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Anexo I – Resultado dos Recursos Administrativos interpostos em face do Gabarito Preliminar 

 

1. CONHECIMENTOS GERAIS  
 
1.1. LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Questão 04 – Gabarito mantido. 
A respeito da estrutura da palavra “Gostava” temos os seguintes elementos mórficos: Gost – radical / a – 
vogal temática / va – desinência modo-temporal. Assim sendo, todas as afirmações apresentadas na 
questão são falsas, razão pela qual fica mantido o gabarito preliminar.  
 
Questão 05 – Gabarito anulado. 
Analisando as assertivas uma a uma, conforme segue: 
I – Há conjunção no período: “Portanto”. 
II – Há substantivo próprio: “Google”. 
III – O verbo “existir” classifica-se como intransitivo.  
Assim sendo, estão corretas as assertivas I e II, não havendo alternativa que contemple essas duas 
asserções, anula-se a questão.  
  
Questão 12 – Gabarito mantido.  
Analisando as afirmações, conforme segue, vemos que: 
A primeira afirmação é incorreta, pois não se separa o sujeito do predicado.  
A segunda afirmação é incorreta, pois não há razões sintáticas para isolar a expressão “o contrário”.  
A terceira afirmação é incorreta, pois “de um livro” é complemento verbal e encontra-se na ordem direta. 
Sendo assim, fica mantido o gabarito preliminar da questão.  
 
Questão 20 – Gabarito mantido. 
A palavra sublinhada pertence à classe dos advérbios, substituindo a expressão “Por fim”. Deste modo, fica 
mantido o gabarito da questão.  
 
 
1.2. RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 25 – Gabarito mantido. 
A questão trata sobre regra de três simples. Neste caso, temos que as grandezas são inversamente 
proporcionais. Assim, sendo x o número de cabines que deveriam estar abertas para que o tempo máximo 
de espera fosse de 5 minutos, temos que 9*10 = 5*x, de onde se conclui que x = 18. Logo, devem estar 
abertas 8 cabines a mais do que na primeira situação. Portanto, apenas a alternativa E está correta. 
 
Questão 27 – Gabarito mantido. 
A questão trata de progressão aritmética e de operações entre números reais, ambos conteúdos 
presentes neste edital. Ao realizar o que se foi pedido, tem-se: 
 

6 21 18 

27 15     3 

12 9 24 

 
Note que a soma dos números de cada linha, cada coluna, e cada diagonal sempre resulta em 45. 
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Logo, apenas a alternativa D está correta. 
 
 
1.3. INFORMÁTICA 
 
Questão 34 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão é claro ao solicitar a o resultado da ação Arquivo > Imprimir > Imprimir, no Word, 
versão online (Office 365) logo temos:  
A alternativa A está incorreta, pois a ação não realiza a seleção de uma impressora por padrão. 
A alternativa B está correta, pois a ação gera uma cópia em PDF do seu documento. 
A alternativa C está incorreta, pois a ação gera uma cópia com extensão em PDF. 
A alternativa D está incorreta, pois a ação apresenta como etapa posterior a opção de download do arquivo 
em formato PDF. 
A alternativa E está incorreta, pois a ação não apresenta opção de seleção de cor para o documento PDF. 
Assim, mantém-se o gabarito preliminar. 
 
Questão 36 – Gabarito anulado.  
A questão não apresenta alternativa correta, desse modo, anula-se a questão.  
 
Questão 37 – Gabarito mantido. 
A afirmativa I está correta com base na documentação de suporte da Microsoft para a aplicação Word. 
A afirmativa II está correta pois com base na documentação de suporte da Microsoft para a aplicação Word, 
é possível criar um header ou rodapé aplicável a todo o documento. 
A afirmativa III está correta com base na documentação de suporte da Microsoft para o Word versão online 
ou para Web. No contexto de Cabeçalho e Rodapé, ao clicar em Opções, um menu de ações é 
apresentado, sendo uma delas Remover Números de Páginas. Assim, mantém-se o gabarito preliminar. 
 
Questão 38 – Gabarito mantido. 
A afirmativa I está incorreta, pois se trata da definição de Internet. 
A afirmativa II está correta pois a Intranet é projetada para comunicação interna da equipe de uma 
corporação. A afirmativa III está incorreta visto que é possível acessar uma Intranet por meio de uma 
VPN.  Assim, mantém-se o gabarito preliminar. 
 
Questão 39 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão é claro no que se pede, solicitando a indicação da alternativa que NÃO apresenta 
um site de busca na internet. Apenas a alternativa “E” está correta, pois o site Amazon se trata de um site 
de comercialização de produtos. Assim, mantém-se o gabarito preliminar.  
 
 
2. CONHECIMENTOS ESPECÍCIFOS 
 
Questão 53 – Gabarito mantido.  
O enunciado da questão traz a legislação cujo conhecimento fora requerido. A base legal da questão é o 
Código penal, logo:  
A alternativa “A” está incorreta, pois colide com o disposto no artigo 21 do CP.  
A alternativa “B” está incorreta, pois colide com o disposto no artigo 24, § 2º, do CP.  
A alternativa “C” é a única alternativa que condiz absolutamente com o previsto no Código Penal (artigo 23, 
inciso III e parágrafo único, do CP).  
A alternativa “D” está incorreta, pois colide com o previsto no §1° do artigo 24 do CP. 
A alternativa “E” está incorreta, pois colide com a redação do artigo 23, inciso I e parágrafo único do CP. 
Diante disso, fica mantido o gabarito preliminar da questão.  
 
Questão 55 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão traz a legislação cujo conhecimento fora requerido. A base legal da questão é a 
Constituição Federal, logo:  
A alternativa “A” está incorreta, pois é o que prevê o inciso II do artigo 19 da CF.  
A alternativa “B” está incorreta, pois é o que prevê o inciso I do artigo 19 da CF.  
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A alternativa “C” está incorreta, pois é o que prevê o inciso I do artigo 19 da CF.  
A alternativa “D” está incorreta, pois é o que prevê o inciso III do artigo 19 da CF.  
Aalternativa “E” está correta, pois é a única que corresponde integralmente ao previsto no texto 
constitucional (artigo 19, I, CF).  
Assim, fica mantido o gabarito preliminar da questão. 
 
Questão 58 – Gabarito mantido. 
O enunciado da questão traz a legislação cujo conhecimento fora requerido. A base legal da questão é o 
art. 44 da referida legislação, cuja redação é a seguinte: 
Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis 
de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de 
direitos. 
Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o 
cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico. 
Logo, a alternativa A está incorreta, uma vez que pela previsão expressa do parágrafo único do art. 44 da 
Lei nº 11343/2006, nos crimes previstos no caput do art. 33 é cabível o livramento condicional observado o 
lapso temporal descrito no dispositivo legal. 
As demais alternativas estão corretas e, portanto, não poderiam ser assinaladas em razão de expressa 
previsão ao art. 44, caput, da referida legislação, uma vez que são insuscetíveis de Graça (alternativa B), 
indulto (alternativa C), anistia (alternativa D) e liberdade provisória (alternativa E). Diante disso, fica mantido 
o gabarito preliminar da questão. 

 


