
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos – Edital 390/2014 
Resultado do julgamento dos recursos interpostos contra as questões da Prova Objetiva 

 

Opções de vaga: 

208 - Auxiliar em Administração - Biblioteca - Rio de Janeiro - RJ 

209 - Auxiliar em Administração - horário diferenciado - Biblioteca - Rio de Janeiro - RJ 

 

 

Disciplina: Língua Portuguesa. 

 

 

Questão 1 na Prova de Gabarito 1 – Questão 1 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7000423 7000697 7002324 7004234 7007505 7008049 7008522 7008530 7009453 7010984 7011127 7012614 7014393 7014933 

7015404 7016950 7023462 7030675 7032209 7034508 7036307 7036635 7038091 7039984 7045182 7047999 7051943 7054148 

7060351 
              

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
O texto defende a tese de que não há risco de a água doce acabar no planeta. Seu principal argumento baseia–se na ideia de que os estoques de água são 
inesgotáveis devido ao ciclo hidrológico que indefinidamente abastece de água o planeta por meio da evaporação e da precipitação, como indicado no 
segundo parágrafo. A existência do ciclo hidrológico sustenta todo o texto e aparece fortemente marcada no último parágrafo, concluindo a argumentação: 
“Enquanto o Sol brilhar, a Terra girar e a Lei da Gravidade não for “revogada”, as recargas de água doce na Região Sudeste estarão garantidas, em volumes 
muito superiores à nossa necessidade.” 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

  



Questão 2 na Prova de Gabarito 1 – Questão 2 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7033094 
 

                        

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
A única alternativa em que os dois vocábulos são acentuados segundo a mesma regra é a opção com as palavras invisível / fácil, ambos paroxítonos 
terminados com a letra L. De acordo com Evanildo Bechara, na Moderna Gramática Portuguesa, acentuam–se os paroxítonos terminados em L. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 3 na Prova de Gabarito 1 – Questão 3 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7005851 7007587 7007589 7012234 7017054 7017638 7024086               

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
A única frase em que houve o uso do sinal indicativo de crase de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa foi “A visita àqueles biomas 
revelou a redução da flora”. Nesse caso, o termo visita requer o uso da preposição a, que se uniu ao pronome demonstrativo aqueles. Segundo Evanildo 
Bechara, na Moderna Gramática Portuguesa, ocorre “contração quando, na ligação com outra palavra, a preposição sofre redução”, como em “a + aquele = 
àquele”. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

  



Questão 4 na Prova de Gabarito 1 – Questão 4 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7010984 7036235  7056598                       

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
O termo destacado “já que” contém o valor semântico de causa, assim como o vocábulo “pois”. Os demais conectivos empregados nas outras alternativas 
não apresentam o valor semântico de causa. Na Nova Gramática do Português Contemporâneo, de Celso Cunha e Lindley Silva, os gramáticos elencam as 
conjunções causais: porque, pois, porquanto, como, pois que, por isso que, já que, uma vez que, visto que, visto como, que. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

 
 
 
 
Questão 5 na Prova de Gabarito 1 – Questão 5 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7000697 7005939 7007749 7016482 7017638 7017771 7025511 7029773 7034508 7035707 7058341       

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
Segundo Evanildo Bechara, em sua Moderna Gramática Portuguesa, “muitas vezes a expressão substantiva núcleo do sujeito – ou de qualquer função que 

tem por núcleo uma expressão substantiva – se faz acompanhar de determinantes que têm por papel expressivo dizer algo acerca de algo com signos da 

língua, isto é, com instrumentos verbais da língua”. 

Na frase em questão, a concordância evidenciada ocorre entre sujeito e verbo, sendo classificada, portanto, de concordância verbal. 

Sendo assim, no sintagma nominal “grande parte dos incêndios”, parte funciona como núcleo e incêndios como determinantes, tornando a única resposta 
correta aquela que diz “as regras de concordância verbal foram observadas, uma vez que o vocábulo tem concordou em número com o núcleo do sujeito, 
vocábulo parte”. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

  



Questão 6 na Prova de Gabarito 1 – Questão 6 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7002324 7002337 7003051 7009350 7016482 7016630 7023770 7025511 7031862 7032209 7036235 7037815 7038091 7047999 

7054033 7056188 7058411 
            

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
O escritor selecionou o vocábulo procrastinação para fazer referência às atitudes criminosas de governos, empresários e elites no tratamento da questão do 
desmatamento, acusando a ausência de pragmatismo das autoridades e demais setores citados, que sempre adiam as suas responsabilidades sócio–
políticas, sem implementar as soluções. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Questão 7 na Prova de Gabarito 1 – Questão 7 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7002114 7003051 7004630 7007333 7009350 7009379 7012614 7013352 7014312 7014603 7025506 7030121 7031214 7031862 

7032233 7036410 7038091 7047999 7051447 7056598 7063068 
        

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
O texto 5 narra o sentimento vivenciado no momento da morte do rio com a expressividade de uma grande apreensão, suspeita ou temor da situação vivida 
pelo personagem. Há um estranhamento e uma desesperança frente ao destino do rio. Assim, o “estranhado diferente” evidencia a preocupação que toda 
aquela situação envolta em suspense provocava em Manuelzão. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

  



Questão 8 na Prova de Gabarito 1 – Questão 8 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7010984 7030775                         

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
O diminutivo expressa simplicidade. A descrição do rio é genuína e simples como um rio comum, sem outros atributos. Trata–se do rio do dia a dia dos 
usuários, usual no espaço de familiaridade “de todos”, assim expresso no texto, marcado por sua singeleza. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

  



Questão 9 na Prova de Gabarito 1 – Questão 9 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7001593 7003614 7004494 7005811 7006898 7007333 7007587 7007589 7007749 7008522 7009239 7009293 7010984 7011158 

7014693 7015404 7015713 7016482 7016780 7017771 7018817 7019431 7022598 7030121 7030121 7031509 7032209 7032233 

7035251 7036500 7038091 7038511 7039658 7047295 7047796 7047999 7048924 7048982 7051943 7051977 7052003 7052641 

7055265 7058411 7060351 
            

 Parecer da Banca Examinadora: 

 

Sinestesia, como figura de linguagem, é o cruzamento dos sentidos, a qualidade de um sentido atribuído a outro, expressão típica de uma 

determinada categoria de poetas. Quanto mais sentidos cruzados em apenas um sintagma ou sob uma única conjunção sensorial, mais rica será a 

frase ou poesia sinestésica. 

Segundo Ernani Terra, no seu livro Curso Prático de Gramática, sinestesia “consiste em se mesclar numa mesma expressão sensações percebidas 

por diferentes órgãos do sentido”, enquanto Maria Aparecida Paschoalin, em Gramática: teoria e exercícios, define a sinestesia como “uma espécie 

de metáfora que consiste na união de impressões sensoriais diferentes”. 

Portanto, a expressão “tremer mágoa nos olhos” está vinculada às definições apresentadas, por sua variedade sensorial, reforçando a única resposta 
correta da questão mencionada. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

  



Questão 10 na Prova de Gabarito 1 – Questão 10 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7044013 
 

                        

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
O texto 3 evidencia o sentimento de indignação que aponta para os aspectos de revolta, de injustiça, de oposição ao desprezo quanto à situação atual da 

água. 

O texto 5 vincula–se a um sentimento de tristeza pela morte do rio. Trata–se de um rio razão de ser da casa, um rio quase humanizado, cuja perda provoca 

uma profunda tristeza. Há a constatação da morte do rio no exato momento desse acontecimento. Assim, o sentimento presencial da morte do rio é anterior 

a qualquer sentimento nostálgico.  

A única resposta correta, portanto, é a que aponta os sentimentos de indignação e tristeza, para os textos 3 e 5, respectivamente. 
 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

  



Disciplina: Regime Jurídico. 

 
 
Questão 11 na Prova de Gabarito 1 – Questão 13 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7001979 7003614 7009400 7028020 7047309 7048924 7052593               

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
O enunciado da questão é claro ao solicitar a marcação da única alternativa que se refere à transparência, verdade e cidadania na relação entre Estado e 

Sociedade. Portanto, para que o candidato fizesse a escolha correta, teria que observar, concomitantemente, as três características na alternativa. Três 

alternativas não apenas não se referem a este assunto como contém erros. Duas alternativas (B e D no gabarito 1; B e C no gabarito 2) são letras da lei, mas 

apenas uma preenche os requisitos restritivos do enunciado: “No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu 

patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública” - Art. 13, § 5º da Lei nº 8.112/90 (D no gabarito 1 e B no 

gabarito 2).  

A alternativa: “O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos 
compatíveis com o anteriormente ocupado” (B no gabarito 1 e C no gabarito 2) não tem ligação com o enunciado. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

  



Questão 12 na Prova de Gabarito 1 – Questão 12 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7007091 7007155 7009012 7043958                     

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
O Art. 132 da Lei nº 8.112/90 é taxativo ao prever as infrações cometidas pelos servidores públicos aos quais se aplicarão a penalidade demissão. O 

enunciado da questão solicita a marcação da alternativa INCORRETA. A única alternativa errada é: “a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções 

públicas é objeto de instauração de processo administrativo disciplinar que definirá a penalidade, não sendo passível de demissão.” (C no gabarito 1 e D no 

gabarito 2). 

Art. 132 “in verbis”: 

A demissão será aplicada nos seguintes casos: 

(..) 

XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 
 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

 
 
Questão 13 na Prova de Gabarito 1 – Questão 11 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7037819 7050231                         

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
O Art. 117 da Lei nº 8.112/90 é taxativo ao prever as proibições ao servidor público. O enunciado da questão solicita a marcação da alternativa que 
apresenta erroneamente uma dessas proibições. Todas as alternativas são letras da lei, com exceção da alternativa: “Promover manifestação de apreço ou 
desapreço no recinto da repartição, exceto em período eleitoral” (A no gabarito 1 e D no gabarito 2). Promover manifestação de apreço ou desapreço no 
recinto da repartição é uma proibição ao servidor público a qualquer tempo. As demais alternativas demonstram corretamente as proibições. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

  



Questão 14 na Prova de Gabarito 1 – Questão 16 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7001593 7001777 7002638 7005004 7005757 7009427 7014378 7017054 7017771 7018459 7025814 7026373 7028186 7029771 

7031862 7032209 7034562 7035279 7036734 7042518 7043923 7046182 7046888 7048342 7048924 7049218 7049708 7050231 

7051385 7052745 7053104 7055263 7058290 7058307 7058460 7059964 7060351 
      

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão é referente exclusivamente ao assunto estágio probatório, ao qual somente os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo são submetidos, 

não havendo o que se falar em ocupantes de cargo em comissão nesse contexto. Portanto, não há nenhum prejuízo para o correto entendimento da questão 

pela omissão da palavra “efetivo” no enunciado, visto o caráter restritivo do próprio assunto. 

A alternativa: “O servidor não aprovado no estágio probatório será demitido”, está ERRADA já que o Art. 20 da Lei nº 8.112/90 diz “in verbis”: 

§ 2º O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 29. 

Há de se observar que, segundo a Lei nº 8.112/90, exoneração não é o mesmo que demissão, visto o caráter de penalidade do último.  

A alternativa: “Ao servidor em estágio probatório é vedado o exercício de quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou 

assessoramento no órgão ou entidade de lotação”, está ERRADA visto que o Art. 20 da Lei nº 8.112/90 diz “in verbis”: 

§ 3º O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no 

órgão ou entidade de lotação, e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de Natureza Especial, cargos de provimento em 

comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, de níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes. 

A alternativa: “O servidor em estágio probatório só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo disciplinar no qual 

lhe seja assegurada ampla defesa”, está ERRADA uma vez que o § 2
o
  do Art. 20 da Lei nº 8.112/90 prevê a perda do cargo em caso de reprovação no 

estágio probatório. 

A alternativa: “O servidor adquirirá a estabilidade 3 (três) anos após o fim do estágio probatório”, está totalmente ERRADA ainda que o artigo 41 da CF/88 

seja acionado. Esta prevê que o servidor público adquirirá a estabilidade após três anos de EFETIVO EXERCÍCIO. A alternativa diz claramente três anos 

APÓS O FIM DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. 

“O estágio probatório poderá ser suspenso em casos de licenças e afastamentos” é a alternativa CORRETA. Basta acionarmos o § 5
o
  do Art. 20 da Lei nº 

8.112/90: 

“O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1
o
, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação 

em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento.” 

Trata-se de uma questão lógica, que pode ser resolvida como uma proposição. Para sanar dúvidas interpretativas sobre a afirmação, basta convertê-la a 
uma oração interrogativa: “O estágio probatório poderá ser suspenso em casos de licenças e afastamentos?” A resposta certa seria SIM, poderá. O fato de a 
oração não ser restritiva é exatamente o que a faz ser uma afirmação verdadeira. Portanto, a alternativa está CORRETA. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 



Questão 15 na Prova de Gabarito 1 – Questão 17 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7012234 7017054 7017771 7043958 7058290 7058307                 

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão trata de vencimentos e remunerações. A alternativa: “O servidor perderá parcela da remuneração diária, proporcional aos atrasos não 

compensados”, está CORRETA de acordo com o Art. 44 da Lei nº 8.112/90: 

Art. 44. O servidor perderá: 

(...) 

II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o art. 97, e saídas 

antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata. (Redação 

dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

Esta previsão inabilita qualquer possibilidade de a alternativa “o servidor perderá a remuneração diária no caso de atrasos não compensados” estar certa.  

A alternativa: “há garantia de isonomia de remuneração para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder, ou entre servidores dos três 

Poderes, incluindo-se as vantagens relativas ao local de trabalho”, está ERRADA visto que o Art. 40 da Lei nº 8.112/90 assim diz: 

§ 4
o
 É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder, ou entre servidores dos três Poderes, 

ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. (grifo nosso) 
 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1


Questão 16 na Prova de Gabarito 1 – Questão 14 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7001777 7002324 7003051 7003526 7004033 7005757 7005851 7005939 7008530 7009012 7010696 7014933 7017771 7026373 

7028020 7031862 7035279 7037815 7037819 7045687 7046888 7048924 7056188 7058341 7058411 
    

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
Apesar de o Plano de Seguridade Social estar previsto no Edital (Título VI, capítulo I), a questão exige conhecimento de outros capítulos do mesmo título não 
exigidos. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão anulada. 

 

  



Questão 17 na Prova de Gabarito 1 – Questão 15 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7009012 7014718 7016486 7024086 7042115 7042518 7048342 7051943             

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
A Universidade Federal do Rio de Janeiro é uma IFE, portanto deverá ser observado o Art. 5º da Lei nº 8.112/90 que diz “in verbis”: 

§ 3
o
 As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas 

estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.515, de 20.11.97) 

Portanto, a alternativa: “À UFRJ é vedado o provimento de cargos com estrangeiros, uma vez que a nacionalidade brasileira é requisito básico para 

investidura em cargo público”, está ERRADA. O simples fato de a alternativa não especificar os cargos passíveis de provimento por estrangeiros não a torna 

correta. A ausência de restrição é exatamente o que impossibilita afirmar que à UFRJ é vedado o provimento de cargos com estrangeiros. Para sanar 

dúvidas interpretativas, podemos converter a afirmação a uma interrogação: “À UFRJ é vedado o provimento de cargos com estrangeiros, uma vez que a 

nacionalidade brasileira é requisito básico para investidura em cargo público?” A resposta correta seria: “Não, pois o § 3
o 

 do Art. 5º da Lei nº 8.112/90 prevê 

a contratação de professores, técnicos e cientistas estrangeiros”. 

O Artigo 7º da Lei nº 8.112/90 assim diz: 

A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. 

Por isso, a alternativa: “A investidura em cargo público ocorrerá com a nomeação”, está ERRADA. A nomeação é requisito para a posse, mas ela por si só 

não se traduz em investidura. 

O Art. 8º da Lei nº 8.112/90 assim diz: 

São formas de provimento de cargo público: 

(...) 

VII - aproveitamento; 

Desta forma, a alternativa: “O aproveitamento é uma forma de provimento de cargo público”, está CORRETA, de acordo com a letra da lei. 
 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9515.htm#art1


Questão 18 na Prova de Gabarito 1 – Questão 20 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7002337 7004033 7004944 7005378 7005757 7007091 7007155 7009012 7009239 7009350 7010984 7011126 7011494 7011884 

7014933 7016486 7016780 7018817 7019309 7022598 7025506 7026373 7032209 7032233 7033426 7033428 7037731 7037819 

7038528 7038631 7043923 7048516 7049215 7051943 7055673 7056188 
       

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
A Lei nº 8.112/90 assim diz: 

Art. 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. 

Portanto, a alternativa: “A absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria não isenta a responsabilidade administrativa do servidor, uma 

vez que as sanções são independentes entre si”, está ERRADA. 

A alternativa: “A responsabilidade civil decorre de ato omissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros”, não contém erro algum, 

portanto não poderia ser considerada como a alternativa incorreta da questão. O fato de a afirmação omitir que a responsabilidade civil pode decorrer 

também de ato comissivo, não afasta o seu caráter verdadeiro. Não há espaço para uma interpretação gramatical restritiva na frase, como desta forma: “A 

responsabilidade civil decorre apenas de ato omissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros”. O enunciado não solicita a 

marcação da alternativa que não transcreve a letra da Lei e sim a alternativa incorreta sobre o assunto. 

Não há o que se falar em conteúdo não previsto no Edital do concurso decorrente de o enunciado da questão abordar o tema “pacote anticorrupção”. O 
conteúdo exigido para a correta análise da questão estava previsto no Edital. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

  



Questão 19 na Prova de Gabarito 1 – Questão 19 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7007091 7007155 7017771 7030419 7031974 7044013 7048342               

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão aborda as proibições e penalidades previstas na Lei º 8.112/90.  

A alternativa: “a advertência não se aplica em caso de inobservância de norma interna”, está ERRADA, de acordo com o Art. 129: 

A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do art. 117, incisos I a VIII e XIX, e de inobservância de dever funcional 

previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)  

“A recusa à inspeção médica determinada pela autoridade competente poderá resultar na penalidade de advertência” está ERRADA, de acordo com o Art. 

130:  

§ 1
o
  Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela 

autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. 

“A penalidade de suspensão deverá ser convertida em multa, mediante solicitação do servidor penalizado” está ERRADA, pois segundo o Art. 130 a 

penalidade poderá ser convertida em multa quando houver conveniência para o serviço: 

§ 2
o
  Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia 

de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. 

“As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 (três) e 5 (cinco) anos de efetivo exercício, 

respectivamente, se o servidor não houver praticado nova infração neste período, devendo a administração respeitar os efeitos retroativos do cancelamento” 

está ERRADA, pois, de acordo com o Art. 131, o cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos: 

Art. 131. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o decurso de 3 (três) e 5 (cinco) anos de efetivo exercício, 

respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. 

Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. (grifo nosso) 

A alternativa: “na aplicação das penalidades serão considerados os antecedentes funcionais”, está CORRETA de acordo com o Art. 128: 

Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as 
circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1


Questão 20 na Prova de Gabarito 1 – Questão 18 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7005851 7009012 7017771 7031974 7032209 7048924 7057518 7058596 7058693 7060351         

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão aborda unicamente o tema da valorização da administração pública. Neste contexto, a alternativa que define este princípio é a única que trata de 
um dever dos servidores públicos para com a máquina pública, objetivando serviços públicos de qualidade. “É dever do servidor exercer com zelo e 
dedicação as atribuições do cargo.” Esta é a alternativa que demonstra diretamente a preocupação com a qualidade do serviço prestado pelos servidores 
públicos. As demais alternativas tratam exclusivamente de regulamentos para a organização da administração. O direito às férias do servidor é resguardado 
pelo RJU para o bem estar do indivíduo, no mesmo sentido dos ideais da CLT. Portanto, a alternativa: “para o primeiro período aquisitivo de férias serão 
exigidos 12 (doze) meses de exercício”, é um regulamento para a concessão de um direito do servidor e não um dever do mesmo para com a administração 
pública. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

  



Disciplina: Noções de Informática. 

 
 
Questão 21 na Prova de Gabarito 1 – Questão 23 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7004521 
 

                        

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
O recurso de espaçamento entrelinhas utiliza como medida a linha. Portanto, as medidas utilizadas são 1 linha, 1,5 linhas, duplo, entre outros. Como consta 
no serviço de suporte oficial da Microsoft, que pode ser acessado através do link https://support.office.com/pt-br/article/Ajustar-os-espa%C3%A7os-entre-
linhas-e-par%C3%A1grafos-76647c60-de75-4a2c-95eb-aa9369530ff3?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR#bm1. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

 
 
 
 
Questão 22 na Prova de Gabarito 1 – Questão 24 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7006882 7027116 7037815 7052641 7053916                   

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
A tecla SHIFT é usada para selecionar um intervalo de células que estão dispostas de forma contínua. Para isso, basta o usuário clicar na primeira célula do 
intervalo desejado, manter pressionada a tecla SHIFT e clicar na última célula do intervalo. A questão solicita que o candidato indique a tecla usada para 
selecionar células que NÃO estão dispostas de forma contínua, como as C4, F8 e G3. A tecla utilizada para selecionar células que NÃO estão dispostas de 
forma contínua é a tecla CONTROL (CTRL), como consta na página 119 do Guia do Iniciante, disponibilizado no portal do LibreOffice, que pode ser 
acessado através do link http://pt-br.libreoffice.org/ajuda/documentacao/. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

  



Questão 23 na Prova de Gabarito 1 – Questão 21 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7009012 7010097 7015182 7016537 7017054 7024086 7027116 7029771 7029773 7031974 7032209 7060351     

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão solicita que seja marcada a alternativa que apresenta a fórmula para calcular o somatório das células F4, F5, F6 e F7. Dentre as cinco alternativas 
que constam no caderno de questões, a única que poderá resultar no somatório das células indicadas é a alternativa que contém a fórmula 
“=F4+F5+F6+F7”, como demonstrado no tópico “Usar uma fórmula simples para adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir valores numéricos”, do serviço de 
suporte oficial da Microsoft, que pode ser acessado através do link https://support.office.com/pt-BR/article/Usar-o-Excel-como-calculadora-A1ABC057-ED11-
443A-A635-68216555AD0A#bm1. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

 
 
 
 
 
Questão 25 na Prova de Gabarito 1 – Questão 25 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7017771 7050511 7060405                       

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
Baseada nas informações contidas na página da Microsoft, a questão deve ser mantida sem alteração de gabarito, pois o recurso de navegação privativa 

mantém apenas alguns dados como cookies e arquivos temporários em memória, e logo ao ser fechada a janela privativa, os dados são descartados. Assim, 

os dados não são armazenados. Além disso, este recurso não habilita funcionalidade anti-spam. 
Fonte: http://windows.microsoft.com/pt-br/internet-explorer/products/ie-9/features/in-private 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

  



Questão 26 na Prova de Gabarito 1 – Questão 28 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7001235 7006137 7009012 7011887 7016537 7030775 7033426 7033428 7036235 7037279 7050511 7059142 7060405   

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
Baseada nas informações contidas na fonte abaixo, a questão deve ser mantida sem alteração de gabarito, pois existe uma diferença clara entre Trojan, 

Spyware e Keyloggers. Os Keyloggers possui funções que compõem a funcionalidade de um Spyware. O keylogger captura o que é digitado pelo usuário. Já 

o Spyware, espiona atividades do usuário, e dentre essas atividades, se encontra a captura do que é digitado, através do keylogger. Por outro lado, o trojan, 

também é responsável, dentre algumas funções, por capturar dados do usuário, mas não pela captura do que é digitado, e sim, pela captura de dados de 

arquivos e informações do sistema do usuário. Portanto, spyware e trojan não são alternativas corretas para a resposta da questão. 
Fonte: http://www.infowester.com/malwares.php 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

  



Questão 27 na Prova de Gabarito 1 – Questão 29 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7004033 7004521 7006882 7008490 7010984 7011863 7011887 7020894 7022757 7033690 7038528 7038631 7045182 7048569 

7053916 
              

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
De acordo com os recursos interpostos pelos candidatos, seguem os esclarecimentos para cada item da questão: A letra A) está incorreta, pois não temos 

apenas máquinas de usuários numa rede intranet e extranet, podemos ter também servidores computacionais, que são máquinas de grande porte numa 

dessas redes. A letra B) também esta incorreta, pois apenas uma extranet é formada pela união das redes das empresas/organizações parceiras, a pergunta 

pede a alternativa correta para os dois tipos de redes, intranet e extranet, e não apenas uma delas. A letra C), também está incorreta pois intranet e extranet 

não são tipos de internet, são tipos de redes de computadores cada uma com suas especificidades. A letra C) também está incorreta, pois uma intranet e 

extranet podem ser acessadas por vários tipos de funcionários e não apenas funcionários com cargo de gerência, por fim a alternativa E) é a resposta 

correta, pois ambas as redes, intranet e extranet, são construídas sobre o modelo da internet. 
Assim a questão deve ser mantida sem alteração de gabarito. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

  



Questão 28 na Prova de Gabarito 1 – Questão 26 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7001777 7009012 7013352 7017346 7017771 7032209 7060405               

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão deve ser mantida sem alteração de gabarito, pois a questão não solicita que seja indicado o caminho, e sim, apenas o local onde se encontra a 

opção: “Desinstalar um programa”. Conforme a fonte da própria Microsoft abaixo, é possível desinstalar um programa a partir da opção: “Programas e 

Recursos”. Além disso, a opção: “Programas e configurações”, não existe no painel de controle, portanto não pode ser uma alternativa correta. 
Fonte: http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-program=windows-7 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

 
 
 
 
 
Questão 29 na Prova de Gabarito 1 – Questão 27 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7001235 7005939 7009012 7010984 7025485 7033426 7033428               

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
O código fonte do núcleo do Linux está disponível sob a licença GPL (General Public License), as variações que esta licença possui não especificam licenças 

diferentes e sim a mesma licença, além do que não há nenhuma alternativa da questão que cite alguma dessas variações o que podemos concluir que isso 

não levou qualquer candidato ao erro. O fato de o edital descrever os sistemas operacionais Windows e Linux e citar principais comandos e funções não 

prejudica a questão. 
Assim a questão deve ser mantida sem alteração de gabarito. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

  



Questão 30 na Prova de Gabarito 1 – Questão 30 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7001777 7006854 7006863 7007333 7010984 7011887 7015182 7016486 7016780 7030419 7030775 7032209 7033426 7033428 

7034508 7038528 7038631 7039371 7042115 7048569 7050511 7051977 
       

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão deverá ser anulada, pois na versão 2007 do Microsoft Office Word o recurso em questão é denominado “VERSALETE” e não “VERSALETES”, 
como consta no caderno de questões. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão anulada. 

 

  



Disciplina: Matemática. 

 

 

Questão 31 na Prova de Gabarito 1 – Questão 34 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7002638 7003614 7004033 7004065 7004074 7004521 7005004 7005851 7006627 7006854 7007587 7007589 7008049 7008583 

7008924 7009444 7010181 7010808 7011494 7011884 7012234 7013278 7016482 7017054 7017771 7019985 7020139 7022275 

7022963 7023607 7028020 7031214 7031435 7031974 7032209 7032970 7033690 7034508 7035632 7036298 7036302 7037446 

7038246 7038528 7038631 7039658 7043582 7048342 7050511 7050698 7053609 7054033 7055263 7056036 7058290 7058307 

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
O enunciado diz que a razão entre o número de aprovados e o número de reprovados é ¼. Como foi 1 aprovado para cada 4 reprovados, concluímos que foi 

1 aprovado para cada 5 entrevistados, ou seja 1/5=20/100. Assim, a porcentagem de aprovados em relação ao total foi de 20%.  
Item do programa: Resolução de problemas práticos com cálculos e porcentagens. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

  



Questão 32 na Prova de Gabarito 1 – Questão 37 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7017771 7039371  7054906                       

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
O tempo mínimo ocorrerá se todos os 5 funcionários trabalharem conjuntamente. Como são 300x6=1800 disciplinas para serem verificadas, teremos 

1800/5=360 verificações para cada um dos funcionários. Cada funcionário levará então 3600x30s=10800s=180min=3h, que corresponderá ao tempo 

solicitado na questão.  
Item do programa: Resolução de problemas práticos com cálculos e porcentagens. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

  



Questão 34 na Prova de Gabarito 1 – Questão 31 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7011884 7017771 7030121 7032970 7039658 7043841 7050698 7052620 7056036           

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
Há apenas uma resposta correta entre as opções apresentadas.  

Na opção A afirma-se que pessoas com renda mensal de R$ 3.500,00 gastaram com alimentação, em média, cerca de 1/5 de sua renda mensal. Não é 

possível assinalar essa opção, pois ela não foi considerada no gráfico apresentado. A renda mensal de R$ 3.500,00 não está incluída nas faixas estudadas 

que foram até R$ 2.000,00 ou acima de R$ 5.000,00. 

Na opção B afirma-se que pessoas com renda de R$ 1.500,00 gastaram com saúde, em média, cerca de 1/5 de sua renda mensal. Essa opção está errada, 

pois essa faixa corresponde a das pessoas com renda até R$2.000,00 e pelo gráfico, o gasto em saúde, foi em média, 5%=5/100=1/20 1/5.  

Na opção C afirma-se que pessoas com renda de R$ 6.500,00 gastaram com habitação e alimentação, mais de 1/3 de sua renda mensal. Essa faixa 

corresponde à faixa acima de R$ 5.000,00 e, pelo gráfico, as porcentagens de gastos nesses dois itens foram, em média, 24% e 10%, correspondendo a um 

total de 34%=34/100>1/3. Portanto, esta opção está correta.  

Na opção D afirma-se que pessoas com renda de R$ 900,00 gastaram com habitação, saúde e educação, em média, mais da metade de sua renda. Essa 

faixa corresponde a menos de R$ 2.000,00. Pelo gráfico vemos que as porcentagens gastas, em média, nesses itens foram: 36%, 5% e 2%, somando 43%, 

que é inferior à metade, e, portanto, a opção está errada.  

Na opção E, afirma-se que pessoas com renda de R$ 5.900,00 gastaram com saúde e alimentação, em média, mais de 1/3 de sua renda mensal. Essa 
renda está incluída na faixa acima de R$ 5.000,00 e, pelo gráfico, nessa faixa, gastou-se, em média, 19% e 10%, respectivamente nesses itens, o que 
totaliza 29%, que é inferior a 1/3 da renda. Portanto, a opção E está errada. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

  



Questão 35 na Prova de Gabarito 1 – Questão 38 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7004521 7008924 7012234 7012350 7017771 7038528 7038631 7039371             

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
200 gramas de carne bovina correspondem a 0,2 kg e, nesse produto, a quantidade de água foi 0,2x17.100=3.420 L.  
300 gramas de arroz correspondem a 0,3 kg de arroz e, nesse produto a quantidade de água foi 0,3x2.500=750 L. 
400 mL de leite correspondem a 0,4 L de leite e, nesse produto o consumo foi 0,4x712,5=285 L. 
Portanto, em relação ao consumo desses produtos nessas quantidades a “pegada hídrica” foi de 3420+750+285=4.455 L. Faz parte do programa o tópico 

“resolução de problemas práticos com cálculos” e questões envolvendo unidades de medida adotadas tais como medidas de tempo, comprimento, peso e 

capacidade constam em problemas de Matemática de nível fundamental. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

 
 
 
 
 
Questão 36 na Prova de Gabarito 1 – Questão 33 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7017771 7054033                         

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
Se o valor a vista é R$12000,00 e foram pagos de entrada 20% desse valor, significa que o valor restante sobre o qual foram acrescidos os juros foi de 
12000-2400=9600. 15% de 9600 é 1440. Assim as demais parcelas foram iguais a (9600+1440)/4=2760. Desse modo, o valor total pago foi igual a 
2400+4x2760=2400+9600+1440=12000+1440=13440. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

  



Questão 37 na Prova de Gabarito 1 – Questão 32 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7003525 7003526 7004033 7008663 7010808 7011884 7012350 7017771 7019268 7022206 7022757 7022963 7024618 7026579 

7029771 7030775 7032778 7032970 7038528 7038631 7039658 7047866 7048342 7050045 7054049 7054357 7055116 7055552 

7060351 
              

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
O valor R$ 1.406,00 já é o preço da geladeira com um desconto de 5% sobre seu valor de venda. Se P é o preço da geladeira sem o desconto, então (1-
0,05)P=1406, tal que P=1406/0,95=1480. Logo a resposta é R$ 1.480,00. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 38 na Prova de Gabarito 1 – Questão 35 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7008663 7011884 7012234 7017771 7029964 7039371 7048342               

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
A resposta correta é 5 horas e 15 minutos, este foi o tempo que Silvia levou na atividade de digitação no primeiro dia. De fato, como no segundo dia levou 20 
minutos a menos que no primeiro dia, foram 4 horas e 55 minutos no segundo dia. Assim no total foram 5h 15 minutos (1o dia) mais 4h 55 minutos (2o dia), 
que é igual a 10h 10minutos. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

  



Questão 39 na Prova de Gabarito 1 – Questão 40 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7005851 7011884                         

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 

Sejam l, c e b, respectivamente os números de lápis, canetas e borrachas comprados. Temos que          . Além disso, o enunciado informa que 

  
 

 
  e     . Assim, temos   

 

 
  e   

 

 
  

 

 
 . Assim, temos       

 

 
  

 

 
  

  

 
  tal que     . Logo a resposta correta é o número de lápis é 

48. 
 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

 
 
 
Questão 40 na Prova de Gabarito 1 – Questão 39 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7010984 7011884 7017771 7039658 7050698 7054906                 

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
Sabemos que dos 200 funcionários, 120 são homens e 150 têm menos de 45 anos. Com base nessas informações deseja-se saber qual é o menor número 

possível de funcionários homens com menos de 45 anos. Fixemos dois cenários extremos: 
(1) Todas as mulheres têm menos de 45 anos. Como são 80 mulheres, então, existiriam 70 homens com menos de 45 anos e 50 homens com, pelo menos, 

45 anos. 
(2) Todos os homens têm menos de 45 anos. Nesse caso existiriam 30 mulheres com menos de 45 anos e 50 mulheres com, pelo menos, 45 anos. 
Todas as demais situações são intermediárias, de modo que os números possíveis de funcionários homens com menos de 45 anos estão entre 70 e 120, 
inclusive. Como o enunciado pede o menor número possível, a resposta correta é 70. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

  



Disciplina: Conhecimentos Específicos. 

 

 

Questão 41 na Prova de Gabarito 1 – Questão 43 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7001593 7001979 7002114 7002337 7002388 7002526 7003051 7003068 7003614 7004074 7004310 7004695 7004944 7005004 

7005293 7005378 7005851 7006177 7006660 7006882 7007087 7007474 7007749 7008197 7008490 7008522 7009293 7009350 

7009444 7009689 7010181 7011494 7011884 7012234 7013278 7013294 7013341 7013352 7014312 7014600 7014693 7014915 

7015404 7015742 7015818 7016780 7017054 7018459 7019166 7020694 7020894 7022208 7023252 7024565 7026185 7026991 

7030421 7030675 7031509 7031906 7031974 7034817 7035138 7035681 7036500 7037279 7038511 7039522 7039984 7040781 

7041715 7042518 7043016 7045687 7047309 7047796 7048569 7050231 7051549 7051926 7051977 7052003 7053714 7054650 

7055263 7055552 7055673 7056036 7056598 7058290 7058307 7058411 7058693 7060059 
     

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
Embora algumas bibliotecas da UFRJ atendam prioritariamente a um determinado ramo do conhecimento, elas são, acima de tudo, bibliotecas Universitárias. 
O enunciado é claro, pois se refere a uma biblioteca que integra o Sistema de Bibliotecas da UFRJ. A separação do acervo em unidades é uma questão 
meramente administrativa. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

  



Questão 42 na Prova de Gabarito 1 – Questão 45 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7008522 7016482 7031906 7035138 7058924                   

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
De acordo com a norma citada no enunciado, nenhuma das alternativas apresentadas atende ao quesito de elemento pré-textual. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão anulada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 43 na Prova de Gabarito 1 – Questão 41 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7008508 7039522 7048569 7051808 7052620 7058290 7058307               

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão refere-se, justamente, à forma incorreta de manuseio do livro: puxar pela borda superior da lombada. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

  



Questão 45 na Prova de Gabarito 1 – Questão 42 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7002324 7004033 7007091 7048982                     

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
A única alternativa que corresponde a um instrumento aprovado institucionalmente, cujo objetivo é descrever um conjunto de normatização é regulamento. A 

questão refere-se ao conteúdo programático: Fluxo administrativo. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 47 na Prova de Gabarito 1 – Questão 53 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7051943 
 

                        

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
A localização apropriada do número de chamada é a lombada dos livros. Tal procedimento facilita a melhor visualização por usuários na busca dos livros no 

acervo e a equipe de apoio na guarda e retorno às estantes. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

  



Questão 48 na Prova de Gabarito 1 – Questão 56 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7013341 
 

                        

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
Somente a biblioteca pública tem como característica o atendimento da população em geral. A biblioteca escolar tem como público alvo os membros da 
comunidade escolar. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 49 na Prova de Gabarito 1 – Questão 57 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7002324 7002957 7003051 7004630 7009350 7016482 7016486 7017054 7018817 7024086 7029771 7029773 7030775 7031214 

7031862 7037731 7042552 7048569 7051943 7052620 7060196 
        

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
De acordo com as normas da ABNT NBR 6033: os artigos iniciais não são considerados. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

  



Questão 50 na Prova de Gabarito 1 – Questão 60 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7001593 7002388 7002957 7003051 7004944 7005194 7005378 7005811 7006137 7007091 7007155 7007749 7009239 7009350 

7010181 7010489 7011494 7012234 7014600 7015404 7017638 7018175 7018459 7019431 7021396 7025506 7026185 7027649 

7030421 7030675 7031509 7031906 7032209 7033426 7033428 7035681 7036272 7036500 7036574 7037899 7038091 7038511 

7039813 7039984 7045687 7046182 7047295 7048982 7051385 7055643 7056036 7056188 7056598 7057749 7060059 7060196 

7062114 
              

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão relaciona-se ao quesito Fluxo administrativo. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Questão 51 na Prova de Gabarito 1 – Questão 55 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7002957 7005939 7006882 7007091 7008924 7014693 7017638 7018175 7020606 7058341         

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
A obtenção de grau de doutor indica que estamos nos referindo ao doutorado. Dissertação é para obtenção do grau de mestre.É imprescindível que os 

funcionários de biblioteca conheçam os tipos de documentos para atender o público corretamente. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

  



Questão 52 na Prova de Gabarito 1 – Questão 54 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7031906 
 

                        

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão refere-se a agentes biológicos, umidade não se aplica. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 53 na Prova de Gabarito 1 – Questão 47 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7002114 7002337 7002783 7002957 7003525 7003526 7004033 7004494 7005293 7006137 7006627 7007090 7007091 7007749 

7008530 7009239 7009293 7009379 7009689 7011126 7011127 7011494 7016065 7016780 7018817 7020694 7024565 7026002 

7030121 7030121 7030421 7031435 7031974 7032209 7037304 7038511 7039371 7039984 7046182 7047309 7048982 7049215 

7051447 7051808 7052003 7052940 7053714 7054650 7055116 7055673 7058693 7060413 
     

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão está inserida no item atendimento ao público. A única alternativa possível é Base Minerva. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

  



Questão 54 na Prova de Gabarito 1 – Questão 52 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7023375 7031974                         

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
Os materiais citados no enunciado são obras de referência, localizados na Seção de Referência. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 55 na Prova de Gabarito 1 – Questão 51 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7006627 7008522 7016482 7026185 7042518 7049689                 

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
Aquisição de acervo é uma atividade do Desenvolvimento de coleção. A questão trata da circulação de acervo (empréstimo e atividades correlacionadas ao 

atendimento do usuário). Coordenar a aquisição de publicações é uma atribuição do bibliotecário. A circulação de acervo faz parte do setor de referência. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

  



Questão 56 na Prova de Gabarito 1 – Questão 48 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7030419 7032209                         

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
Considerando que a questão aborda o assunto coleção de periódicos, os únicos materiais que tem periodicidade, dos itens relacionados, são revistas e 
jornais. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 57 na Prova de Gabarito 1 – Questão 49 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7007587 7007589 7016482 7031862 7031906 7051943 7054033               

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
Tanto classificação quanto indexação são atividades do processamento técnico e não pertencem ao desenvolvimento de coleções (seleção, permuta e 
aquisição). 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

  



Questão 58 na Prova de Gabarito 1 – Questão 59 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7008522 7031906                         

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
Consta no conteúdo programático a estrutura física do livro. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Questão 60 na Prova de Gabarito 1 – Questão 50 na Prova de Gabarito 2. 
 

 Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

7002638 7027649 7055265                        

 

 Parecer da Banca Examinadora: 

 
O enunciado está claro, pois informa que o candidato deve ordenar seguindo a ordem de: último sobrenome, seguido do prenome e demais sobrenomes, se 
houver, de acordo com a lista apresentada. 

 

 Situação da questão: 

 
Questão mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

 

 

 

Todas as demais questões não mencionadas neste relatório não receberam interposição de recurso e tiveram o gabarito mantido. 


