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O Presidente da Comissão de Concurso Público da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, juntamente com 
a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – FUNDATEC, DIVULGAM o Gabarito Definitivo - 
Exame Intelectual e o Resultado do Julgamento dos Recursos da 1ª Fase do Concurso Público para o Cargo de 
Polícia Ostensiva – Soldado de Nível III – Carreira de Nível Médio da Brigada Militar, conforme EDITAL DA/DRESA nº 
SD-P 01/2021/2022 soldado Nível III, publicado no Diário Oficial do Estado nº 232, de 24 de novembro de 2021. 
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2 JUSTIFICATIVA PARA MANUTENÇÃO OU ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR 

No que se refere ao ASPECTO FORMAL de construção das questões, previsão editalícia, assertivas definidas como 

corretas contida na publicação do gabarito preliminar destaca-se que todas, sem exceção, possuem cinco 

alternativas de respostas e somente UMA alternativa é considerada CORRETA; todas abordaram os conteúdos 

previstos no Edital de Abertura, incluindo suas referências bibliográficas; portanto, as questões do Exame Intelectual 

estão dentro do aspecto legal e formal do certame. 

 

No que se refere ao ASPECTO MATERIAL, seguem abaixo suas justificativas.  

 

MATÉRIA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 
QUESTÃO: 01 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão solicitava que fosse assinalada a alternativa cujos vocábulos 
preenchessem, correta e adequadamente, as lacunas tracejadas das linhas 02, 10, 30 e 36. Foi indicada a 
alternativa como gabarito – mordazes – trás – ruborizando – quisermos, atendendo a correta grafia das palavras, 
conforme Aurélio, bibliografia indicada. Os recursos, na maioria, atêm-se apenas a aspectos administrativos e 
solicitações de correção, não tendo relação com a questão. 
 
QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'A'. Os recursos dizem respeito a aspectos administrativos, sem abordar 
sobre o conteúdo da questão. 

QUESTÃO: 03 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão solicitava que fossem avaliadas as afirmações que se 
apresentavam sobre os conectores destacados em negrito ao longo do texto.  
I. Na linha 22, a conjunção ‘quando’ introduz ideia de tempo, podendo ser substituída por ‘conquanto’, sem que haja 
alteração na relação de sentido estabelecida no período. 
II. Na linha 33, ‘porém’, sem que haja alteração de sentido no período, pode ser substituída por ‘entretanto’. 
III. Na linha 35, a palavra ‘se’ exprime conformidade, podendo ser substituída por ‘porque’. 
 

E, a seguir fossem indicadas aquelas que estavam corretas. Ou seja, o candidato deveria analisar cada uma 
das assertivas e verificar se, no contexto de ocorrência a que cada uma delas referia, aquilo que estava sendo dito 



procedia. No caso em voga, apenas a segunda assertiva era coerente e correta, visto que os conectores 'porém' e 
'entretanto' são conjunções adversativas. Quanto à assertiva I, o conector 'quando' exprime ideia de tempo - 
conjunção adverbial temporal; já 'conquanto' exprime concessão, conforme preconiza Cegalla. 

 
QUESTÃO: 04 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão solicitava que fossem avaliadas as assertivas a seguir, 
relativas a determinados vocábulos utilizados no texto. 
I. ‘caquéticos’ (l. 02 e 27) tem o mesmo significado que ‘matusaléns’ (l. 07), podendo um vocábulo ser utilizado em 
lugar do outro sem causar incorreção aos momentos do texto em que ocorrem. 
II. O vocábulo ‘avexar’ (l. 16) poderia ser substituído por ‘sujeitar’, mantendo-se o mesmo sentido e a correção 
gramatical. 
III. A expressão ‘à beça’, utilizada entre as linhas 20 e 22, significa em grande quantidade, podendo ser substituída, 
correta e adequadamente, por ‘à farta’.  
 

E, a seguir, fossem indicadas aquelas consideradas corretas. Relativamente à assertiva I - ‘caquéticos’ (l. 02 e 
27) tem o mesmo significado que ‘matusaléns’ (l. 07), podendo um vocábulo ser utilizado em lugar do outro sem 
causar incorreção aos momentos do texto em que ocorrem. Para análise desses vocábulos, traz-se à lide Aurélio, 
que nos diz:  
 
caquético2 
[De caquético1, por analogia, ou de caco + -ético.] 
Adjetivo. Bras. Gír. 
1. Diz-se de, relativo a, ou próprio de indivíduo muito acabado e/ou muito envelhecido. 
2. Que está, ou se apresenta em péssimo estado. 
3. Horrível, ruim. 
 
matusalém 
[Do antr. Matusalém (v. matusalênico).] 
Substantivo masculino. Fam. 
1. Indivíduo muito velho; ancião, macróbio. 
 

Observa-se que, em ambos os casos, há a referência à ideia de 'muito velho', 'envelhecido', vindo ao encontro 
do que o texto apresenta. Em assim sendo, um pode ser usado no lugar do outro, mantendo-se a mesma ideia que o 
autor utilizou. 

A assertiva II é falsa, visto que, ao se proceder à troca de ‘avexar’ por ‘sujeitar’ incorre-se em erro estrutural no 
que tange à regência. No contexto: ‘Se avexar com o comportamento de quem...’ - a troca: Se sujeitar ao 
comportamento de quem...’ (Nos ensina Luft, em Dicionário Prático de Regência). 

Quanto à assertiva III -  A expressão ‘à beça’, utilizada entre as linhas 20 e 22, significa em grande quantidade, 
podendo ser substituída, correta e adequadamente, por ‘à farta’. Também se tem em Aurélio a fundamentação para 
utilizar uma pela outra, trazendo, inclusive, consigo a ideia de quantidade:  
 
Elemento substantivo feminino. 
1. Us. na loc. à beça. 
À beça. Bras. Fam. 1. Em grande quantidade; em quantidade; à farta: 
“Naquele tempo havia gato à beça nos muros, nos telhados.” (Lígia Fagundes Teles, A Disciplina do Amor, p. 13); 
Ele tem livro à beça. 2. Ao extremo; muito; extremadamente: 
Gostei à beça daquele filme. 
 

No texto: Minha filha considera vergonhoso à beça usar palavras em inglês ........ vocábulo equivalente está 
disponível em nosso dicionário. E a outra filha desmaia cada vez que retiro um “à beça” do baú. A expressão traz 
consigo a informação implícita de que a autora utiliza 'à beca' para demonstrar a grande utilização que faz dela; na 
segunda ocorrência, o uso das aspas se torna uma estratégia de reiteração do que havia dito. 
 
   

QUESTÃO: 05 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão solicitava que: "Na Língua Portuguesa, muitos vocábulos têm 
mais letras que fonemas, visto que, em sua estrutura, ocorrem dígrafos. Dentre as palavras abaixo, retiradas do 
texto, assinale a única que possui dois dígrafos". Dígrafo é um grupo de letras representando um só fonema; há os 
consonantais e os que representam vogais nasais. Dentre as palavras apresentadas, apenas 'dancinha' possui dois 
dígrafos: um consonantal, representado por 'nh', e outro vocálico, representado por 'an'. O vocábulo 'classificação' 
possuir apenas um dígrafo consonantal, representado por 'ss'. 

 
QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão solicitava que, Em relação à frase: ‘Quem for diferente da sua 
tribo lhes parecerá sem noção’ (l. 28), fossem avaliadas as afirmações seguintes:  
I – ‘Quem for diferente da sua tribo’ funciona como sujeito da forma verbal ‘parecerá’; é uma oração subordinada 
subjetiva. Relativamente a essa afirmação, chama-se aos esclarecimentos Cegalla a partir da página 381, em que é 
abordado o período composto por orações subordinadas substantivas. Essas orações têm inúmeras possibilidades 
de construções, tendo as conjunções 'que' e 'se' na maioria das ocorrências. Entretanto, segundo Cegalla, quando 
desenvolvidas, são iniciadas pelas já ditas conjunções e pelos pronomes indefinidos 'quem, quanto, que' e pelos 



advérbios 'como, quando, onde, porque, quão, nas interrogações indiretas. O próprio autor nos dá um exemplo que 
vem ao encontro da frase que ilustra a questão, qual seja: Quem avisa, amigo é., na qual a primeira oração é sujeito. 
Cabe ainda ressaltar que a supressão de termos como 'substantiva' na nomenclatura da oração em nada prejudica o 
objeto da assertiva, cuja ênfase se dá na função exercida (sujeito-subjetiva). . 
II – ‘Quem’ é um pronome indefinido, exercendo a função de sujeito indeterminado. Assertiva incorreta. Na frase: 
‘Quem for diferente da sua tribo lhes parecerá sem noção’. Quem é um pronome, de fato, entretanto, os pronomes 
são vocábulos que exercem funções quando se analisa a estrutura sintática. No caso, funciona como sujeito - 
determinado e simples. Sujeito indeterminado somente ocorre quando não se indica o agente da ação verbal (verbo 
na 3ª pessoal do plural, sem referência a qualquer agente expresso anteriormente; verbo ativo na 3ª pessoa do 
singular, acompanhado do pronome se; verbo no infinitivo impessoal.) 
III – ‘lhes’ funciona com objeto direto e se refere a ‘aos caquéticos’, termo citado na linha 27. Na frase: ‘Quem for 
diferente da sua tribo lhes parecerá sem noção’, o pronome lhes funciona como objeto indireto (a preposição que 
caracteriza esse termo está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, te, se, lhe, nos, nos, lhes). 

Portanto, mantém-se o gabarito divulgado. 

 
QUESTÃO: 07 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão solicitava que 'As lacunas pontilhadas e hachuradas das 
linhas 01, 12, 24, 33 e 34, visando à correção do texto, devem ser preenchidas, correta e respectivamente, por: A) à 
– a – à – à – às. A alternativa A, indicada como gabarito atendida corretamente aos preceitos do uso da crase, 
considerando as situações do texto. Quando à lacuna da linha 12: que também combatiam ... morte ao som dos Bee 
Gees. Não se pode utilizar a crase, visto que o verbo combater não rege a preposição 'a', conforme nos ensina Luft. 
Ali ele é utilizado no sentido de 'dominar, vencer'. Na linha 24: assistir ... série errada - verbo transitivo indireto, 
trazendo consigo a ideia de presenciar, estar presente - como em Cegalla: "...assistir à extinção daquelas..."; "Nas 
missas a que assisto não há sermão.". EM ambos os casos, o verbo assistir pede a preposição 'a'. No fragmento do 
texto, o verbo pede a preposição 'a' e o termo subsequente permite o uso do artigo feminino 'a', portanto, tem-se ali 
as duas condições suficientes e necessárias para o uso da crase. 

Quanto à lacuna da linha 33 - porém fadados ao desgaste e ... substituição, o uso da crase é obrigatório, 
atendendo à regência do vocábulo 'fadados' que exige o uso da preposição (fadados a aldo; substituição - vocábulo 
que permite o uso do artigo. Situação, portanto, que contém as condições suficientes e necessárias ao uso da crase. 

 
QUESTÃO: 08 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão solicitava que: 'Na frase: ‘os jovens renovam o vocabulário, 
reforçam sua superioridade sobre os caquéticos e mantêm a classificação de certo e errado sob seu domínio’, 
retirada do texto, caso passássemos a palavra ‘jovens’ para o singular, quantas outras alterações deveriam 
obrigatoriamente ser feitas para manter a correção do período? Ao se passar a palavra 'jovens' para o singular, 
quatro outros vocábulos deveriam ser alterados, quais sejam: os, renovam, reforçam e mantêm. 

A frase ficaria:    
O jovem RENOVA o vocabulário, REFORÇA sua superioridade sobre os caquéticos e MANTÉM a classificação de 
certo e errado sob seu domínio 

 
QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão se baseou naquilo que está preconizado no Manual de 
Redação Oficial da Presidência da República, conforme previsto no Edital do Concurso. As assertivas corretas, I e II, 
são fidedignas ao que ali está posto, inclusive no que o recurso considera como erro de digitação, este não procede 
pois tem respaldo no referido documento, além de atender às regras de concordância. 

"No caso da redação oficial, quem comunica é sempre o serviço público (este/esta ou aquele/aquela Ministério, 
Secretaria, Departamento, Divisão, Serviço, Seção); o que se comunica é sempre algum assunto relativo às 
atribuições do órgão que comunica; e o destinatário dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro 
órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos outros Poderes. Além disso, deve-se considerar a intenção do 
emissor e a finalidade do documento, para que o texto esteja adequado à situação comunicativa. 
A necessidade de empregar determinado nível de linguagem nos atos e nos expedientes oficiais decorre, de um 
lado, do próprio caráter público desses atos e comunicações; de outro, de sua finalidade. Os atos oficiais, aqui 
entendidos como atos de caráter normativo, ou estabelecem regras para a conduta dos cidadãos, ou regulam o 
funcionamento dos órgãos e entidades públicos, o que só é alcançado se, em sua elaboração, for empregada a 
linguagem adequada. O mesmo se dá com os expedientes oficiais, cuja finalidade precípua é a de informar com 
clareza e objetividade. " 

 
QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão solicitava o que segue: 
– Na redação oficial, é necessário atenção para o uso dos pronomes de tratamento em três momentos distintos: no 
endereçamento, no vocativo e no corpo do texto. Nesse sentido, avalie o fragmento de texto abaixo e as afirmações 
subsequentes em relação ao uso dos pronomes de tratamento, considerando que o documento está endereçado ao 
Presidente da República. 

A seguir, apresentou um pequeno texto para análise e posterior avaliação das assertivas I, II e III, sendo que 
apenas a I estava de acordo com o que preconiza o Manual de Redação da Presidência da República, conforme 
divulgado no Edital que descreveu as regras, programas e bibliografias desse certame. 

 
3. BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Manual de redação da Presidência da República / Casa 

Civil, Subchefia de Assuntos Jurídicos; coordenação de Gilmar Ferreira Mendes, Nestor José Forster 
Júnior [et al.]. – 3. ed., rev., atual. e ampl. – Brasília: Presidência da República, 2018. 



 
Na página 23 do respectivo Manual, observa-se a regra apresentada abaixo, que ratifica o gabarito divulgado. 

 

Qualquer outro material disponível para estudo dos candidatos não deveria - nem o foi - ser considerado para 
construção da questão. É importante observar que todas as regras são dispostas no Edital e que alterações, sejam 
administrativas ou relacionadas às provas são divulgadas para que todos tenham as mesmas condições para 
enfrentamento do certame. Desta feita, o edital previu o Manual com sua versão datada, conforme divulgado.  

Os pronomes de tratamento a que se refere a questão foram baseados em: 4.1 Pronomes de tratamento 
Tradicionalmente, o emprego dos pronomes de tratamento adota a segunda pessoa do plural, de maneira indireta, 
para referenciar atributos da pessoa à qual se dirige. Na redação oficial, é necessário atenção para o uso dos 
pronomes de tratamento em três momentos distintos: no endereçamento, no vocativo e no corpo do texto. No 
vocativo, o autor dirige-se ao destinatário no início do documento. No corpo do texto, pode-se empregar os pronomes 
de tratamento em sua forma abreviada ou por extenso. O endereçamento é o texto utilizado no envelope que contém 
a correspondência oficial. Assim posto, todos os candidatos tiveram acesso ao material que fundamentou a questão, 
conforme divulgado. 

 
 

MATÉRIA: LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

 
QUESTÃO: 11 - MANTIDA alternativa 'B'. Os recursos não merecem prosperar. O enunciado é expresso ao exigir 
que o candidato indique a assertiva que apresenta hipótese de competência privativa da União. Além disso, é 
expressa a indicação de que fora exigido conhecimento da previsão constitucional quanto à matéria, não sendo 
exigida literalidade, apenas conformidade. As assertivas “a”, “c”, “d” e “e”, estão incorretas, porquanto representam 
competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal, conforme art. 24, incisos III, II, XI e XIV, da CF, ao 
passo que a alternativa “b” é a única que apresenta competência privativa da União, na forma do art. 22, XI, da CF. 
Encontrando a alternativa correta na Constituição Federal, nego provimento. 

 
QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'E'. As alternativas “a”, “b”, “c” e “d” estão incorretas, pois apresentam 
desconformidade com o disposto nos incisos XII, XVI, XXIV e XXVI, do art. 5º da CF. A alternativa “e”, por sua vez, 
encontra guarida no art. 5º, XXXIII, da CF. Basta, para identificar sua incorreção, a verificação de desconformidade 
com sua literalidade e sentido. A alternativa “a” indica “salvo, nos dois últimos casos”, quando o correto seria “no 
último caso”. A alternativa “b” assenta ser exigida “autorização”, quando basta a “comunicação”. A alternativa “c” 
indica que a desapropriação se dará em títulos da dívida pública, quando se dá em dinheiro. A alternativa “d”, por 
fim, está incorreta em razão da previsão, na assertiva, da possibilidade de penhora para pagamento de débitos 
decorrentes da atividade produtiva. A alternativa “e”, por sua vez, é transcrita do disposto no art. 5º, XXXIII, da CF. 
Não há qualquer ambiguidade nas alternativas, há expressa desconformidade com o disposto na Constituição 
Federal. Portanto, com a devida vênia, nego provimento. 

 
QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'C'. Em relação à questão ora discutida, a alternativa “a” está em 
desconformidade com o art. 136 da CF. A alternativa “b” afronta o art. 137, I, da CF. A alternativa “d” viola o art. 136, 
§4º, e a alternativa “e” está incorreta, a teor do art. 137, parágrafo único, da CF. Por fim, a alternativa “c” encontra 
amparo no art. 136, §3º, I, da CF. Assim, nego provimento. 

 
QUESTÃO: 14 - MANTIDA alternativa 'D'. Inicialmente consigno que o art. 144 está integrado ao Título V da 
Constituição Federal, atinente à Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, portanto, consta do programa da 



prova. A alternativa “a” está correta, a teor do art. 144, §5º-A, da CF. A alternativa “b” está igualmente correta, 
conforme art. 144, §4º, da CF. A alternativa “c” está correta, pois amparada no art. 144, §5º, da CF. A alternativa “e” 
está correta, porquanto atente o disposto no art. 144, §8º, da CF. Por fim, a alternativa “d” está incorreta, por violar o 
art. 144, §7º, da CF, uma vez que a CF não exige lei complementar para a regulamentação dos órgãos de segurança 
pública, tornando a assertiva incorreta. Nego provimento. 

 
QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'D'. No que concerne ao mérito da questão, indico que as assertivas “a”, “b”, 
“c” e “e” estão incorretas, por afrontarem o disposto nos Arts. 46; 46 §4º, 48 e 46 §2º, respectivamente, da 
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. A alternativa “d”, por sua vez, encontra amparo no Art. 41 da CE. Não 
há qualquer interpretação dúbia, ou imprecisão, pois há reprodução de dispositivos normativos. Além disso, a 
questão é clara ao exigir que o candidato considere o disposto na Constituição Estadual, é dizer, seu significado, não 
a literalidade de seu texto. Quanto ao emprego do termo RPPS/RS, este é o mesmo termo utilizado pela Constituição 
do Estado, de conhecimento obrigatório pelos candidatos, inclusive no dispositivo normativo utilizado como 
referência para a elaboração da questão, não havendo erro gramatical ou uso indevido de sigla cujo conhecimento 
seja obscuro, dúbio ou estranha aos objetos de avaliação. Assim, nego provimento aos recursos. 

 
QUESTÃO: 16 - MANTIDA alternativa 'C'. No que concerne aos recursos pertinentes ao tema da questão, passo à 
análise. As alternativas “a, “b”, “d” e “e” estão incorretas, por violarem o disposto no art. 1º, § 3º, 6º, 8º e 2º, parágrafo 
único. Por sua vez, a alternativa “c” está correta, nos termos do art. 1º, §7º, todos da Lei nº 8.429/1992, 
expressamente consignada no programa da prova. Nem se diga que as alterações promovidas pela Lei nº 
14.230/2021 não poderiam ser exigidas, pois integradas ao texto da Lei nº 8.429/1992. Estando, o gabarito, em 
conformidade com a legislação de regência, nego provimento. 

 
QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'D'. Não merecem provimento os recursos manejados. A questão exige o 
apontamento da alternativa que indica uma competência atribuída ao Chefe do Estado maior. A alternativa “d” é a 
única que, a teor do Art. 13, I, da Lei Estadual nº 10.991/1997, indica uma competência atribuída ao Chefe do Estado 
Maior. As demais, todas, indicam competências da Corregedoria Geral, previstas no Art. 14 do mesmo diploma. 
Portanto, nego provimento. 

 
QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'B'. Os recursos manejados indicam haver duas alternativas corretas (“b” e 
“c”). Contudo, o programa da prova expressamente indica a bibliografia utilizada como parâmetro de exigência, qual 
seja, a obra de Hely Lopes Meirelles, o que, em um concurso da magnitude do ora promovido, impõe o julgamento 
objetivo das questões. Como se observa, às páginas 154-158 da obra indicada como referência, a motivação é 
princípio, não requisito do ato administrativo. O mesmo autor, à pg. 157, expressamente assinala que motivo e 
motivação possuem conteúdo jurídico distinto. Por todas: MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 
44 Ed. rev. atual., aum. São Paulo: Malheiros, 2020. Destarte, nego provimento. 

 
QUESTÃO: 19 - MANTIDA alternativa 'D'. A alternativa “a” está incorreta, a teor do art. 9º, §7º, da Lei 11340/2006. 
A alternativa “b” está incorreta, a teor do art. 10 do mesmo diploma legal. A alternativa “c” está igualmente incorreta, 
porquanto viola o art. 10-A da Lei Maria da Penha. Já a alternativa “e” afronta o art. 11, §3º, da Lei Maria da Penha. A 
alternativa “d”, a seu turno, está correta, por encontrar amparo no art. 11 da mesma lei. Esclareço, por oportuno, que 
a autoridade policial não precisa veicular sua requisição pelo Ministério Público, como consignado na assertiva “e”. 
No que concerne à alternativa “c”, o atendimento é preferencial, por servidor do sexo feminino, não obrigatório. 
Ademais, não há qualquer incorreção ou dubiedade capas de tornar incorreta a alternativa tida por correta, impondo-
se a manutenção do gabarito indicado. Nego provimento. 

 
QUESTÃO: 20 - MANTIDA alternativa 'B'. As alternativas “a”, “c”, “d”, “e”, estão incorretas, a teor do disposto nos 
artigos 12, §1º; 12, §3º, 13 e 15 da Lei Complementar Estadual 10990/1997. A alternativa “b”, a seu turno, está 
correta, por encontrar amparo no art. 12, §2º, do mesmo diploma. Além disso, disciplina e hierarquia, para muitos 
autores, se confundem, e a própria legislação as trata como intrinsecamente vinculadas, no mesmo título da lei, e no 
mesmo artigo. Ademais, alternativa correta é reprodução do texto normativo, não havendo qualquer dubiedade ou 
equívoco. Por fim, quanto aos links indicados como referência estarem desatualizados, cumpre referir que se trata de 
mera indicação, não vinculativa. Nego provimento. 
 
 

MATÉRIA: CONHECIMENTOS GERAIS 

 
QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão da prova de conhecimentos gerais abrange a área da saúde, 
tópico extremamente atual, destaque nos principais sites de notícias e vem afetando a vida em todo território 
brasileiro. Nesse sentido, a "ômicron” identificada(o) por cientistas em 2021 é uma variante do Coronavírus. 

 
QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'E'. A referida questão da prova de conhecimentos gerais possui como tema 
a cultura e aborda o falecimento de Lya Luft. Considerada uma das mais importantes escritoras contemporâneas, a 
gaúcha Lya Luft morreu nesta em 30/12/21, aos 83 anos, em sua casa, em Porto Alegre, durante o sono. Natural de 
Santa Cruz do Sul, a autora tinha sido diagnosticada com um melanoma — agressivo câncer de pele — havia sete 



meses. Pela relevância de sua obra, o fato ganhou destaque na imprensa nacional.  
Corrobora ainda para interpretação da questão, que os demais nomes citados nas alternativas, são de 

grandes referências da literatura que já haviam falecido de acordo com as seguintes datas: Clarice Lispector (1977), 
Zélia Gattai (2008), Hilda Hilst (2004) e Raquel de Queiroz (2003). Sendo assim, por obvio, somente Lya Luft 
permanecia viva, divulgando suas grandes obras na última década. 

Importante destacar, ainda, que o fato tenha ocorrido em 30/12/21, ou seja, após a publicação do edital deste 
certame, não vai de encontro as regras e os ditames estabelecidos no edital na medida em que este estabelece: 5.1. 
No que se refere aos conteúdos referenciados em leis, serão considerados os conteúdos publicados e suas 
atualizações até a data de lançamento deste Edital, constantes no Anexo I, ou seja, restringe-se aos conteúdos e 
questões referentes a legislação, o que não é o caso da referida questão que aborda um tema de atualidade de 
âmbito cultural, cujas fontes de consulta estão na mídia impressa e digital. 

 
QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'B'. A referida questão aborda as enchentes que assolaram o sul da Bahia 
em dezembro de 2021 e que pelo seu efeito devastador, causando inclusive dezenas de mortos foi destaque 
nacional nos principais sites de notícias, jornais (digitais ou impressos), revistas (digitais ou impressas), rádio e 
televisão. Salientamos que, embora o fato tenha ocorrido em dezembro de 2021, ou seja, após a publicação do 
edital deste certame, este não vai de encontro as regras e os ditames estabelecidos no edital na medida em que 
este estabelece: 5.1. No que se refere aos conteúdos referenciados em leis, serão considerados os conteúdos 
publicados e suas atualizações até a data de lançamento deste Edital, constantes no Anexo I, ou seja, restringe-se 
aos conteúdos referenciados em legislação, o que não se aplica ao caso da referida questão, na medida em que 
esta aborda um tema da atualidade de nosso país, amplamente embasado em mídia impressa e digital. 

 
QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão 24 da prova de conhecimentos gerais aborda um tema atual, 
a morte do Arcebispo Desmond Tutu, e contempla diversas áreas do programa publicado no edital deste certame: 
tópicos atuais, cultura, sociedade, relações internacionais.  

No programa divulgado no edital deste certame consta: tópicos atuais, nacionais, estaduais ou locais, de 
diversas áreas, tais como segurança pública, transportes, política, economia, sociedade, inclusão, desigualdade 
social, educação, saúde, cultura, esportes, tecnologia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e 
ecologia. Destacamos que a palavra "tópicos" está em elipse pelo uso das vírgulas visando à perfeita grafia da 
frase, ganhando também a palavra "atuais" autonomia em relação às palavras subsequentes. Assim, a restrição a 
que os recursos se referem só ocorreria caso não houvesse a vírgula após a palavra "atuais". Cabe ressaltar que a 
expressão tópicos atuais abrange tudo aquilo que se deve conhecer acerca de situações cotidianas e de 
conhecimento de todos. O arcebispo anglicano Desmond Tutu, um símbolo internacionalmente reconhecido na luta 
contra o apartheid na África do Sul, teve sua imensa relevância no combate ao racismo e a desigualdade social, que 
em 1984 foi vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Essa importância no combate a segregação racial fez com que o 
movimento negro o trouxesse para falar sobre o tema na Bahia. Sua morte em 26/12/21, foi destaque internacional e 
nacional nos principais sites de notícias, jornais (digitais ou impressos), revistas (digitais ou impressas), rádio e 
televisão como líder que combateu o racismo, como a desigualdade social no mundo.   

Salientamos também que, embora o fato tenha ocorrido em dezembro de 2021, ou seja, após a publicação do 
edital deste certame, este não vai de encontro às regras e os ditames estabelecidos no edital na medida em que 
este estabelece: 5.1. No que se refere aos conteúdos referenciados em leis, serão considerados os conteúdos 
publicados e suas atualizações até a data de lançamento deste Edital, constantes no Anexo I, ou seja, restringe-se 
aos conteúdos referenciados em legislação, o que não se aplica ao caso da referida questão, pois esta aborda um 
tema da atualidade envolvendo relações internacionais, combate a segregação racial que tem como fontes de 
consulta que estão na mídia impressa e digital. 
 

QUESTÃO: 25 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão 25 da prova de conhecimentos gerais que tem como tema 
Elon Musk aborda diversas áreas do programa publicado no edital deste certame: tópicos atuais, política, sociedade, 
economia, tecnologia, relações internacionais. 

No programa divulgado no edital deste certame consta: tópicos atuais, nacionais, estaduais ou locais, de 
diversas áreas, tais como segurança pública, transportes, política, economia, sociedade, inclusão, desigualdade 
social, educação, saúde, cultura, esportes, tecnologia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e 
ecologia. Destacamos que a palavra "tópicos" está em elipse pelo uso das vírgulas visando à perfeita grafia da 
frase, ganhando também a palavra "atuais" autonomia em relação às palavras subsequentes. Assim, a restrição a 
que os recursos se referem só ocorreria caso não houvesse a vírgula após a palavra "atuais". Cabe ressaltar que a 
expressão tópicos atuais abrange tudo aquilo que se deve conhecer acerca de situações cotidianas e de 
conhecimento de todos. Elon Musk Reeve, nascido 28 de junho de 1971) é um empresário e magnata. Ele é o 
fundador, CEO e engenheiro-chefe da SpaceX; investidor em estágio inicial, CEO e arquiteto de produto da empresa 
Tesla, (carros elétricos); fundador da empresa The Boring; e cofundador da Neuralink e OpenAl. Com um patrimônio 
líquido estimado em cerca de US $ 280 bilhões em dezembro de 2021 Musk é considerado a pessoa mais rica do 
mundo. Elon Musk possui também empresas na área de telecomunicações como a Starlink, empresas de satélites 
ligadas a SpaceX, com quem o governo brasileiro tem firmado contratos para levar conectividade para regiões de 
difícil acesso no Brasil. Por sua importância e influência econômica e tecnológica, Elon Musk e suas empresas, 
possuem ampla relação com o Brasil e notícias relacionadas são amplamente divulgadas em sites de notícias, 
jornais (digitais ou impressos), revistas (digitais ou impressas), rádio e televisão de relevância nacional. 

 



 
QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão 26 da prova de conhecimentos gerais tem como tema atual as 
modalidades esportivas dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Beijing 2022 e aborda as áreas do programa publicado 
no edital deste certame: tópicos atuais, cultura, esportes, relações internacionais.  

No programa divulgado no edital deste certame consta: tópicos atuais, nacionais, estaduais ou locais, de 
diversas áreas, tais como segurança pública, transportes, política, economia, sociedade, inclusão, desigualdade 
social, educação, saúde, cultura, esportes, tecnologia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e 
ecologia. Destacamos que a palavra "tópicos" está em elipse pelo uso das vírgulas visando à perfeita grafia da 
frase, ganhando também a palavra "atuais" autonomia em relação às palavras subsequentes. Assim, a restrição a 
que os recursos se referem só ocorreria caso não houvesse a vírgula após a palavra "atuais". Cabe ressaltar que a 
expressão tópicos atuais abrange tudo aquilo que se deve conhecer acerca de situações cotidianas e de 
conhecimento de todos. Destacamos também, que nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, há a participação da 
equipe brasileira que é composta por onze atletas e, segundo especialistas, nunca o Brasil chegou tão bem 
preparado para a edição das olimpíadas de inverno como nesta.  

Salientamos que, embora o fato seja extremamente atual, ocorrendo em fevereiro de 2022, ou seja, após a 
publicação do edital deste certame, este não vai de encontro às regras e os ditames estabelecidos no edital na 
medida em que este estabelece: 5.1. No que se refere aos conteúdos referenciados em leis, serão considerados os 
conteúdos publicados e suas atualizações até a data de lançamento deste Edital, constantes no Anexo I, ou seja, 
restringe-se aos conteúdos referenciados em legislação, o que não se aplica ao caso da referida questão pois esta 
aborda um tema da atualidade enfocando entre outras áreas, o esporte, as relações internacionais, que tem como 
fontes de consulta a mídia impressa e digital. 

 
QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'E'. No programa divulgado no edital deste certame consta: tópicos atuais, 
nacionais, estaduais ou locais, de diversas áreas, tais como segurança pública, transportes, política, economia, 
sociedade, inclusão, desigualdade social, educação, saúde, cultura, esportes, tecnologia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável e ecologia. Destacamos que a palavra "tópicos" está em elipse pelo uso das vírgulas 
visando à perfeita grafia da frase, ganhando também a palavra "atuais" autonomia em relação às palavras 
subsequentes. A restrição a que os recursos se referem só ocorreria caso não houvesse a vírgula após a palavra 
"atuais". Cabe ressaltar que a expressão tópicos atuais abrange tudo aquilo que se deve conhecer acerca de 
situações cotidianas e de conhecimento de todos. Assim, a questão 27 é um tópico atual que contempla diversas 
áreas sociedade, esportes e relações internacionais, integrantes do programa divulgado para a prova de 
conhecimentos gerais publicado neste edital. 

Nesse sentido, a questão aborda a final da Copa Libertadores da América que, em 2021 teve como finalistas 
dois dos grandes times de futebol em destaque no cenário nacional brasileiro. Assim, a partida que teve como palco 
a cidade de Montevidéu foi destaque nos principais sites de notícias, jornais (digitais ou impressos), revistas (digitais 
ou impressas), rádio e televisão de todo o Brasil. 

Cabe destacar também que, embora o fato (jogo final) tenha ocorrido em novembro de 2021, o anúncio de que 
ocorria na cidade de Montevidéu, foi muito antes do lançamento do Edital de Abertura. Ainda, reafirma-se que na 
medida em que este estabelece: 5.1. No que se refere aos conteúdos referenciados em leis, serão considerados os 
conteúdos publicados e suas atualizações até a data de lançamento deste Edital, constantes no Anexo I, ou seja, 
restringe-se aos conteúdos referenciados em legislação, não se aplica ao caso da referida questão pois esta aborda 
um tema da atualidade enfocando entre outras áreas, o esporte, as relações internacionais, que tem como fontes de 
consulta a mídia impressa e digital. 

 
QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão 28 da prova de conhecimentos gerais tem como tema 
atual um novo recorde econômico estabelecido pela Apple e aborda as áreas do programa publicado no edital deste 
certame: tópicos atuais, economia e tecnologia.  

No programa divulgado no edital deste certame consta: tópicos atuais, nacionais, estaduais ou locais, de 
diversas áreas, tais como segurança pública, transportes, política, economia, sociedade, inclusão, desigualdade 
social, educação, saúde, cultura, esportes, tecnologia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e 
ecologia. Destacamos que a palavra "tópicos" está em elipse pelo uso das vírgulas visando à perfeita grafia da 
frase, ganhando também a palavra "atuais" autonomia em relação às palavras subsequentes. Assim, a restrição a 
que os recursos se referem só ocorreria caso não houvesse a vírgula após a palavra "atuais". Cabe ressaltar que a 
expressão tópicos atuais abrange tudo aquilo que se deve conhecer acerca de situações cotidianas e de 
conhecimento de todos. Destacamos que a Apple atingiu mais um marco importantíssimo. A fabricante do IPhone 
atingiu o valor de mercado de US$ 3 trilhões —a primeira empresa de capital aberto a valer tanto. As ações da 
Apple subiram brevemente cerca de 3%, para um novo recorde histórico de US$ 182,88, ultrapassando os US$ 
182,85 por ação que precisava valer US$ 3 trilhões. Mais tarde, a ação recuou desse nível. 

Salientamos que, embora o fato (valor de mercado) tenha ocorrido em janeiro de 2022, a Apple é fabricante do 
Iphone desde 2007, objeto da questão, essa informação é de amplo conhecimento internacional e nacional, uma vez 
que esse produto é comercializado em todo o mundo. Também, na medida em que este estabelece: 5.1. No que se 
refere aos conteúdos referenciados em leis, serão considerados os conteúdos publicados e suas atualizações até a 
data de lançamento deste Edital, constantes no Anexo I, ou seja, restringe-se aos conteúdos referenciados em 
legislação, não se aplica ao caso da referida questão pois esta aborda um tema da atualidade enfocando entre 
outras áreas, a economia, a tecnologia e as relações internacionais, que tem como fontes de consulta a mídia 
impressa e digital. 



  

QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão 29 da prova de conhecimentos gerais que tem como tema 
atual Conselho de Segurança da ONU e aborda as áreas do programa publicado no edital deste certame: tópicos 
atuais, política e relações internacionais, inclusive com grande impacto e participação do Brasil. 

A referida questão, aborda uma atualidade da áreas das relações internacionais, amplamente divulgado nos 
principais Sites de notícias, jornais (digitais ou impressos), revistas (digitais ou impressas), rádio e televisão. No 
programa divulgado no edital deste certame consta: tópicos atuais, nacionais, estaduais ou locais, de diversas 
áreas, tais como segurança pública, transportes, política, economia, sociedade, inclusão, desigualdade social, 
educação, saúde, cultura, esportes, tecnologia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia. 
Destacamos que a palavra "tópicos" está em elipse pelo uso das vírgulas visando à perfeita grafia da frase, 
ganhando também a palavra "atuais" autonomia em relação às palavras subsequentes. Assim, a restrição a que os 
recursos se referem só ocorreria caso não houvesse a vírgula após a palavra "atuais". Cabe ressaltar que a 
expressão tópicos atuais abrange tudo aquilo que se deve conhecer acerca de situações cotidianas e de 
conhecimento de todos. 

O Conselho de Segurança das Nações Unidas é um órgão da ONU cujo mandato é zelar pela manutenção da 
paz e da segurança internacional. É o único órgão do sistema internacional capaz de adotar decisões obrigatórias 
para todos os 193 Estados Membros da ONU, podendo inclusive autorizar intervenção militar para garantir a 
execução de suas resoluções. O Conselho é conhecido também por autorizar o desdobramento de operações de 
manutenção da paz e missões políticas especiais. O Conselho é composto por 15 membros, sendo 5 membros 
permanentes com poder de veto: os EUA, a França, o Reino Unido, a Rússia e a China. Os demais dez membros 
são eleitos pela Assembleia Geral para mandatos de dois anos. Uma resolução do Conselho de Segurança é 
aprovada se tiver maioria de 9 dos quinze membros, inclusive os cinco membros permanentes. Um voto negativo de 
um membro permanente configura um veto à resolução. A abstenção de um membro permanente não configura 
veto. O Brasil voltará a ocupar uma cadeira no Conselho de Segurança no biênio 2022-2023. Assim, somente a 
assertiva I está correta. 

  

QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'E'. A questão 30 da prova de conhecimentos gerais que tem como tema 
atual os Jogos Pan-Americanos de 2023 e aborda as áreas do programa publicado no edital deste certame: tópicos 
atuais, cultura, esportes, relações internacionais.  

A referida questão enfoca um tema da áreas das relações internacionais a partir dos esportes no continente 
americano, amplamente divulgado nos principais Sites de notícias, jornais (digitais ou impressos), revistas (digitais 
ou impressas), rádio e televisão. No programa divulgado no edital deste certame consta: tópicos atuais, nacionais, 
estaduais ou locais, de diversas áreas, tais como segurança pública, transportes, política, economia, sociedade, 
inclusão, desigualdade social, educação, saúde, cultura, esportes, tecnologia, relações internacionais, 
desenvolvimento sustentável e ecologia. Destacamos que a palavra "tópicos" está em elipse pelo uso das vírgulas 
visando à perfeita grafia da frase, ganhando também a palavra "atuais" autonomia em relação às palavras 
subsequentes. Assim, a restrição a que os recursos se referem só ocorreria caso não houvesse a vírgula após a 
palavra "atuais". Cabe ressaltar que a expressão tópicos atuais abrange tudo aquilo que se deve conhecer acerca 
de situações cotidianas e de conhecimento de todos. 

Destacamos também, que Os Jogos Pan-Americanos de 2023, oficialmente denominados como XIX Jogos 
Pan-Americanos, serão um evento multidesporto a ser realizado entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro 2023, 
na cidade de Santiago, capital do Chile. O evento é importantíssimo como preparatório para as Olimpíadas de Paris 
de 2024 e a equipe do Brasil é uma das principais forças esportivas da competição. 

 
 

 

MATÉRIA: MATEMÁTICA 

 
QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão é clara e refere-se ao tema conjuntos. Sendo A contido em B e 
subconjunto de B, portanto A é interseção de A e B. Questão mantida. 

 
QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'D'. Todos os itens da questão são contemplados no edital. Em relação aos 
itens da questão, seguem as explicações para cada assertiva: Item I - é verdadeira, pois a é um número real positivo, 
assim sua raiz quadrada é um número real. Item II - é verdadeira, pois a soma de quadrados positivos é menor que a 
soma destes positivos ao quadrado. Item III - é falsa, pois se a=100 por exemplo, log(100)=2 que é um número 
racional. 

 
QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'C'. O tema polinômios é contemplado no edital. Em relação a notação, está 
correta com qualquer referência proposta de ensino médio e básico. A álgebra (conta da resolução) envolvida e 
pedida na questão é clara, portanto a questão deve ser mantida. 

 
QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão está correta. Reclamações com a palavra "dista" são 
incoerentes, pois, do dicionário de português temos: "Dista: Vem do verso distar. O mesmo que: está, fica, demora. 
Significado: Ser ou estar distante". A questão trata de uma aplicação direta o teorema de Pitágoras, também 
contemplado no edital. 

 



QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão cobra conceito básico de função, tema contemplado no edital. 
Questão será mantida. 

 
QUESTÃO: 36 - MANTIDA alternativa 'D'. A resposta com 120 e 80 respectivamente, resultam em 14 mil, isto é, 
50x120+100x80=14000. 

 
QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'B'. Ao dobrar-se o raio temos que ao avaliar na fórmula que é o número pi 
vezes o quadrado do novo raio, resulta em 4 vezes a própria fórmula, isto é, 4 vezes maior. 

 
QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão deve ser mantida. Ela identifica claramente uma região 
retangular que possui internamente um triângulo retângulo com duas medidas identificáveis e uma a descobrir. A 
aplicação do teorema de Pitágoras, que é previsto no edital, resolve a primeira parte da questão. O cálculo da área 
da região B é feito por geometria plana, também prevista no edital. E por fim, a multiplicação pela metragem 
quadrada que é possível armazenar termina a resolução da mesma.  

 
QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'B'. Trata-se de uma simples aplicação de juros compostos, previsto no 
edital. A questão é clara com relação a ordem de aplicação dos cálculos, devendo assim, ser mantida. 

 
QUESTÃO: 40 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão é clara com relação ao tamanho do cubo maior e dos cubos 
menores, bem como sua relação entre eles. A figura identifica a quantidade de cubos presentes, bem como deixa 
claro a quantidade de cubos hachurados. A formação do cubo maior é identificada como 27 dos menores e os 
menores hachurados são 6, portanto 6/27 que simplificado resulta em 2/9. Havendo assim, apenas uma alternativa 
correta. 
 
 

MATÉRIA: DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

 
QUESTÃO: 41 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão busca saber qual dos enunciados está amparado pela 
Convenção objeto de exame. Não há qualquer referência à sua literalidade. Apenas se demanda que a resposta 
esteja em conformidade com seu teor. Assim, apenas a alternativa “b” atende tal critério, porquanto em conformidade 
com o disposto no Art. 3º da Convenção, notadamente em seu item “a”, parte final. As demais, violam o disposto nos 
arts. 2, 4 e 5 do mesmo diploma. O inconformismo veiculado pelos candidatos, ora mistura diplomas normativos, do 
que se depreende a inadequação em relação ao exigido pela questão, ora agrega elementos estranhos ao objeto de 
avaliação. Destarte, nego provimento. 

 
QUESTÃO: 42 - MANTIDA alternativa 'A'. No que concerne ao mérito da questão, passo à análise. As assertivas 
“b”, “c”, “d” e “e”, violam, respectivamente, os arts. 5º, 2; 6º, 1 e 2; 9º; e 15, 1, “c”, do Pacto. A alternativa “a”, 
apontada como gabarito, encontra amparo no art. 4º do mesmo diploma. Não há, nas assertivas, qualquer dubiedade 
ou margem para interpretação diversa da apresentada. Portanto, nego provimento. 

 
QUESTÃO: 43 - MANTIDA alternativa 'C'. O gabarito assinalado é reprodução do art. 3º, XIII, da Lei 13.146/2015, 
que conceitua o profissional de apoio escolar. Não há, portanto, qualquer possibilidade de interpretação em sentido 
diverso. Nego provimento. 

 
QUESTÃO: 44 - MANTIDA alternativa 'D'. Inicialmente consigno que todos os diplomas normativos estão 
expressamente indicados na bibliografia obrigatória e, portanto, vinculante, do presente certame, além de constarem 
expressamente do programa de Direitos Humanos, quando exigido, no edital: “Incorporação de tratados de Direitos 
Humanos na Constituição Federal de 1988. Tratados Internacionais incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro 
com força de Emenda à Constituição”. Portanto, nada a deferir, no aspecto. 

Neste sentido, apenas os tratados de Marraqueche e a Convenção de Nova Iorque sobre os direitos das 
pessoas com deficiência e seu respectivo protocolo facultativo, foram internalizados pelo rito do art. 5º, §3º, da CF, 
conforme teor dos Decreto nº 9.522/2018 (Tratado de Marraqueche), e Decreto nº 6.949/2009 (Convenção 
Internacional sobre Direitos das pessoas com Deficiência e Protocolo Facultativo, também conhecida como 
Convenção de Nova Iorque). Sendo assim, nego provimento aos recursos. 

 
QUESTÃO: 45 - MANTIDA alternativa 'C'. A atribuição de falsa identidade é crime previsto na Lei nº 12.869/2019, 
sendo apenado com detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa, tal qual indicado na alternativa “c” (art. 16 de referido 
diploma normativo). As demais alternativas estão incorretas, todas, por não reproduzirem a situação tipificada no art. 
16 supramencionado. Nego provimento. 
 
 
 
 
 
 



MATÉRIA: INFORMÁTICA 

 
QUESTÃO: 46 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão não trata da utilização ou não de aspas ao efetuar uma 
pesquisa utilizando o recurso Pesquisar no Drive, mas a forma correta de pesquisar por uma "frase exata". A ajuda 
oficial do Google Drive sobre o tema, disponível em https://support.google.com/drive/answer/1716222?hl=pt-
BR&ref_topic=7000946#zippy=%2Cusar-a-pesquisa-avan%C3%A7ada, apresenta um exemplo de pesquisa por 
frase exata: "Digite uma frase exata entre aspas" (imagem em anexo). Desse modo, a única alternativa com uma 
frase entre aspas é a C. 

Localizar ou recuperar um arquivo no Google Drive 

 

 
 
QUESTÃO: 47 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão trata exclusivamente da captura de tela utilizando o recurso 
chamado de Firefox Screenshots. Cabe salientar que o programa publicado em edital menciona a versão mais atual 
do Mozilla Firefox: "4. Firefox versão atualizada". O suporte oficial do Mozilla Firefox sobre o tema, disponível em 
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/firefox-screenshots, apresenta as assertivas I e II como formas de iniciar uma 
captura de tela utilizando o Firefox Screenshots. Desse modo, a única alternativa correta é a C. 

 
QUESTÃO: 48 - MANTIDA alternativa 'E'. Segundo o suporte oficial da Microsoft sobre o tema, disponível em 
https://support.microsoft.com/pt-br/windows/desligar-suspender-ou-hibernar-o-computador-2941d165-7d0a-a5e8-
c5ad-8c972e8e6eff, "Há muitas maneiras de desligar o computador. Você pode desligá-lo completamente, suspendê-
lo ou hiberná-lo". Ainda, no mesmo link mencionado anteriormente, é definido o estado de Suspensão como um 
estado que consome pouca energia, o computador é iniciado mais rápido e você volta de imediato ao ponto em que 
parou.  Desse modo, a única alternativa correta é a E. 

 
QUESTÃO: 49 - MANTIDA alternativa 'B'. No Microsoft Excel 2013, um intervalo de células contínuo (ou 
adjacentes) é representado da seguinte forma: <coluna inicial><linha inicial>:<coluna final><linha final>. O primeiro 
conjunto de coluna e linha indica a célula de início do intervalo. O segundo conjunto de coluna e linha indica a célula 
final do intervalo. O caractere "dois pontos" indica que é um intervalo contínuo, ou seja, que também estão incluídas 
as células que se encontram entre essas duas referências. O suporte oficial da Microsoft exemplifica o intervalo 
A10:E20 como "O intervalo de células nas colunas A a E e linhas 10 a 20" (https://support.microsoft.com/pt-
br/office/vis%C3%A3o-geral-de-f%C3%B3rmulas-no-excel-ecfdc708-9162-49e8-b993-c311f47ca173). Desse modo, 
a única alternativa correta é a B. 

 
QUESTÃO: 50 - MANTIDA alternativa 'A'. Segundo o suporte oficial da Microsoft sobre o tema, disponível em 
https://support.microsoft.com/pt-br/office/usar-o-pincel-4bb415a9-d4e4-42b7-b579-170adc594e40, o Pincel de 
Formatação pode ser utilizado para aplicar rapidamente a mesma formatação, como cor, estilo e tamanho da fonte e 
estilo de borda, a várias partes de texto ou elementos gráficos. Ele permite copiar toda a formatação de um objeto e 
aplicá-la a outro. Desse modo, a única alternativa correta é a A. 
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