrigações das partes são recíprocas, ou seja, a execução da atividade de uma das partes enseja o 

adimplemento contratual pela outra; 

Formal: todo contrato administrativo tem uma forma definida na lei, indispensável à sua regularidade.”  

Portanto recurso indeferido.  

QUESTÃO Nº 32 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com a expressa disposição legal: 

Art. 113 - Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço:  

III - por 8 (oito) dias consecutivos, por motivo de:  

a) casamento; 

Portanto recurso indeferido.  

QUESTÃO Nº 33 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a alternativa apontada como correta pelo gabarito preliminar está de acordo com expressa disposição legal: 

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. 

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de 

qualquer natureza: 

Portanto recurso indeferido.  

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

CARGO: TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - ADMINISTRATIVA 

QUESTÃO Nº 34 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Fundamentos de Administração. 

Áreas da administração: financeiro e, de acordo com Farias (2013), capítulo 11 – gestão financeira, item papel da gestão 

financeira nas empresas, páginas 287, “Do ponto de vista financeiro, tais decisões são calcadas no estudo da movimentação de 

fundos, e pressupõem duas situações básicas: - Decisões de financiamento: estão correlacionadas com as atividades de 
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captação de recursos. – Decisões de investimento: estão correlacionadas com as atividades de aplicação de recursos.” 

Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos que apresentam uma alternativa 

inconsistente e incompleta, fica mantida a alternativa E como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso 

indeferido. 

QUESTÃO Nº 35 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Fundamentos de Administração. 

Áreas da administração: pessoal e, de acordo com Farias (2013), capítulo 8 – administração de pessoas, item a que se propõe a 

administração de pessoas?, página 210, “Portanto, hoje a administração de pessoas pode ser entendida como uma função 

gerencial que busca a cooperação dos colaboradores com vistas ao alcance dos objetivos organizacionais e individuais. 

Para as organizações, o objetivo principal será sempre a produtividade e o seu negócio. A administração de pessoas possui, 

portanto, objetivos próprios, a fim de poder contribuir para o objetivo do negócio, listados a seguir: - atrair do mercado 

externo de trabalho pessoas capacitadas ou com potencial para satisfazer os requisitos ocupacionais atuais e/ou futuros 

da organização. – Manter essas pessoas na organização durante um período razoável de tempo, em que possam dar uma 

contribuição satisfatória. – Mobilizar essas pessoas para que consigam atingir, permanentemente, níveis satisfatórios de 

desempenho.” Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos em seus recursos, fica enfatizado que a 

alternativa de resposta correta apresenta a completude dos objetivos próprios da administração de pessoas na atualidade, 

contemplando, assim, os objetivos apresentados pelos candidatos nos recursos e, com isso, fica mantida a alternativa C como 

única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 36 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Fundamentos de Administração. 

Áreas da administração: marketing e, de acordo com Farias (2013), capítulo 10 – marketing, item orientações da empresa e 

suas relações com o mercado, páginas 262 e 263, “Toda empresa que sabe onde quer chegar tem maiores chances de êxito do 

que aquelas que não possuem um rumo definido. (...) Basicamente, as orientações da empresa são: - Orientação para a 

produção (...).  - Orientação para vendas (...). – Orientação para o marketing (...) Nesse caso, existem três sub-orientações: 

o foco é no mercado; a orientação, para o cliente; e o marketing é integrado.” Diante do exposto e considerando que as 

argumentações dos candidatos em seus recursos são inconsistentes e incompletas, fica mantida a alternativa A como única 

resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 37 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Fundamentos de Administração. 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

Autorizada pelo Decreto Federal n°. 77.496 de 27/04/1976 

Reconhecida pela Portaria Ministerial nº. 874/86 de 19/12/1986 

Recredenciada pelo Decreto Estadual nº 17.228 de 25/11/2016 

REITORIA 

 

PARECERES DOS RECURSOS INDEFERIDOS – MANHÃ 
 

Página 11 de 20 

Áreas da administração: logística e, de acordo com Farias (2013), capítulo 9 – gestão da produção, item cadeia de suprimento e 

logística, página 252, “A logística compreende uma noção ampliada da gestão de materiais, englobando os processos de 

compra, transporte, armazenagem e conservação e controle de estoque.” Diante do exposto e considerando que as 

argumentações dos candidatos em seus recursos são inconsistentes e incompletas, fica mantida a alternativa B como única 

resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 38 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Comunicação na organização e, de 

acordo com Lacombe; Heilborn (2008), parte 4 – coordenação, capítulo 9 – coordenação, item 9.3 – comunicação, subitem 9.3.1 – 

comunicação: instrumento da coordenação, página 209, “A coordenação deve ser conseguida por meio da comunicação, 

especialmente das relações interpessoais, pois nenhuma ordem para coordenar pode conseguir a coordenação. Assim, a 

comunicação é o principal instrumento da coordenação. Sendo a comunicação um instrumento importantíssimo da 

coordenação, faremos aqui um estudo específico sobre esse assunto, embora a comunicação seja instrumento para 

todas as demais funções do administrador. Todos os mecanismos da coordenação utilizam a comunicação como seu 

instrumento básico.” Diante do exposto e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos não 

consideraram a ligação intensa entre a coordenação e a comunicação, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e 

completa para a questão. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 40 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Características das organizações 

formais: tipos de estrutura organizacional e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008), parte 7 – estruturas organizacionais, 

capítulo 20 – tipos de estruturas organizacionais, item 20.1 – estruturas funcionais, subitem 20.1.1 – o que são estruturas 

funcionais, página 383, “Estruturas funcionais ou organizações funcionais são as estruturas de organização departamentalizadas 

pelo critério funcional no primeiro nível. As funções principais no primeiro nível são produção, comercialização, finanças e 

administração. Uma das características importantes das estruturas funcionais é que existe apenas um grande centro de 

resultado que é a própria empresa, isto é, só se apuram lucros ou prejuízos dentro do sistema contábil para o conjunto da 

empresa. Podem existir, porém, mecanismos extracontábeis para apurar custos e receitas de unidades operacionais.” Diante do 

exposto e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos abordam mais conceitos e definições do que 

características, fica mantida a alternativa A como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 42 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Redação de documentos e, de acordo 
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com o Manual de Redação da Presidência da República (2002), parte I – as comunicações oficiais, capítulo I – aspectos gerais da 

redação oficial, item 1 – o que é redação oficial, “Em uma frase, pode-se dizer que redação oficial é a maneira pela qual o Poder 

Público redige atos normativos e comunicações. Interessa-nos tratá-la do ponto de vista do Poder Executivo. 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. Não se concebe que um ato normativo, de qualquer natureza, seja redigido de forma obscura, que dificulte ou impossibilite 

sua compreensão. A transparência do sentido dos atos normativos, bem como sua inteligibilidade, são requisitos do próprio Estado 

de Direito: é inaceitável que um texto legal não seja entendido pelos cidadãos. A publicidade implica, pois, necessariamente, 

clareza e concisão. Além de atender à disposição constitucional, a forma dos atos normativos obedece a certa tradição. Há normas 

para sua elaboração que remontam ao período de nossa história imperial, como, por exemplo, a obrigatoriedade – estabelecida 

por decreto imperial de 10 de dezembro de 1822 – de que se aponha, ao final desses atos, o número de anos transcorridos desde 

a Independência. Essa prática foi mantida no período republicano. Esses mesmos princípios (impessoalidade, clareza, 

uniformidade, concisão e uso de linguagem formal) aplicam-se às comunicações oficiais: elas devem sempre permitir 

uma única interpretação e ser estritamente impessoais e uniformes, o que exige o uso de certo nível de linguagem.” Diante 

do exposto e considerando que as argumentações dos candidatos em seus recursos não se sustentam, fica mantida a alternativa 

D como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 43 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Memorandos e, de acordo com o 

Manual de Redação da Presidência da República (2002), parte I – as comunicações oficiais, capítulo I – aspectos gerais da 

redação oficial, item 3 o padrão ofício, subitem 3.4 – memorando, “3.4.1. Definição e Finalidade - O memorando é a modalidade 

de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível 

ou em nível diferente. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação eminentemente interna. Pode ter caráter 

meramente administrativo, ou ser empregado para a exposição de projetos, ideias, diretrizes, etc. a serem adotados por 

determinado setor do serviço público. Sua característica principal é a agilidade. A tramitação do memorando em qualquer órgão 

deve pautar-se pela rapidez e pela simplicidade de procedimentos burocráticos. Para evitar desnecessário aumento do número de 

comunicações, os despachos ao memorando devem ser dados no próprio documento e, no caso de falta de espaço, em folha de 

continuação. Esse procedimento permite formar uma espécie de processo simplificado, assegurando maior transparência à 

tomada de decisões, e permitindo que se historie o andamento da matéria tratada no memorando.” Diante do exposto e 

considerando as argumentações dos candidatos que estão equivocadas, fica mantida a alternativa E como única resposta correta 

e completa para a questão. Portanto recurso indeferido. 
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QUESTÃO Nº 46 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Administração de pessoal, 

organograma e, de acordo com Chiavenato (1999), parte I – os novos desafios da gestão de pessoas, capítulo 1 – introdução à 

moderna gestão de pessoas, item a estrutura do órgão de gestão de pessoas, página 14, “Com a abordagem sistêmica, a velha 

tradição cartesiana de dividir, segmentar e separar foi substituída por uma nova maneira de organizar a empresa. A ênfase agora 

está em juntar e não mais em separar. O foco não está mais nas tarefas, mas nos processos. Não mais nos meios, mas nos fins e 

resultados. Não mais em cargos individuais, separados e confinados, mas no trabalho conjunto feito por equipes autônomas e 

multidisciplinares. Os movimentos de reorganização empresarial, como a reengenharia e o downsizing, provocaram a 

substituição da organização funcional pela organização em rede de equipes voltadas para processos. Isto também está 

ocorrendo na Gestão de Pessoas.” Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos, fica mantida a 

alternativa A como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 47 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Produtividade, desempenho, 

burocracia e, de acordo com Lacombe; Heilborn (2008), parte 1 – conceitos básicos, capítulo 3 – a administração, item 3.4 – 

produtividade, eficiência e eficácia, página 51, “produtividade: a relação entre os produtos obtidos e os fatores de produção 

empregados na sua obtenção.” Diante do exposto e considerando as argumentações dos candidatos, fica mantida a alternativa 

D como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 48 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Trabalho em equipe e, de acordo com 

Lacombe; Heilborn (2008), parte 9  – tendências atuais da administração, capítulo 26 – a nova administração, item 26.10 – 

características de operação, subitem 26.10.1 – tendências que se consolidam, página 521, “trabalho por meio de equipes 

multidisciplinares – As organizações atuais valorizam o trabalho em equipe sobre o individualismo. As equipes ad hoc 

multidisciplinares tendem a desempenhar um papel cada vez maior nas organizações. A razão disso é simples: o aumento 

do conhecimento obriga a especializações maiores. (...) uma tendência que reforça a necessidade de trabalhos em 

equipes é a convergência de tecnologia.” Diante do exposto e considerando que as argumentações dos candidatos são 

inconsistentes e desprovidas de justificativas coerentes, fica mantida a alternativa E como única resposta correta e completa para 

a questão. Portanto recurso indeferido. 
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QUESTÃO Nº 49 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Definição de responsabilidades e, de 

acordo com Certo (2003), parte 4 – organização, capítulo 10 – responsabilidade, autoridade e delegação, item responsabilidade, 

página 219, “Talvez o método mais fundamental de canalizar a atividade dos indivíduos de uma empresa, a responsabilidade é a 

obrigação de executar as tarefas designadas. É o compromisso pessoal de realizar um trabalho com o melhor de sua 

capacidade.” Diante do exposto e considerando que as argumentações dos candidatos são frágeis e inconsistentes, fica mantida 

a alternativa B como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 50 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Autoridade e, de acordo com Certo 

(2003), parte 4 – organização, capítulo 10 – responsabilidade, autoridade e delegação, item autoridade, página 223, “Autoridade é 

o direito de executar ou comandar. Permite que seu detentor aja de certo modo e influencie diretamente as ações de 

outros por meio de ordens. Também permite que seu detentor destine os recursos da empresa para o alcance dos 

objetivos da organização.” Diante do exposto e considerando que as argumentações dos candidatos são frágeis e 

inconsistentes, fica mantida a alternativa D como única resposta correta e completa para a questão. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 51 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Delegação e, de acordo com Certo 

(2003), parte 4 – organização, capítulo 10 – responsabilidade, autoridade e delegação, item delegação, página 229, “Obstáculos 

ao processo de delegação – os obstáculos que podem tornar o processo de delegação difícil ou até mesmo impossível 

dentro de uma empresa podem ser classificados em três categorias gerais: 1. Obstáculos relacionados ao supervisor. 2. 

Obstáculos relacionados aos subordinados. 3. Obstáculos relacionados às empresas.” Diante do exposto e considerando 

que as argumentações dos candidatos são frágeis e inconsistentes, fica mantida a alternativa A como única resposta correta e 

completa para a questão. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 52 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Estoques e, de acordo com Farias 

(2013), capítulo 9 – gestão da produção, item planejamento e controle de materiais, subitem classificação dos estoques, página 

248, “Os estoques de uma empresa podem conter uma diversidade importante de itens, o que torna as atividades de planejamento 

e controle complexas. Então, adotar critérios e classificar os estoques auxilia o gestor a observar os produtos que necessitam de  
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maior atenção. Uma das classificações mais conhecidas é a Curva ABC baseada no princípio de Pareto ou 80-20, que 

classifica os materiais em três categorias, de acordo com seu valor.” Diante do exposto e considerando que as 

argumentações dos candidatos são frágeis e inconsistentes, fica mantida a alternativa C como única resposta correta e completa 

para a questão. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 53 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que foi formulada em conformidade com o item do conteúdo programático Estoques, conceitos fundamentais e, 

de acordo com Farias (2013), capítulo 9 – gestão da produção, item planejamento e controle de materiais, subitem 

dimensionamento dos pedidos, página 249, “É preciso considerar os custos para o adequado armazenamento, movimentação e 

manutenção dos estoques; também há o risco de o material se tornar obsoleto enquanto espera seu destino final. Dessa forma, a 

busca por otimizar os recursos leva ao dimensionamento dos pedidos de reposição de estoques. O dimensionamento envolve 

saber quantas vezes faremos o pedido ao longo de um período e quantas unidades terá cada pedido. Essas informações podem 

ser obtidas a partir da noção de Lote Econômico de Compra (LEC). O LEC procura achar o ponto ótimo entre a demanda 

(D), os custos de colocação do pedido (Cp) e custos de manutenção do estoque (Ce).” Diante do exposto e considerando 

que as argumentações dos candidatos são frágeis e inconsistentes, fica mantida a alternativa E como única resposta correta e 

completa para a questão. Portanto recurso indeferido. 

 

CARGO: TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - ARTE FINAL / EDITORAÇÃO/ DESIGN / GRÁFICA 

QUESTÃO Nº 45 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a elaboração da questão teve como embasamento o livro Produção Gráfica para Designer, de André Villas-

Boas, conforme referência bibliográfica. O livro destaca que “O verniz U.V. é muito utilizado sobreposto apenas a alguns 

elementos gráficos [...] Esse recurso é denominado verniz localizado, verniz de reserva ou verniz em reserva”. Portanto, 

conforme destacado pelo autor, a alternativa correta é a letra E. As outras alternativas não condizem com o recurso gráfico de 

verniz de reserva. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 46 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que as alternativas A, C, D e E se referem à imagem e aos acabamentos. Somente a alternativa B faz referência 

aos tipos de encadernação. De acordo com o livro Produção Gráfica para Designers, de André Villas Boas, existem cinco tipos de 

encadernação: Canoa, Lombada Quadrada, Costura e Cola, Tela e Mecânica. Portanto recurso indeferido. 
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QUESTÃO Nº 48 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que:  

A alternativa (A) Usar Power Clip, é usado somente para colocar um objeto dentro de outro objeto. 

A alternativa (B) Soldar, aparar e interseccionar, como os próprios nomes já dizem, são utilizados somente para soldar objetos, 

aparar objetos e interligar objetos (traço). 

A alternativa (C) Usar a capitulação, é utilizada para destacar a primeira letra de um parágrafo. 

A alternativa (E) Alinhar e distribuir, são usados somente para alinhamento e distribuição de objetos, não sendo possível desenhar 

com essa ferramenta. 

A alternativa (D) Usar Bézier, essa é uma ferramenta que permite desenhar curvas e linhas retas com precisão, desse modo, 

favorece a vetorização de logotipo.  

Destarte, diante das explicações apresentadas, somente a alternativa D está correta, pois a ferramenta Bézier é a única, das 

ferramentas descritas nas alternativas, capaz de desenhar/vetorizar um logotipo em linhas retas e curvas. Portanto recurso 

indeferido. 

 

CARGO: TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - TÉCNICA NUTRICIONAL  

QUESTÃO Nº 39 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que ortorexia (ou otorexia também descrito na literatura) é o termo correto para a definição: transtorno obsessivo-

compulsivo caracterizado por um cuidado extremo em ingerir alimentos saudáveis, o que leva a importantes restrições 

dietéticas. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 41 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, para a produção de açúcar cristal, o caldo de cana passa por processos de purificação, evaporação, 

cristalização, centrifugação e secagem. Assim, apesar do açúcar cristal também ser chamado de açúcar branco, ele não atende as 

outras características descritas na alternativa (“É também conhecido como açúcar branco, sendo o mais encontrado nos 

supermercados. É submetido ao refinamento, processo no qual há perda de vitaminas e sais minerais”), o que torna a alternativa 

“A” incorreta. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 49 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a cor verde das hortaliças poderá ser melhorada com a cocção em panela semitampada, permitindo o escape 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

Autorizada pelo Decreto Federal n°. 77.496 de 27/04/1976 

Reconhecida pela Portaria Ministerial nº. 874/86 de 19/12/1986 

Recredenciada pelo Decreto Estadual nº 17.228 de 25/11/2016 

REITORIA 

 

PARECERES DOS RECURSOS INDEFERIDOS – MANHÃ 
 

Página 17 de 20 

dos ácidos voláteis, e por menor tempo possível, sendo que a adição de pequena quantidade de sódio (presente no sal de 

cozinha) também inibe essa reação. Portanto recurso indeferido. 

 

CARGO: TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - TÉCNICA LABORATORIAL 

QUESTÃO Nº 34 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, dentre os instrumentos apresentados, o que demonstra maior precisão é a pipeta volumétrica de 5mL, uma 

vez que os instrumentos/vidrarias de laboratório têm como regra a maior exatidão/precisão quanto menor forem o seu volume. 

Quando dois instrumentos apresentam o mesmo volume, aqueles não graduados (volumétricos), estes são considerados ainda 

mais precisos. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 36 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, para a resolução, utiliza-se como fórmula V1.M1 = V2.M2. 

Dessa maneira tem-se: 

10mL.4M=V2.0,5M 

40=0,5V2 

V2= 40/0,5 

V2= 80mL 

Encontra-se, ao final, uma solução com volume final de 80mL, descontando 10mL da solução inicial, tem-se que adicionar a 

mesma solução inicial 70mL (resposta B). Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 40 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que: 

O paciente ingeriu: Cerveja 15 copos de 0,4L e Vodca: 6 doses de 0,03L. Tem-se então: Cerveja 6000 mL e Vodca: 180mL. Se a 

Cerveja tem teor alcoólico de 6%, então foi ingerido 360mL de álcool, se a Vodca tem teor alcoólico de 20%, então foi ingerido 

36mL de álcool. Assim, somando-se a quantidade de álcool ingerido, 360 + 36mL, temos 396mL como disposto na alternativa A. 

Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 42 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que se solicita que seja preparado 2000 mL de ácido acético necessário 160mL de ácido acético puro. Quando se 

prepara uma solução, devemos completar o volume de solvente (água) até o volume final desejado e não adicionar o volume, pois, 
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se adicionarmos o mesmo, teremos uma solução final com 2160mL, e uma concentração de 7,4% de ácido acético. Portanto 

recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 48 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a questão solicita a centrifugação de uma amostra de sangue com antiacoagulante, por diferença de 

densidade, para a qual teremos uma sequência de componentes do fundo para a boca do tubo. Dessa maneira, é necessário 

considerar que a amostra apresentará, como parte líquida do sangue, o plasma, mas não o soro. Ademais, toda amostra coletada 

com anticoagulante apresenta plasma como parte líquida, líquido esse que preserva, devido à presença do anticoagulante (por 

exemplo citrato de sódio), as características da cascata de coagulação. 

Assim sendo, a sequência correta do fundo para a boca do tubo, será: HEMÁCIAS, CÉLULAS BRANCAS e PLASMA. Portanto 

recurso indeferido. 

 

CARGO: TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - TÉCNICA EM INFRAESTRUTURA 

QUESTÃO Nº 34 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a questão é referente ao mapeamento de obstruções, e não sobre o posicionamento. Para o mapeamento de 

obstruções, somente é necessário o azimute e a elevação da obstrução em relação ao local onde será realizado o posicionamento 

posteriormente. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 40 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a questão aborda uma norma básica no estudo do plano topográfico e seus métodos. Portanto recurso 

indeferido. 

QUESTÃO Nº 48 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a bibliografia pertinente indica o uso do balão de fundo redondo quando é solicitado o aquecimento de 

soluções em destilação, sobretudo o aquecimento sob refluxo. Portanto recurso indeferido. 

 

CARGO: TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - TÉCNICA EM MECÂNICA 

QUESTÃO Nº 46 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 
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tendo em vista que os acoplamentos elásticos tipo Teteflex não necessitam de lubrificação. Essa afirmação pode ser encontrada 

no livro Elementos de Máquinas (Sarkis Melconian), 7ª Edição, página 322. Além disso, todas as características relacionadas ao 

tipo de acoplamento Teteflex, estão apresentadas na página descrita. 

Para confirmar a explicação, no site do wtsacoplamentos é apresentado um catálogo com as características do acoplamento. 

Dessa forma, é correto afirmar que esse tipo de acoplamento não necessita de lubrificação. Portanto recurso indeferido. 

 

CARGO: TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - TÉCNICA EM QUÍMICA 

QUESTÃO Nº 37 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que a questão apresenta três símbolos de riscos químicos encontrados na ficha de iodometano. O primeiro símbolo 

apresentado informa que o material é tóxico. O segundo, que apresenta perigo para a saúde e pode provocar irritação nas vias 

respiratórias. E o terceiro, suspeito de provocar cancro e é corrosivo. Sendo assim, a alternativa INCORRETA é a alternativa (D) 

Sua utilização não necessita uso da capela. Por ser um material tóxico e provocar irritação nas vias respiratórias, ao manusear 

o iodometano, o uso da capela é indispensável. Portanto recurso indeferido. 

 

CARGO: TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - TÉCNICA EM RADIALISMO 

QUESTÃO Nº 35 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que, segundo Barbero, o texto em rádio precisa seguir uma ordem lógica e direta em consonância com a regra: 

Sujeito – verbo – predicado. Isso evita que o texto do rádio tenha adjetivação excessiva e prejudique a compreensão do ouvinte 

sobre a informação em questão. É fundamental que um profissional da área tenha conhecimento disso para conseguir sucesso ao 

repassar a informação, não fugindo, portanto, do tema específico da prova. Portanto recurso indeferido. 

QUESTÃO Nº 38 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 

tendo em vista que o enunciado é claro ao tratar da publicidade em rádio. Fazer propaganda em rádio tem como objetivo vender e, 

para que se consiga vender, segundo McLeish, a propaganda precisa interessar, informar, envolver, motivar e direcionar o público. 

Portanto recurso indeferido. 

 

CARGO: TÉCNICO UNIVERSITÁRIO - TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

QUESTÃO Nº 38 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Mantida. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será mantida, 
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tendo em vista que a assertiva IV está incorreta, pois, embora a medida descrita na assertiva seja uma medida de proteção 

coletiva, o anteparo não pode ser utilizado por ser feito de material combustível (algodão). Esse tipo de anteparo é proibido pela 

NR-18, conforme item 18.11.4: Nas operações de soldagem e corte a quente, é obrigatória a utilização de anteparo eficaz para a 

proteção dos trabalhadores circunvizinhos. O material utilizado, nessa proteção, deve ser do tipo incombustível. Portanto recurso 

indeferido. 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. 

 
Art. 3º De acordo com o subitem 15.8. do Edital de Abertura “A Banca Examinadora do Instituto AOCP, empresa 

responsável pela organização do certame, constitui última instância administrativa para recursos, sendo soberana em suas 

decisões, razão pela qual não caberão recursos ou revisões adicionais. 
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