
 

 
 

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 

 
Opção de Vaga: 

B-229 
 

Disciplina: Língua Portuguesa 
 

Questão: 01 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1842132 1850393 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato de nível médio, após leitura do texto, perceba que a função social do próprio, bem como, seus elementos linguísticos o 
caracterizam como campanha comunitária. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 
Questão: 02 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1826064 1829205 1854556 1855939 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 



 

Espera-se que o candidato de nível médio, após leitura do texto, perceba que, visualmente, o autor explorou o tamanho da fonte para destacar a 
gravidade da enfermidade em questão. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 
Questão: 03 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 
 

1814276 1826064 1829205 1850393 1854556 1855939 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato de nível médio, identifique no texto que o sujeito do trecho em destaque não está escrito, mas explícito através da 
imagem do mosquito. Assim, pode-se concluir que o sujeito está explícito de forma não verbal, ou seja, sem palavras (mosquito). 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 
Questão: 04 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Tendo em vista o recurso impetrado pelo candidato em relação a esta questão, não há como contestá-lo porque o mesmo  não faz menção à 
questão em si, nem aos equívocos que poderiam ter ocorrido para sua anulação ou mudança de gabarito, por outro lado, o próprio compara 
conteúdos e provas de outros níveis que não fazem parte da dinâmica desse pleito. 
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 
 

Questão: 05 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 



 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Tendo em vista o recurso impetrado pelo candidato em relação a esta questão, não há como contestá-lo porque o mesmo  não faz menção à 
questão em si, nem aos equívocos que poderiam ter ocorrido para sua anulação ou mudança de gabarito, por outro lado, o próprio compara 
conteúdos e provas de outros níveis que não fazem parte da dinâmica desse pleito. 
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 
 

Questão: 06 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1814276 1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 

Espera-se que o candidato de nível médio, ao ler o texto e partindo de sua função social, perceba que o próprio é injuntivo, ou seja, ele visa 
sobretudo, instruir, explicar, todavia, sem a finalidade de convencê-lo por meio de argumentos. 
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 
 

Questão: 07 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1826064 1829205 1841441 1850393 1854556 1860884 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato de nível médio, ao ler o trecho em questão, perceba que, para manter a coesão e coerência na língua portuguesa, uma 
estratégia que pode ser empregada é a omissão de termos da oração que podem ser referenciados ao longo do texto. Neste caso, optou-se por 
ocultar o sujeito, ou seja, “os animais”. Assim, o termo em destaque “fazem” , tem como referente o sujeito “os animais” oculto nesta oração. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 



 

Questão: 08 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Tendo em vista o recurso impetrado pelo candidato em relação a esta questão, não há como contestá-lo porque o mesmo  não faz menção à 
questão em si, nem aos equívocos que poderiam ter ocorrido para sua anulação ou mudança de gabarito, por outro lado, o próprio compara 
conteúdos e provas de outros níveis que não fazem parte da dinâmica desse pleito.   

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 
Questão: 09 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Tendo  em vista o recurso impetrado pelo candidato em relação a esta questão, não há como contestá-lo porque o mesmo  não faz menção à 
questão em si, nem aos equívocos que poderiam ter ocorrido para sua anulação ou mudança de gabarito, por outro lado, o próprio compara 
conteúdos e provas de outros níveis que não fazem parte da dinâmica desse pleito. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 
Questão: 10 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1826064 1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato de nível médio, ao ler o trecho em questão, perceba que, o “sendo que” é uma locução causal tendo como substituta a 



 

locução de mesmo valor semântico “uma vez que”. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 
Questão: 11 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Tendo em vista o recurso impetrado pelo candidato em relação a esta questão, não há como contestá-lo porque o mesmo  não faz menção à 
questão em si, nem aos equívocos que poderiam ter ocorrido para sua anulação ou mudança de gabarito, por outro lado, o próprio compara 
conteúdos e provas de outros níveis que não fazem parte da dinâmica desse pleito.    
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 
 

Questão: 12 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1841441 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato de nível médio, ao ler o trecho em questão, perceba que, entre eles há uma relação semântica de conclusão, ou seja, a 
segunda oração indica conclusão da primeira. Dentre as alternativas, o conectivo que melhor mantém esta relação semântica é o “desta forma”. 
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 
 

Questão: 13 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 



 

 
Tendo em vista o recurso impetrado pelo candidato em relação a esta questão, não há como contestá-lo porque o mesmo  não faz menção à 
questão em si, nem aos equívocos que poderiam ter ocorrido para sua anulação ou mudança de gabarito, por outro lado, o próprio compara 
conteúdos e provas de outros níveis que não fazem parte da dinâmica desse pleito. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 
Questão: 14 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Tendo em vista o recurso impetrado pelo candidato em relação a esta questão, não há como contestá-lo porque o mesmo não faz menção à questão 
em si, nem aos equívocos que poderiam ter ocorrido para sua anulação ou mudança de gabarito, por outro lado, o próprio compara conteúdos e 
provas de outros níveis que não fazem parte da dinâmica desse pleito. 
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 
 
 

Questão: 15 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1814276 1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato de nível médio já tem sistematizado que, na língua portuguesa, o emprego do imperativo imprime aos enunciados 
uma injunção. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 
Questão: 16 

 



 

• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 
 

1814276 1826064 1829205 1841441 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato de nível médio já tem sistematizado que, na língua portuguesa, o conectivo em questão une termos de mesmo valor 
morfossintático. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 
Questão: 17 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 1860884 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato de nível médio, perceba que o verbo em destaque é sinônimo de sugerir. Valor semântico expresso nas ideias do 4° e 
5° parágrafos. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 
Questão: 18 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 

Tendo em vista o recurso impetrado pelo candidato em relação a esta questão, não há como contestá-lo porque o mesmo  não faz menção à 
questão em si, nem aos equívocos que poderiam ter ocorrido para sua anulação ou mudança de gabarito, por outro lado, o próprio compara 
conteúdos e provas de outros níveis que não fazem parte da dinâmica desse pleito. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 



 

 
Questão: 19 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1814276 1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato de nível médio já tem sistematizado que, na língua portuguesa, o discurso indireto é caracterizado, dentre os vários 
aspectos, pela a ausência de aspas e o uso de verbos em terceira pessoa. Bem marcado neste texto. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 
Questão: 20 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Tendo em vista o recurso impetrado pelo candidato em relação a esta questão, não há como contestá-lo porque o mesmo  não faz menção à 
questão em si, nem aos equívocos que poderiam ter ocorrido para sua anulação ou mudança de gabarito, por outro lado, o próprio compara 
conteúdos e provas de outros níveis que não fazem parte da dinâmica desse pleito. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 
 

Disciplina: Legislação 
 

Questão: 21 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1834429 1854556 



 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A opção do gabarito está correta, nos termos do art. 69-A, caput e inciso I, verbis: 
Art. 69-A.  Terão prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou instância, os procedimentos administrativos em que figure como parte ou 
interessado:       (Incluído pela Lei nº 12.008, de 2009). 
I - pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;    
Ainda, em resposta ao recurso apresentado pelo candidato, cumpre ressaltar que a prova de legislação foi elaborada de acordo com as normas 
gerais relativas a concursos públicos e com o Edital 455/2017. Nesse sentido, a Banca considera que a realização do concurso exigiu, em todas as 
suas fases, observância estrita dos princípios constitucionais impostos à Administração Pública, especialmente os princípios da publicidade, da 
competitividade e da seletividade. 
Nos termos das normas gerais de concurso público, as provas devem ser elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato 
a compreensão do tema dado a julgamento, a partir do estabelecimento do padrão de compreensão médio do candidato e considerando o nível 
de escolaridade e técnico dos cargos em disputa. 
Cabe ainda ressaltar que a Banca do concurso em questão respeitou todas essas normas, conforme os atos administrativos publicados no sítio 
eletrônico da PR-4/UFRJ. A prova de legislação foi elaborada nos termos do Edital 455/2017, de forma a se aferir do candidato o efetivo 
conhecimento da matéria sob análise, considerando o nível de escolaridade exigido no certame, o conteúdo programático e prestigiando o 
raciocínio do candidato na prova.  
Portanto, não merecem prosperar as alegações do candidato. Não há, no certame em questão, qualquer prova do não cumprimento das normas 
de concurso vigentes. Em todas as fases, foram respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e 
segurança jurídica. Todos os atos administrativos, amplamente publicizados, conferem a esta administração a observância das garantias 
fundamentais que viabilizam a efetividades dos direitos dos candidatos. 
Do exposto, não cabe anulação da presente questão, tampouco merecem prosperar as alegações do candidato. Com base na legislação vigente, a 
Banca indefere o presente recurso. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 
 

Questão: 22 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 



 

A opção do gabarito está correta, nos termos do art 22, §5º da lei 8666/1993, verbis: 
Art. 22. (...) 

 § 5o  Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos 
legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior 
ao valor da avaliação. 
Ainda, em resposta ao recurso apresentado pelo candidato, cumpre ressaltar que a prova de legislação foi elaborada de acordo com as normas 
gerais relativas a concursos públicos e com Edital 455/2017. Nesse sentido, a Banca considera que a realização do concurso exigiu, em todas as suas 
fases, observância estrita dos princípios constitucionais impostos à Administração Pública, especialmente os princípios da publicidade, da 
competitividade e da seletividade. 

Nos termos das normas gerais de concurso público, as provas devem ser elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato 
a compreensão do tema dado a julgamento, a partir do estabelecimento do padrão de compreensão médio do candidato e considerando o nível 
de escolaridade e técnico dos cargos em disputa. 
Cabe ainda ressaltar que a Banca do concurso em questão respeitou todas essas normas, conforme os atos administrativos publicados no sítio 
eletrônico da PR-4/UFRJ. A prova de legislação foi elaborada nos termos do Edital 455/2017, de forma a se aferir do candidato o efetivo 
conhecimento da matéria sob análise, considerando o nível de escolaridade exigido no certame, o conteúdo programático e prestigiando o 
raciocínio do candidato na prova.  
Portanto, não merecem prosperar as alegações do candidato. Não há, no certame em questão, qualquer prova do não cumprimento das normas 
de concurso vigentes. Em todas as fases, foram respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e 
segurança jurídica. Todos os atos administrativos, amplamente publicizados, conferem a esta administração a observância das garantias 
fundamentais que viabilizam a efetividades dos direitos dos candidatos. 
Do exposto, não cabe anulação da presente questão, tampouco merecem prosperar as alegações do candidato. Com base na legislação vigente, a 
Banca indefere o presente recurso. 
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 
 
 

Questão: 23 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A opção do gabarito está correta, nos termos do art. 33, da lei 8112/1990. 
Ainda, em resposta ao recurso apresentado pelo candidato, cumpre ressaltar que a prova de legislação foi elaborada de acordo com as normas 
gerais relativas a concursos públicos e com o Edital 455/2017. Nesse sentido, a Banca considera que a realização do concurso exigiu, em todas as 



 

suas fases, observância estrita dos princípios constitucionais impostos à Administração Pública, especialmente os princípios da publicidade, da 
competitividade e da seletividade. 

Nos termos das normas gerais de concurso público, as provas devem ser elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato 
a compreensão do tema dado a julgamento, a partir do estabelecimento do padrão de compreensão médio do candidato e considerando o nível 
de escolaridade e técnico dos cargos em disputa. 
Cabe ainda ressaltar que a Banca do concurso em questão respeitou todas essas normas, conforme os atos administrativos publicados no sítio 
eletrônico da PR-4/UFRJ. A prova de legislação foi elaborada nos termos do Edital 455/2017, de forma a se aferir do candidato o efetivo 
conhecimento da matéria sob análise, considerando o nível de escolaridade exigido no certame, o conteúdo programático e prestigiando o 
raciocínio do candidato na prova.  

Portanto, não merecem prosperar as alegações do candidato. Não há, no certame em questão, qualquer prova do não cumprimento das normas 
de concurso vigentes. Em todas as fases, foram respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e 
segurança jurídica. Todos os atos administrativos, amplamente publicizados, conferem a esta administração a observância das garantias 
fundamentais que viabilizam a efetividades dos direitos dos candidatos. 
Do exposto, não cabe anulação da presente questão, tampouco merecem prosperar as alegações do candidato. Com base na legislação vigente, a 
Banca indefere o presente recurso. 
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 
 

Questão: 24 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A opção do gabarito está correta, nos termos do art. 168, caput da lei 8112/1990. 
Ainda, em resposta ao recurso apresentado pelo candidato, cumpre ressaltar que a prova de legislação foi elaborada de acordo com as normas 
gerais relativas a concursos públicos e com o Edital 455/2017. Nesse sentido, a Banca considera que a realização do concurso exigiu, em todas as 
suas fases, observância estrita dos princípios constitucionais impostos à Administração Pública, especialmente os princípios da publicidade, da 
competitividade e da seletividade. 
Nos termos das normas gerais de concurso público, as provas devem ser elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato 
a compreensão do tema dado a julgamento, a partir do estabelecimento do padrão de compreensão médio do candidato e considerando o nível 
de escolaridade e técnico dos cargos em disputa. 
Cabe ainda ressaltar que a Banca do concurso em questão respeitou todas essas normas, conforme os atos administrativos publicados no sítio 
eletrônico da PR-4/UFRJ. A prova de legislação foi elaborada nos termos do Edital 455/2017, de forma a se aferir do candidato o efetivo 
conhecimento da matéria sob análise, considerando o nível de escolaridade exigido no certame, o conteúdo programático e prestigiando o 



 

raciocínio do candidato na prova.  
Portanto, não merecem prosperar as alegações do candidato. Não há, no certame em questão, qualquer prova do não cumprimento das normas 
de concurso vigentes. Em todas as fases, foram respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e 
segurança jurídica. Todos os atos administrativos, amplamente publicizados, conferem a esta administração a observância das garantias 
fundamentais que viabilizam a efetividades dos direitos dos candidatos. 
Do exposto, não cabe anulação da presente questão, tampouco merecem prosperar as alegações do candidato. Com base na legislação vigente, a 
Banca indefere o presente recurso. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 
Questão: 25 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A opção do gabarito está correta, nos termos do art. 11, caput, do Decreto 7.724/2012. 
Ainda, em resposta ao recurso apresentado pelo candidato, cumpre ressaltar que a prova de legislação foi elaborada de acordo com as normas 
gerais relativas a concursos públicos e com o Edital 455/2017. Nesse sentido, a Banca considera que a realização do concurso exigiu, em todas as 
suas fases, observância estrita dos princípios constitucionais impostos à Administração Pública, especialmente os princípios da publicidade, da 
competitividade e da seletividade. 
Nos termos das normas gerais de concurso público, as provas devem ser elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato 
a compreensão do tema dado a julgamento, a partir do estabelecimento do padrão de compreensão médio do candidato e considerando o nível 
de escolaridade e técnico dos cargos em disputa. 
Cabe ainda ressaltar que a Banca do concurso em questão respeitou todas essas normas, conforme os atos administrativos publicados no sítio 
eletrônico da PR-4/UFRJ. A prova de legislação foi elaborada nos termos do Edital 455/2017, de forma a se aferir do candidato o efetivo 
conhecimento da matéria sob análise, considerando o nível de escolaridade exigido no certame, o conteúdo programático e prestigiando o 
raciocínio do candidato na prova.  
Portanto, não merecem prosperar as alegações do candidato. Não há, no certame em questão, qualquer prova do não cumprimento das normas 
de concurso vigentes. Em todas as fases, foram respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e 
segurança jurídica. Todos os atos administrativos, amplamente publicizados, conferem a esta administração a observância das garantias 
fundamentais que viabilizam a efetividades dos direitos dos candidatos. 
Do exposto, não cabe anulação da presente questão, tampouco merecem prosperar as alegações do candidato. Com base na legislação vigente, a 
Banca indefere o presente recurso. 



 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 
Questão: 26 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A opção do gabarito está correta, nos termos do art. 18, caput, da lei 8112/1990. 
Ainda, em resposta ao recurso apresentado pelo candidato, cumpre ressaltar que a prova de legislação foi elaborada de acordo com as normas 
gerais relativas a concursos públicos e com o Edital 455/2017. Nesse sentido, a Banca considera que a realização do concurso exigiu, em todas as 
suas fases, observância estrita dos princípios constitucionais impostos à Administração Pública, especialmente os princípios da publicidade, da 
competitividade e da seletividade. 
Nos termos das normas gerais de concurso público, as provas devem ser elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato 
a compreensão do tema dado a julgamento, a partir do estabelecimento do padrão de compreensão médio do candidato e considerando o nível 
de escolaridade e técnico dos cargos em disputa. 
Cabe ainda ressaltar que a Banca do concurso em questão respeitou todas essas normas, conforme os atos administrativos publicados no sítio 
eletrônico da PR-4/UFRJ. A prova de legislação foi elaborada nos termos do Edital 455/2017, de forma a se aferir do candidato o efetivo 
conhecimento da matéria sob análise, considerando o nível de escolaridade exigido no certame, o conteúdo programático e prestigiando o 
raciocínio do candidato na prova.  
Portanto, não merecem prosperar as alegações do candidato. Não há, no certame em questão, qualquer prova do não cumprimento das normas 
de concurso vigentes. Em todas as fases, foram respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e 
segurança jurídica. Todos os atos administrativos, amplamente publicizados, conferem a esta administração a observância das garantias 
fundamentais que viabilizam a efetividades dos direitos dos candidatos. 
Do exposto, não cabe anulação da presente questão, tampouco merecem prosperar as alegações do candidato. Com base na legislação vigente, a 
Banca indefere o presente recurso. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 
Questão: 27 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 



 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A opção do gabarito está correta, nos termos do Anexo, Capitulo I, Seção I, Inciso XI do Decreto 1.171/1994. 
Ainda, em resposta ao recurso apresentado pelo candidato, cumpre ressaltar que a prova de legislação foi elaborada de acordo com as normas 
gerais relativas a concursos públicos e com o Edital 455/2017. Nesse sentido, a Banca considera que a realização do concurso exigiu, em todas as 
suas fases, observância estrita dos princípios constitucionais impostos à Administração Pública, especialmente os princípios da publicidade, da 
competitividade e da seletividade. 
Nos termos das normas gerais de concurso público, as provas devem ser elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato 
a compreensão do tema dado a julgamento, a partir do estabelecimento do padrão de compreensão médio do candidato e considerando o nível 
de escolaridade e técnico dos cargos em disputa. 
Cabe ainda ressaltar que a Banca do concurso em questão respeitou todas essas normas, conforme os atos administrativos publicados no sítio 
eletrônico da PR-4/UFRJ. A prova de legislação foi elaborada nos termos do Edital 455/2017, de forma a se aferir do candidato o efetivo 
conhecimento da matéria sob análise, considerando o nível de escolaridade exigido no certame, o conteúdo programático e prestigiando o 
raciocínio do candidato na prova.  
Portanto, não merecem prosperar as alegações do candidato. Não há, no certame em questão, qualquer prova do não cumprimento das normas 
de concurso vigentes. Em todas as fases, foram respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e 
segurança jurídica. Todos os atos administrativos, amplamente publicizados, conferem a esta administração a observância das garantias 
fundamentais que viabilizam a efetividades dos direitos dos candidatos. 
Do exposto, não cabe anulação da presente questão, tampouco merecem prosperar as alegações do candidato. Com base na legislação vigente, a 
Banca indefere o presente recurso. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 
Questão: 28 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A opção do gabarito está correta, nos termos do art. 5º, §1º da Constituição Federal de 1988. 
Ainda, em resposta ao recurso apresentado pelo candidato, cumpre ressaltar que a prova de legislação foi elaborada de acordo com as normas 
gerais relativas a concursos públicos e com o Edital 455/2017. Nesse sentido, a Banca considera que a realização do concurso exigiu, em todas as 
suas fases, observância estrita dos princípios constitucionais impostos à Administração Pública, especialmente os princípios da publicidade, da 



 

competitividade e da seletividade. 
Nos termos das normas gerais de concurso público, as provas devem ser elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato 
a compreensão do tema dado a julgamento, a partir do estabelecimento do padrão de compreensão médio do candidato e considerando o nível 
de escolaridade e técnico dos cargos em disputa. 

Cabe ainda ressaltar que a Banca do concurso em questão respeitou todas essas normas, conforme os atos administrativos publicados no sítio 
eletrônico da PR-4/UFRJ. A prova de legislação foi elaborada nos termos do Edital 455/2017, de forma a se aferir do candidato o efetivo 
conhecimento da matéria sob análise, considerando o nível de escolaridade exigido no certame, o conteúdo programático e prestigiando o 
raciocínio do candidato na prova.  
Portanto, não merecem prosperar as alegações do candidato. Não há, no certame em questão, qualquer prova do não cumprimento das normas 
de concurso vigentes. Em todas as fases, foram respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e 
segurança jurídica. Todos os atos administrativos, amplamente publicizados, conferem a esta administração a observância das garantias 
fundamentais que viabilizam a efetividades dos direitos dos candidatos. 
Do exposto, não cabe anulação da presente questão, tampouco merecem prosperar as alegações do candidato. Com base na legislação vigente, a 
Banca indefere o presente recurso. 
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 
 

Questão: 29 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 

A opção do gabarito está correta, nos termos do art. 41, §3º da Constituição Federal de 1988. 
Ainda, em resposta ao recurso apresentado pelo candidato, cumpre ressaltar que a prova de legislação foi elaborada de acordo com as normas 
gerais relativas a concursos públicos e com o Edital 455/2017. Nesse sentido, a Banca considera que a realização do concurso exigiu, em todas as 
suas fases, observância estrita dos princípios constitucionais impostos à Administração Pública, especialmente os princípios da publicidade, da 
competitividade e da seletividade. 
Nos termos das normas gerais de concurso público, as provas devem ser elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato 
a compreensão do tema dado a julgamento, a partir do estabelecimento do padrão de compreensão médio do candidato e considerando o nível 
de escolaridade e técnico dos cargos em disputa. 
Cabe ainda ressaltar que a Banca do concurso em questão respeitou todas essas normas, conforme os atos administrativos publicados no sítio 
eletrônico da PR-4/UFRJ. A prova de legislação foi elaborada nos termos do Edital 455/2017, de forma a se aferir do candidato o efetivo 
conhecimento da matéria sob análise, considerando o nível de escolaridade exigido no certame, o conteúdo programático e prestigiando o 
raciocínio do candidato na prova.  



 

Portanto, não merecem prosperar as alegações do candidato. Não há, no certame em questão, qualquer prova do não cumprimento das normas 
de concurso vigentes. Em todas as fases, foram respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e 
segurança jurídica. Todos os atos administrativos, amplamente publicizados, conferem a esta administração a observância das garantias 
fundamentais que viabilizam a efetividades dos direitos dos candidatos. 
Do exposto, não cabe anulação da presente questão, tampouco merecem prosperar as alegações do candidato. Com base na legislação vigente, a 
Banca indefere o presente recurso. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 
Questão: 30 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1843012 1854556 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A opção do gabarito está correta, nos termos da Constituição Federal de 1988, bem como na posição dominante da doutrina jurídica que trata do 
tema. A presente questão exigiu do candidato conhecimento do conceito de administração pública indireta, especialmente das sociedades de 
economia mista. 
Ainda, em resposta ao recurso apresentado pelo candidato, cumpre ressaltar que a prova de legislação foi elaborada de acordo com as normas 
gerais relativas a concursos públicos e com o Edital 455/2017. Nesse sentido, a Banca considera que a realização do concurso exigiu, em todas as 
suas fases, observância estrita dos princípios constitucionais impostos à Administração Pública, especialmente os princípios da publicidade, da 
competitividade e da seletividade. 
Nos termos das normas gerais de concurso público, as provas devem ser elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato 
a compreensão do tema dado a julgamento, a partir do estabelecimento do padrão de compreensão médio do candidato e considerando o nível 
de escolaridade e técnico dos cargos em disputa. 
Cabe ainda ressaltar que a Banca do concurso em questão respeitou todas essas normas, conforme os atos administrativos publicados no sítio 
eletrônico da PR-4/UFRJ. A prova de legislação foi elaborada nos termos do Edital 455/2017, de forma a se aferir do candidato o efetivo 
conhecimento da matéria sob análise, considerando o nível de escolaridade exigido no certame, o conteúdo programático e prestigiando o 
raciocínio do candidato na prova.  
Portanto, não merecem prosperar as alegações do candidato. Não há, no certame em questão, qualquer prova do não cumprimento das normas 
de concurso vigentes. Em todas as fases, foram respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e 
segurança jurídica. Todos os atos administrativos, amplamente publicizados, conferem a esta administração a observância das garantias 
fundamentais que viabilizam a efetividades dos direitos dos candidatos. 
Do exposto, não cabe anulação da presente questão, tampouco merecem prosperar as alegações do candidato. Com base na legislação vigente, a 



 

Banca indefere o presente recurso. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Disciplina: Específica 
 

Questão: 31 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1814276 1855939 1856439 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Neste tipo de sistema (abastecimento de água a uma residência através da distribuição indireta por gravidade) cabe a um reservatório elevado a 
função de alimentar as colunas de distribuição. Este reservatório é alimentado diretamente pelo sistema de abastecimento, com ou sem 
bombeamento, ou por um reservatório inferior com bombeamento, ou seja, desta forma há a necessidade de um Reservatório Inferior, pois a 
pressão é baixa no sistema de alimentação. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 
Questão: 32 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1814276 1856439 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A ABNT (NBR-5626) determina que o diâmetro da tubulação de sucção (Ds)seja o diâmetro comercial imediatamente superior ao diâmetro da 
tubulação de recalque (Dr), este calculado previamente pela formula: 

 
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 



 

 
Questão: 34 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1807231 1856439 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Existe mais de uma resposta correta, pois a alternativa E também está correta. 

 
• Situação da questão: anulada. 

 
Questão: 36 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1842132 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Nos sistemas trifásicos a distribuição é feita por intermédio de 4 fios, dos quais 3 possuem tensão (R, S e T) e um Neutro. Na ausência do Neutro, 
faz-se necessário um circuito com aterramento para preservação e segurança do equipamento devido as variações de voltagem na rede, ou seja, 
permanecendo a quantidade de 4 fios. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 
Questão: 46 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1814276 1841714 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A ABNT NBR 12655:2015 determina no item 6.1.C, a troca dos operadores e NÂO foi dito na questão que seria mudado o tipo do cimento, ou seja, 
por obvio desta forma foi mantido o mesmo tipo do aglomerante. 



 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 
Questão: 50 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1814276 1841714 1855939 1860884 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A Banca concorda com a anulação da questão por motivo de falha gráfica na reprodução da figura, que, desse modo, impede sua clara identificação. 

 
• Situação da questão: anulada. 

 
Questão: 55 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1807231 1814276 

• Parecer da Banca Examinadora: 

Os elementos em projeção, como descrito no item “A-1.1.4 Linhas de projeção - Traço e dois pontos” da NBR 6492/94 e exemplificados pelo 
candidato: “PROJEÇÕES DE PAVIMENTOS SUPERIORES, MARQUISES, BALANÇOS, ETC.”  Portanto, todos em posições superiores (acima) ao plano 
de corte usual de uma planta baixa (1,50m).  A questão não reproduziu a íntegra do texto da Norma; mas busca o conhecimento do candidato sobre 
o tema. Destaque-se a citação, entre parênteses, de tratar-se das linhas em projeção. 

 
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 
 

Questão: 56 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1814276 1856439 1860884 

• Parecer da Banca Examinadora: 



 

 
A análise dos recursos foi feita com base nas duas alegações principais: 

1- Pertinência ao conteúdo programático – No item Controle de execução e fiscalização de obras e empreendimentos de engenharia, foram 
consideradas as demandas de maior volume nas tarefas vinculadas às atividades do cargo. 
       Um deles é a frequência na fiscalização e dimensionamento básico de materiais e de serviços de manutenção e 
       recomposição de Milhares de metros quadrados de pavimentos asfálticos de seus campi. 
.             Como os próprios recursos apontam em seus textos, já que os candidatos demonstram conhecimento mais 
       profundo sobre o tema, não tratar-se de matéria fora das expectativas de nível técnico na área da engenharia. 
2- Sobre as camadas básicas de um pavimento asfáltico – A literatura científica de suporte indica o revestimento como última camada. Os 
serviços de pintura de ligação e imprimação, por exemplo, são elementos de conexão e impermeabilização entre e pós-camadas. Desse modo, a 
questão trata das duas últimas camadas da pavimentação, ou seja, base e revestimento. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 
Questão: 59 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1838968 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Foi solicitado no enunciado da questão o NUMERO do circuito de iluminação, não a LETRA referente a cada ponto de luz. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 


