
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos – Edital nº 455/2017 

Resultado do julgamento dos recursos interpostos contra as questões da Prova Objetiva 

 
Opções de Vaga: 

B-205 e B-209 

 

 

Disciplina: Língua Portuguesa 
 

Questão: 02 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1821515 1835786 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
No terceiro parágrafo do texto, o autor enfatiza a centralidade que dá à iniciativa, à atuação, à participação individual e, sobretudo, coletiva de 
cidadãos (“em cada pessoa e em todas elas” / “Essa obra é do homem e da mulher, juntos”) para a preservação e o aperfeiçoamento democráticos 
da vida em sociedade. Destaca, argumentativamente, a inaptidão do Estado e do Mercado para tanto. Fica, portanto, mantido o gabarito que 
informa a única alternativa correta. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 
Questão: 05 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 



 

1801332 1829750 1834750 1841084 1842019 1846434 1856824 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Lido e interpretado o texto dado, é correto afirmar que – conforme consta na alternativa correta informada pelo gabarito divulgado – é certo 
afirmar que Joaquim Nabuco sugere que Machado se considerava branco. Especialmente quando, em advertência ao crítico José Veríssimo, destaca 
que “‘Machado para mim era um branco, e creio que por tal se tomava; ...”. As demais afirmações que figuram nas alternativas de resposta 
oferecidas não encontram respaldo no texto dado. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 06 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1804573 1805089 1823350 1831153 1832617 1832939 1836316 1839191 1840602 1848662 1855216 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
No fragmento dado, é seu autor (Jonas Soares de Souza) quem – com fundamento na análise sociológica sobre relações raciais no Brasil – destaca 
que a integração de Machado de Assis à sociedade teria ocorrido pela via do “embranquecimento”. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 07 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1842019 1856874 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
O enunciado da questão proposta pede seja identificado o tipo de texto predominante no terceiro e último parágrafo do texto dado. A narração se 
caracteriza pela existência de um enredo, em que se desenvolvem as ações de personagens, marcadas pelo tempo e pelo espaço, todos 



 

apresentados por um narrador. Sua estrutura básica é: apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Assim ocorre, claramente, no primeiro 
parágrafo do texto dado. A argumentação (marca do texto dissertativo), de sua parte, é caracterizada pela exposição - articulada, lógica, coerente 
e coesa - de juízo, opinião, crítica; precisamente como figura no parágrafo enfocado no enunciado da questão peoposta. Fica, portanto, confirmado 
o gabarito divulgado. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 08 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1807252 1832617 1857584 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Em nenhum dos versos de A MÃO figura qualquer referência lingüístico-semântica à idéia de prudência. Ao contrário, a totalidade da mensagem 
poética está orientada para o campo de significados articulados pelos conceitos de resistência, coragem, superação, confiança. Fica, portanto, 
mantido o gabarito divulgado. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 10 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1811529 1828779 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Em relação ao termo a que se refere sintaticamente (o objeto direto “o latente odor dos tomateiros”) a forma verbal anuncia, quanto a sua regência, 
é transitiva direta; conforme consta da alternativa correta divulgada no gabarito. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 



 

 

Disciplina: Legislação 

 
 

Questão: 12 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1848964 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A resposta da questão se encontra no §3º, Art. 20 da Lei 8112/90, 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. 
 
Logo, a opção identificada no gabarito está correta. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 15 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1804573 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A opção identificada no Gabarito está correta, nos termos do inciso XVIII, capítulo II, da lei 1.171/1994, in verbis: 
 



 

(...) 
 
XVIII - À Comissão de Ética incumbe fornecer, aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores, os registros sobre 
sua conduta ética, para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor 
público. 
 
Cumpre ressaltar que a letra E não está correta, tendo em vista que cabe à Comissão de Ética aplicar ao servidor a pena de censura, nos termos do 
inciso XXII, capítulo II, da referida lei. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 20 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1848662 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A opção do gabarito está correta, nos termos do §1º, Art. 56, da Lei 9.784/1999. 
A banca exigiu do candidato conhecimento acerca das autoridades competentes para julgar o recurso administrativo. O fato de no enunciado não 
constar o prazo para análise do recurso, não invalida a questão. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Disciplina: Noções de Informática 
 

 

Questão: 21 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1800493 1800809 1801898 1802074 1803704 1812037 1816623 1821515 1825398 1825748 1829519 1831153 1832617 1836446 

1837052 1837385 1841353 1861780 1863638 1864303 



 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão fora impressa com o termo 'ls-la' junto ao invés de separado 'ls -la'. O primeiro termo não remete ao comando pedido, pois o mesmo 
não existe conforme expresso. A forma correta do comando é conforme o segundo. 

 
• Situação da questão: anulada. 

 

 

Questão: 22 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1833048 1834750 1838608 1856824 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão pede, dentre as opções, qual é a distribuição não proprietária, onde seu uso não requeira aquisição e compra de uma licença, apesar de 
todas as opções apresentarem distribuições baseadas em LINUX. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 23 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1804232 1816893 1837385 1841084 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
O conteúdo da questão está estritamente de acordo com o que fora demandando em conteúdo programático do Edital. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 



 

 

Questão: 24 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1802633 1804232 1805591 1806895 1811529 1811607 1812037 1812949 1814470 1820610 1829375 1832617 1832756 1832819 

1834476 1834750 1834802 1835921 1836690 1837052 1837385 1837861 1838168 1839191 1845346 1846689 1851281 1855584 

1856824 1856874 1859956 1863124 1863638 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão foi anulada em obediência ao subitem 9.1 do Edital do presente Concurso Público por apresentar mais de uma opção correta. 

 
• Situação da questão: anulada. 

 

 

Questão: 25 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1800761 1800956 1803056 1804573 1804652 1806318 1807252 1807992 1809705 1811487 1812230 1812949 1813222 1813704 

1814470 1814556 1819894 1820610 1821070 1832756 1834329 1834476 1836690 1837861 1841703 1842019 1842277 1845022 

1848662 1849203 1851281 1853377 1855216 1856805 1862350 1863124 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão extrapolou o conteúdo programático quando requisitado conhecimento além de "aplicativos de edição de textos e planilhas". 

 
• Situação da questão: anulada. 

 

 

Questão: 26 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1800956 1804652 1804928 1805705 1805901 1806895 1809705 1810486 1812082 1812230 1812949 1814470 1816003 1819894 



 

1828682 1829519 1829750 1831468 1832756 1836690 1836955 1837861 1838168 1838936 1841353 1842277 1845346 1856874 

1860009 1861193 1862643 1864303 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão deixa explicito quando informa que o acesso exclusivo ao público restrito interno. Mantendo a alternativa requerida correta. O termo 
sítio eletrônico informa a interface de acesso ao conteúdo em questão. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 27 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1800809 1864303 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Atualizações programadas do navegador implementado pela fabricante Microsoft e o Microsoft Windows Defender está embutido no Sistema 
Operacional Microsoft Windows e o Navegador Mozilla Firefox não tendo sua proposta como editor de código. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 28 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1828779 1834329 1834750 1856824 1861093 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão pede a afirmativa verdadeira dentre as demais sendo que o gabarito correspondente o que está dentro do requisito como o conceito de 
a assinatura digital e sua vinculação à segurança de documentos digitais. 



 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 29 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1801848 1804232 1805591 1805705 1805901 1814470 1816623 1818993 1820610 1821070 1822095 1822512 1829375 1831153 

1832603 1833119 1834329 1834476 1834750 1835835 1838608 1840602 1841084 1842019 1845346 1846434 1849203 1856824 

1864303 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão requer a atenção do leitor quando o detalhamento do Malware elencado no contexto, sendo assim a utilização genérica de Spyware não 
é descrito em conformidade do conteúdo explicitado. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 30 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1804232 1855216 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A questão retrata um fato de um usuário em que se é utilizada uma funcionalidade de aplicativo de navegação em sítios eletrônicos e a afirmativa 
definida em gabarito, dentre as demais, explica o conceito do assunto navegação privada. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

 



 

Disciplina: Raciocínio Lógico 

 

 
Questão: 31 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1828901 1849689 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Trata-se de uma questão de Princípios de Contagem.  
Com efeito, deve-se determinar o número total de subconjuntos (p) de 7 questões escolhidas de um conjunto (n) de 10 questões. Por se tratar de 
subconjuntos de um conjunto, a ordem das questões não é importante, caracterizando, assim, um caso de Combinação Simples, que é calculada 

por intermédio da relação �
�

�
 = 

�!

�! (� 	 �)!
. Assim, teremos:  

�
7

10
 = 

��!

�! (�� 	 �)!
 = 

�� · � · � · �!

�!  �!
 = 10 · 3 · 4 = 120 

Logo, ele poderá escolher as 7 questões de 120 maneiras diferentes. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 32 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1828901 1831153 1832653 1851517 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Trata-se de uma questão de Proporção. 
Segundo o enunciado, deve-se determinar a quantidade de casos de hipertensão arterial no Rio de Janeiro e em Palmas. Naquela capital, o 
enunciado informa que foram diagnosticados 31,7 casos para cada 100.000 habitantes, com uma população estimada, segundo o IBGE, de 
6.498.837 habitantes. Assim, teremos a seguinte proporção: 



 

Rio de Janeiro  →  
��,�

���.���
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�

�.���.���
 => � = 
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  => � = 2060,131329 

Já na capital do Tocantins, foram diagnosticados 16,9 casos para cada 100.000 habitantes, com uma população estimada, segundo o mesmo 
Instituto, de 279.856 habitantes. Assim, teremos a seguinte proporção: 

Palmas  →  
��,�

���.���
 = 

!

���.�"�
   =>  # = 

��,� · ���.�"� 

���.���
 = 

�.���."��,� 

���.���
 =>  y =  47,295664 

Percebe-se, nas opções de resposta, que esses resultados devem ser dados com a aproximação de uma casa decimal. De acordo com a norma ABNT 
NBR 5891:2014, as regras de arredondamento na numeração decimal que se aplicam a esses resultados são as seguintes:  
 
1. Quando o algarismo a ser conservado for seguido de algarismo inferior a cinco, permanece o algarismo a ser conservado e retiram-se os 
posteriores. É o caso, por exemplo, do número decimal encontrado, na resolução acima, para o Rio de Janeiro: 
Rio de Janeiro  →  x = 2060,131329  ≈ 2.060,1 
 
2. Quando o algarismo a ser conservado for seguido de algarismo superior a 5, ou igual a 5 seguido de no mínimo um algarismo diferente de zero, 
soma-se uma unidade ao algarismo a ser conservado e retiram-se os posteriores. É o caso, por exemplo, do número decimal encontrado, na 
resolução acima, para Palmas: 
Palmas  →  y =  47,295664  ≈  47,3 
Logo, o número de casos de hipertensão arterial registrados no Rio de Janeiro e em Palmas, respectivamente, foi de 2.060,1 e 47,3. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 33 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1828901 1833126 1849689 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Trata-se de uma questão de Diagramas Lógicos. 
Considerando-se os conjuntos “assistentes em administração”, “sabem atender ao público”, “sabe informática” e “têm dificuldade de atender ao 
público”, se “alguns assistentes em administração sabem atender ao público”, então existem elementos comuns entre eles, ou seja, a intersecção 
entre esses conjuntos não é vazia. Se “todo assistente em administração sabe informática”, então o conjunto “assistente em administração” é um 
subconjunto do conjunto “sabe informática”. Por fim, se “outros assistentes em administração têm dificuldade de atender ao público”, então 
existem elementos comuns entre eles, ou seja, a intersecção entre esses conjuntos não é vazia.  



 

Assim, representando na forma de diagrama as relações estabelecidas entre os quatro conjuntos definidos, teremos: 

  
Portanto, a única conclusão que pode ser classificada como necessariamente verdadeira, dentre as opções, é “os assistentes em administração que 
não sabem atender ao público sabem informática” (que corresponde à região destacada, na representação em diagrama, com a cor amarela). 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 34 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1848964 1856824 1861780 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Trata-se de uma questão de Juros Simples. 
Segundo o enunciado, deve-se determinar a taxa linear mensal (i) que incidiu sobre uma dívida bancária (C) de 950 reais durante 2 quadrimestres 
(tempo → t = 8 meses), resultando na cobrança de juros (J) de 433,20 reais. O termo “linear”, usado para classificar o tipo de taxa, caracteriza que 
a operação se deu no regime de capitalização simples, cujo cálculo é desenvolvido pela relação J = C · i · t (no caso em tela, i = J/(C·t)). Assim, 
teremos:  
 

i = 
���,��

�"�·�
 = 

���,��

����
 = 0,057 a.m. ou 5,7% ao mês 

 
Logo, a taxa linear mensal aplicada foi de 5,7%. 

 



 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 35 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1849689 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Trata-se de uma questão de Porcentagem. 
De acordo com o enunciado, ocorreram dois aumentos sucessivos sobre o preço de um produto, cujo valor inicial era 409 reais. Determinando-se 
os fatores de correção: 
1o) Aumento de 6% → (100 + 6)% = 106% = 106/100 = 1,06 
2o) Aumento de 8,5% → (100 + 8,5)% = 108,5% = 108,5/100 = 1,085 
Logo, o preço final desse produto será, aproximadamente, de 409 · 1,06 · 1,085 = 470,39 reais. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 37 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1834750 1839191 1848205 1848964 1856824 1861093 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Trata-se de uma questão de Operações com Conjuntos. 
Inicialmente, para determinar a quantidade de entrevistados que apresentaram os três sintomas (Y), podemos usar o princípio de inclusão-exclusão: 
n(A∪B∪C)= n(A)+ n(B)+ n(C)- n(A∩B)- n(A∩C)- n(B∩C)+ n(A∩B∩C). 
Considerando-se os conjuntos A = {febre}, B = {dor articular} e C = {dor de cabeça} e as quantidades relacionadas, teremos 300 = 126 + 160 + 145 – 
75 – 34 – 50 + Y  =>  300 = 272 + Y  =>  Y = 300 – 272  =>  Y = 28.  
Representando todos os dados na forma de um Diagrama de Venn, teremos: 



 

  
Nessa organização, devemos começar sempre com a intersecção dos três, depois com a intersecção de dois e, finalmente, com os que apresentaram 
apenas um dos sintomas, sempre desconsiderando os já contados. Assim, o total de pessoas que apresentaram somente dois sintomas (que 
equivalem às quantidades constantes nas regiões destacadas, no diagrama, com a cor amarela), será 47 + 6 + 22 = 75. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 38 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1801332 1849689 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Trata-se de uma questão de Regra de Três Composta.  
De acordo com o enunciado, temos as seguintes grandezas envolvidas na situação-problema: “número de km/h”, “número de horas por dia” e 
“número de dias”. Representando as relações entre essas grandezas, teremos: 

  
Fixando a grandeza “número de km/h” e relacionando-a com a grandeza “número de dias”, teremos que essas grandezas são inversamente 
proporcionais. Agora, fixando a grandeza “número de horas por dia” e relacionando-a com a grandeza “número de dias”, teremos que essas 
grandezas são inversamente proporcionais. Então, a grandeza “número de dias” é inversamente proporcional às grandezas “número de km/h” e 
“número de horas por dia”. Isso nos leva a escrever a razão inversa dos valores que representam as grandezas “número de km/h” e “número de 
horas por dia”. Assim, teremos a seguinte representação e desenvolvimento: 
 



 

��

�
 = 

���

�"
 · 

��

�
  =>  � = 

�.���

�.���
  =>  �= 5 

 
Logo, o motorista faria o mesmo percurso em 5 dias. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 39 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1801671 1802140 1804573 1810486 1812082 1831153 1836316 1836690 1841353 1849423 1849689 1858776 1860009 1863491 

1863638 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Trata-se de uma questão de Lógica de Argumentação.  
De acordo com o enunciado, deve-se considerar as quatro afirmações dadas como verdadeiras.  
• Nas afirmações I e IV, temos a presença de conectivo lógico do tipo disjunção, quando a proposição é representada por “p ou q”. Nesse caso, para 
a afirmação ser verdadeira, ao menos uma das proposições p e q é verdadeira; 
• Na afirmação II, temos a presença de conectivo lógico do tipo condicional, quando a proposição é representada por “se p, então q”. Nesse caso, 
a afirmação será falsa sendo p verdadeira e q falsa, e será verdadeira nos demais casos; e 
• Na afirmação III, temos a presença de conectivo lógico do tipo conjunção, quando a proposição é representada por “p e q”. Nesse caso, a afirmação 
será verdadeira sendo p e q ambas verdadeiras, e será falsa nos demais casos. 
 
Como, dentre as três operações lógicas identificadas acima, a conjunção apresenta apenas um caso para que a afirmação seja classificada como 
verdadeira, começamos a análise tendo como referencia a afirmação III, “Ana é farmacêutica e Ângela não é fonoaudióloga”. Assim, teremos:  
    p: Ana é farmacêutica (V) 
    q: Ângela não é fonoaudióloga (V) 
  
Na afirmação IV, “Ângela é fonoaudióloga ou Silvio é recepcionista”, temos “Ângela é fonoaudióloga” como uma proposição falsa (negação da 
proposição q, da afirmação III). Nesse caso, por se tratar de uma disjunção, para essa afirmação ser, de fato, verdadeira, a proposição “Silvio é 
recepcionista” deverá ser, necessariamente, verdadeira. Ou seja, na afirmação IV, teremos: 
    p: Ângela é fonoaudióloga (F) 
    q: Silvio é recepcionista (V) 



 

 
Na afirmação II, “Se Murilo é médico, então Silvio não é recepcionista”, temos “Silvio não é recepcionista” como uma proposição falsa (negação da 
proposição q, da afirmação IV). Nesse caso, por se tratar de uma condicional, para essa afirmação ser, de fato, verdadeira, a proposição “Murilo é 
médico” deverá ser, necessariamente, falsa. Ou seja, na afirmação II, teremos: 
    p: Murilo é médico (F) 
    q: Silvio não é recepcionista (F) 
 
Por fim, na afirmação I, “Sofia é enfermeira ou Ana é farmacêutica”, por se tratar de uma disjunção, como “Ana é farmacêutica” é uma proposição 
verdadeira, para essa afirmação ser, de fato, verdadeira, a proposição “Sofia é enfermeira” poderia receber qualquer um dos dois valores lógicos 
(verdade ou falsidade). Assim, admitindo-se a proposição “Sofia é enfermeira” como verdadeira, a proposição “Sofia não é enfermeira” será falsa, 
e vice-versa.   
 
Logo, como temos “Sofia é enfermeira” e “Sofia não é enfermeira” como opções individuais de resposta apresentadas na questão, e conforme a 
análise da afirmação I feita no parágrafo anterior, a referida questão deve ser anulada. 
 

• Situação da questão: anulada. 

 

 

Disciplina: Específica 
 

 

Questão: 41 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1802555 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
O conteúdo da questão está rigorosamente dentro das referências fornecidas no edital. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

 

 



 

Questão: 42 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1806895 1829750 1831270 1835921 1836446 1838168 1841084 1848662 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
O conteúdo da questão está rigorosamente dentro das referências fornecidas no edital. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 43 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1806895 1811654 1816623 1831270 1833119 1836446 1838168 1838425 1848662 1863212 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
O conteúdo da questão está rigorosamente dentro das referências fornecidas no edital. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 44 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1810190 1811654 1831270 1833119 1836446 1838168 1841084 1848662 1862605 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
O conteúdo da questão está rigorosamente dentro das referências fornecidas no edital. 



 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 46 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1800761 1800809 1802555 1804573 1806895 1807992 1811487 1812037 1812596 1813371 1813704 1814652 1816623 1821515 

1829750 1831270 1833119 1836446 1838425 1841084 1861193 1862350 1863256 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
O conteúdo da questão está rigorosamente dentro das referências fornecidas no edital. 
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 47 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1807992 1811436 1811529 1812596 1812787 1813704 1814652 1816623 1821515 1822186 1822440 1829375 1833119 1836316 

1836446 1836955 1837052 1838425 1841703 1846502 1848090 1848662 1851281 1855203 1859953 1861193 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
O conteúdo da questão está rigorosamente dentro das referências fornecidas no edital. 
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 48 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 



 

1806895 1811654 1829750 1831270 1833119 1836446 1838168 1841084 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
O conteúdo da questão está rigorosamente dentro das referências fornecidas no edital. 
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 49 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1800761 1804232 1805901 1831270 1833119 1835921 1836446 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
O conteúdo da questão está rigorosamente dentro das referências fornecidas no edital. 
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 50 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1816623 1843258 1848964 
 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
O conteúdo da questão está rigorosamente dentro das referências fornecidas no edital. 
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 


