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NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO
LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO Nº DE INSCRIÇÃO

11

14

10615

10615

STATUS

INDEFERIDO

INDEFERIDO

ARGUMENTO

Mudança de
gabarito

Mudança de
gabarito

PARECER
Não há argumentação de caráter “ficcional” como está expresso na alternativa “B” a qual o candidato se refere.
Pois a ficção é própria da narração, o que não se constata na construção de sentido do texto em questão.
Segundo a autora Ingedore Villaça Koch, em seu livro: “Ler e compreender os sentidos do texto”, os gêneros
textuais são constituídos de um determinado modo, com uma certa função, em dada esferas de atuação
humana, o que nos possibilita a reconhece-los e produzi-los, sempre que necessário. Por isso, afirmar que os
gêneros são produzidos de determinada forma não implica dizer que não sofram variações ou que elegemos
a forma como o aspecto definidor do gênero textual em detrimento de sua função. Desse modo, todo gênero é
marcado por sua esfera de atuação que promove modos específicos de combinar, indissoluvelmente, conteúdo
temáticos, propósito comunicativo, estilo e composição, ou seja, o gênero textual é composto por diferentes
tipos, porém em seu sentido devemos perceber se está argumentando, informando, descrevendo. Portanto, a
alternativa correta é a alternativa “E”, pois o texto apresenta um artigo que está direcionando para um assunto
específico que informa sobre a saúde, o autor apenas está esplanando o assunto, não está defendendo, ele
usa uma linguagem em seu sentido real, objetivo, direcionada para um público leitor.
Considerando o fragmento “Aqueles que não se lembram do passado”, o verbo “lembram” está flexionado na
terceira pessoa do plural pelo simples fato desta oração apresentar sujeito na frase, ou seja, o pronome relativo
“que” pode ser substituído pela expressão “os quais” que faz referência coesiva anafórica ao pronome
“aqueles”, reforçando, ainda mais, o mecanismo de flexão do verbo para sujeito. Segundo o livro “Minimanual
de Gramática”, da autora Karolina Lopes, “o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito ao qual se
refere”. Nesse sentido, justifica-se a alternativa D como está inserida no gabarito oficial.
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RACÍOCINIO LÓGICO
QUESTÃO Nº DE INSCRIÇÃO

STATUS

ARGUMENTO

PARECER
Na solução da questão 16 deve-se subtrair os números que estão nas interseções de cada conjunto, para que
não haja o erro de soma-los mais de uma vez, conforme você demonstrou em sua justificativa. Observe o
diagrama abaixo com seus respectivos valores e após, a subtração dos números nas interseções dos
conjuntos.
Canetas

11682

1

32

16

INDEFERIDO

Anulação de
questão

Lápis

2

4
5

2
15

12418

Borracha
Para encontrar o número de clientes que comprou, pelo menos, dois produtos, basta somar os números das
interseções, ou seja, 1 + 2 + 5 + 4 = 12. O que justifica, sem nenhum erro, a alternativa (E) da referida
questão.
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QUESTÃO Nº DE INSCRIÇÃO

STATUS

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
ARGUMENTO

21

12679

INDEFERIDO

Anulação de
questão

25

13951

INDEFERIDO

Anulação de
questão

PARECER

Software livre são aplicativos com código fonte liberado para que os usuários possam estudá-lo e alterá-lo, já
os freewares são aplicativos cuja licença permite o seu uso de forma irrestrita, sem limitação de tempo e com
seu código fonte fechado. Ambos são diferentes e não pertencem à mesma categoria.
O comando da alternativa D seleciona todo o texto abaixo a partir da posição do cursor e não todo o texto
como pede a questão.

NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO
QUESTÃO Nº DE INSCRIÇÃO
29

10615

STATUS
DEFERIDO

ARGUMENTO
Anulação de
questão

PARECER
QUESTÃO ANULADA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO

QUESTÃO Nº DE INSCRIÇÃO

10615

STATUS

INDERFERIDO

TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS
ARGUMENTO

Mudança de
Gabarito

PARECER

Em referência a alternativa A “Caráter legal de normas” o correto é “Caráter legal de normas e
regulamentos”, conforme “Características da burocracia” segundo Max Weber, citado por Idalberto
Chiavenato em Administração Pública, Rio de Janeiro, Elsevier Editora 2008, pg. 36.
Em referência a alternativa C “Especialização da Administração”, é a correta considerando-se as
“Características da burocracia” conforme Max Weber, citado por Idalberto Chiavenato em Administração
Pública, Rio de Janeiro, Elsevier Editora 2008, pg. 36.
Em referência a alternativa A “Caráter legal de normas” o correto é “Caráter legal de normas e
regulamentos”, conforme “Características da burocracia” segundo Max Weber, citado por Idalberto
Chiavenato em Administração Pública, Rio de Janeiro, Elsevier Editora 2008, pg. 36.

49

Em referência a alternativa B “Caráter racional e do trabalho” o correto é “Caráter racional e divisão do
trabalho”, conforme “Características da burocracia” segundo Max Weber, citado por Idalberto
Chiavenato em Administração Pública, Rio de Janeiro, Elsevier Editora 2008, pg. 36.

13599

INDERFERIDO

Anulação de
questão

Em referência a alternativa C “Especialização da Administração”, é a correta considerando-se
as “Características da burocracia” conforme Max Weber, citado por Idalberto Chiavenato em Administração
Pública, Rio de Janeiro, Elsevier Editora 2008, pg. 36.
Em referência a alternativa D “Competência técnica” o correto é “Competência técnica e meritocracia”,
conforme “Características da burocracia” segundo Max Weber, citado por Idalberto Chiavenato,
Administração Pública, Rio de Janeiro, Elsevier Editora 2008, pg. 36.
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Em referência a alternativa E “Hierarquia nas relações Caráter” o correto é “Hierarquia de autoridade”,
conforme “Características da burocracia” de Max Weber, citado por Idalberto Chiavenato em Administração
Pública, Rio de Janeiro, Elsevier Editora 2008, pg. 36.

QUESTÃO Nº DE INSCRIÇÃO

STATUS

TÉCNICO EM INFORMÁTICA
ARGUMENTO

43

11682

INDEFERIDO

Anulação de
questão

49

13623

INDEFERIDO

Mudança de
Gabarito

50

13623

INDEFERIDO

Anulação de
questão

QUESTÃO Nº DE INSCRIÇÃO
34

13951

STATUS
INDEFERIDO

PARECER

A alternativa ” A” não está correta, após a montagem de qualquer computador é necessário realizar teste antes
de iniciar o computador, pois algum componente mal encaixado ou defeituoso pode causar a perda do
equipamento. A palavra sempre não altera a clareza da alternativa, tendo em vista que um componente
encaixado pode estar com defeito e queimar o equipamento, sendo necessário testes antes de ligar o
computador.
A justificativa do recurso está baseada em blogs e sites não oficiais, não podendo ter um respaldo concreto e
reconhecido pelos órgãos competentes, a questão foi elaborada diante do livro Hardware o Guia
Definitivo. Morimoto, Carlos E. Documento oficial e aprovado pela Sociedade Brasileira de Computação. Diante
do livro citado acima, diz que POST é o software que carrega a BIOS da placa-mãe, que faz a contagem da
memória RAM, realiza a detecção rápida dos dispositivos instalados e, por fim, carrega o sistema operacional.
A justificativa do recurso está baseada em blogs, sites não oficiais e manuais em outro idioma não podendo
ter um respaldo concreto e não sendo reconhecido pelos órgãos competentes, a questão foi elaborada diante
do livro Hardware o Guia Definitivo. Morimoto, Carlos E. Documento oficial e aprovado pela Sociedade
Brasileira de Computação. Segundo o livro citado a cima os sinais sonoros emitidos por bips tem um padrão
mundial, não sendo verdadeira a afirmativa exposta no recurso, que diz que cada BIOS adota um padrão
diferente.

TÉCNICO EM REDE DE COMPUTADORES
ARGUMENTO
Mudança de
Gabarito

PARECER

O argumento do recurso é baseado no protocolo UDP, que logicamente está situado na camada de transporte,
assim como o TCP. Mas não é o caso, a questão baseasse no encapsulamento de um datagrama sendo
enviado por meio de comutadores de pacotes, onde os comutadores encontram-se entre a origem e o
destino na camada de enlace de dados. Logo a sugestão do recurso de que a resposta correta seria a camada
de transporte está totalmente fora de contexto.
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42

13951

INDEFERIDO

Anulação de
questão

47

13951

INDEFERIDO

Mudança de
Gabarito

49

13951

INDEFERIDO

Anulação de
questão

O argumento é irrelevante. A opção precisa de uma lista de roteadores por onde deve percorrer o caminho até
seu determinado destino, se o algoritmo grava ou apresenta uma lista de roteadores é completamente
irrelevante. Pois a opção irá exigir que o pacote percorra uma lista de roteadores específicos na ordem
determinada, mas permite que ele passe por outros roteadores durante o percurso. Por este motivo não foi
utilizado o termo “obrigar” para não causar ambiguidade de interpretação, pois poderiam entender da seguinte
forma, se o caminho exigido não fosse possível o pacote não seria entregue ao seu destino. Que não é o caso
da função Loose source routing no protocolo. Talvez o argumento se aplique melhor
a função Strict source routing, onde o pacote é obrigado a seguir exatamente a rota especificada do inicio ao
fim, sem poder fazer alterações no percurso.
Dado o contexto de terminal Linux onde as informações são obtidas do terminal, imprimir e listar tem o mesmo
sentido. Toda resposta obtida no terminal é uma impressão de um método( ou resposta) de uma saída do
algoritmo. Associar a resposta do terminal com a impressão de uma impressora é um erro grotesco. Inclusive
o link enviado pelo candidato http://man7.org/linux/man-pages/man8/lsblk.8.html utiliza está
terminologia (imprimir) para descrever as funcionalidades do lsblk. O comando lsblk-m imprime informações
de permissões do disco e das partições, logo independente de ser ou não o root ele irá informar as
permissões do disco ou partição. Este é o objetivo do comando no contexto da pergunta.
Argumento sem sustentação. Na verdade o IEEE não define duas frequências, ele define uma faixa de
frequência como mencionado na questão do concurso. Em nenhum momento a questão fala de somente uma
frequência, até porque isso não faz sentido. Uma faixa de frequência contem um intervalo de frequências dentro
dos limites estabelecidos, neste caso de 5.1 a 5.8, contendo diversas frequências dentro de seus limites.

NÍVEL SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO Nº DE INSCRIÇÃO
10780
11412
02
10804

STATUS
INDEFERIDO

ARGUMENTO
Anulação de
questão
Mudança de
gabarito

PARECER
A expressão “já que” estabelece uma relação de explicação entre a oração “Eu resistir o quanto pude, mas
acabei sucumbindo no ano passado, por necessidade profissional e também, para conhecer o inimigo”,
justificada pela ideia contida na oração que a segue “já que meus filhos inevitavelmente usariam a plataforma”.
Segundo a autora Ingedore Villaça Koch, os encadeadores de tipo discursivo são responsáveis pela estrutura
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Anulação de
questão

14403
05

07

INDEFERIDO
11562

Mudança de
gabarito

14484

Mudança de
gabarito

10804
11795

INDEFERIDO

Anulação de
questão

13994
10804
09

10

11562
13280
11470
14101
14159
13417

INDEFERIDO

Mudança de
gabarito

INDEFERIDO

Mudança de
gabarito

de enunciados em textos, por meio de encadeamentos sucessivos, “(...) explicação ou justificativa quando se
encadeia sobre um primeiro ato de fala, outro ato que justifica ou explica o anterior”. Portanto a alternativa
correta é a letra E, como a banca colocou no gabarito oficial.
Na oração “aqueles que mais usam a plataforma” há um pronome relativo que estabelece um mecanismo de
coesão interna referida na frase que pode ser observada na palavra “QUE” (Aqueles que mais usam) e não na
palavra “AQUELES” como você sustenta. Vale ressaltar que o pronome “QUE” pode ser substituído por “OS
QUAIS” e com isso faz a retomada anafórica ao pronome demonstrativo “aqueles”, confirmando, portanto, ser
um pronome relativo a palavra “QUE”. De acordo com Evanildo Bechara, em seu livro “Moderna Gramática
Portuguesa”, pág. 171, “os pronomes relativos” são os que normalmente se referem a um termo anterior
chamado de antecedente, como pode-se observar no exemplo a seguir, “Eu sou o freguês que por último
comprou o jornal” o “que” refere-se à palavra freguês, demonstrando assim, o termo citado anteriormente.
Logo, a alternativa correta é a letra D.
A questão em análise considera apenas o fragmento “desses milhares de meninos que não pediram pra nascer”
e nele há o emprego do vocábulo “pra” que é a redução de “para”, sendo, portanto, essa redução própria do
discurso coloquial, popular. O fragmento em si, à luz da modalidade escrita e falada, dá-se em um contexto de
interação discursiva informal, ainda que subjetiva. Conforme o autor e linguista, Luis Carlos Travaglia, os
registros linguísticos ou variações de estilo estão relacionados aos diferentes graus de formalidade do contexto
de interlocução, o qual se explica, por sua vez, em termos do maior ou menor conhecimento e proximidade
entre os falantes. Em um dos extremos do que se pode tomar como um eixo contínuo de formalidade, temos
as situações formais em que se manifesta a linguagem (uso coloquial, em situações familiares). Dessa forma
a alternativa correta para a questão é a letra C.
A palavra “como” é uma conjunção subordinativa integrante que liga duas orações dependentes entre si.
Segundo Karolina Lopes, em seu livro “Manual de Gramática” essa conjunção expressa conformidade em
relação à oração principal, podendo a palavra “comer” ser substituída por “conforme” mantendo a mesma
relação de sentido. Dessa forma, reitera-se que não há como estabelecer relação comparativa entre as orações
“pessoas que veem” e “ é um menino comum” presentes no fragmento em questão. Logo a alternativa correta
é a letra B como a banca colocou no gabarito oficial.
A questão a qual você diz ser correta trata-se da “alternativa E”, que não está de acordo com o comando, o
qual solicita a outra finalidade do texto, uma vez, que o mesmo em sua construção apresenta humor, lirismo e
também uma crítica e não ao gênero textual, que na alternativa é caracterizado como uma descrição. Sendo
assim, os gêneros textuais são formados por sequências diferenciadas denominadas tipos textuais. Portanto,
devemos ter em vista que a noção de gênero não se confunda com a noção de tipos, ou seja, o texto em sua
estrutura sequencial heterogênea, segundo Adam (1991), apresenta diversidade e aspectos complexos que
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precisam ser definidos linguisticamente. Além disso, a autora Ingedore Villar Koch, em seu livro “O texto e a
construção dos Sentidos” diz que a informação semântica contida no texto distribui-se, como se sabe, em (pelo
menos) dois grandes blocos: o dado e o novo, cuja disposição e dosagem inferem na construção do sentido.
A retomada de informação já dada no texto se faz por meio de remissão ou referência textual (Cf. Koch, 1989),
formando-se destarte no texto, as cadeias coesivas, que têm papel importante na organização textual,
contribuindo para a produção do sentido pretendido pelo produtor do texto. Daí as inferências constituem
estratégias cognitivas extremamente poderosas, que permitem estabelecer a ponte entre o material linguístico
presente na superfície textual e os conhecimentos prévios e/ou compartilhados dos parceiros de comunicação.
Isto é, é em grande parte através das inferências que se pode (re)construir os sentidos que o texto implícita.
Diante disso, a alternativa correta é a letra A, que confirma assim, a inferência feita pelo autor aos assuntos
pertinentes pelo meio sociolinguístico, que através de suas experiências de vida (experiências pragmáticas)
apresenta-se igual a realidade vivida no mundo externo, como por exemplo, a crítica voltada para algumas
famílias que contribuem para essa situação, e também o governo, que demonstra descaso e não investe com
políticas públicas para solucionar o problema

14249
11053
12480
10294
13244
10125
11599
13461
11261
11792
13994
14946
13134
11795
14484
10968

Anulação de
questão
10107

Há uma resposta correta para a questão, ou seja, a “alternativa A” que está condizendo com o comando da
pergunta. E quanto a alternativa “E” não está de acordo com o que solicita a questão 10, ou seja, a outra
finalidade do texto, uma vez, que o mesmo em sua construção apresenta humor, lirismo e também uma crítica
e não ao gênero textual, que na alternativa é caracterizado como uma descrição. Sendo assim, os gêneros
textuais são formados por sequências diferenciadas denominadas tipos textuais. Portanto, devemos ter em
vista que a noção de gênero não se confunda com a noção de tipos, ou seja, o texto em sua estrutura
sequencial heterogênea, segundo Adam (1991), apresenta diversidade e aspectos complexos que precisam
ser definidos linguisticamente. Além disso, a autora Ingedore Villar Koch, em seu livro “O texto e a construção
dos Sentidos” diz que a informação semântica contida no texto distribui-se, como se sabe, em (pelo menos)
dois grandes blocos: o dado e o novo, cuja disposição e dosagem inferem na construção do sentido. A
retomada de informação já dada no texto se faz por meio de remissão ou referência textual (Cf. Koch, 1989),
formando-se destarte no texto, as cadeias coesivas, que têm papel importante na organização textual,
contribuindo para a produção do sentido pretendido pelo produtor do texto. Daí as inferências constituem
estratégias cognitivas extremamente poderosas, que permitem estabelecer a ponte entre o material linguístico
presente na superfície textual e os conhecimentos prévios e/ou compartilhados dos parceiros de comunicação.
Isto é, é em grande parte através das inferências que se pode (re)construir os sentidos que o texto implícita.
Diante disso, a alternativa correta é a letra A, que confirma assim, a inferência feita pelo autor aos assuntos
pertinentes pelo meio sociolinguístico, que através de suas experiências de vida (experiências pragmáticas)
apresenta-se igual a realidade vivida no mundo externo, como por exemplo, a crítica voltada para algumas
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13

14496

INDEFERIDO

Mudança de
gabarito

INDEFERIDO

Anulação de
questão

12480
14

11726
11224

famílias que contribuem para essa situação, e também ao governo, que demonstra descaso e não investe em
políticas públicas para solucionar o problema inferido no texto
Há um desvio linguístico de regência verbal, uma vez que o verbo “assistir” no sentido de “ver” é transitivo
indireto e o seu complemento verbal “um programa de vida submarina” deveria estar regido pelo emprego da
proposição “A”, consistindo assim, o desvio gramatical quanto à norma culta, confirmando, portanto, a
alternativa B como a opção correta. De acordo com Karolina Lopes, em seu livro “Minimanual de Gramática”,
o verbo “assistir” no sentido de ver, presenciar deve ser usado com o auxílio da preposição “a”, como pode-se
observar no exemplo: “Assistimos ao espetáculo”.
O comando da questão é bem claro em orientar o candidato a analisá-la considerando apenas o segundo
quadrinho da charge/tira e nele observar a figura de linguagem denominada de prosopopeia, uma vez que um
pato, ser irracional, responde a seu interlocutor, utilizando a linguagem verbal como uma “pessoa” o fosse.
Conforme Celso Cunha em sua Gramática de Português Contemporâneo a figura de linguagem Prosopopeia
ou personificação consiste em atribuir características humanas a seres inanimados ou irracionais: “Havia
estrelas infantis a balbuciar preces matinais no céu deliquescente (V. de Moraes) ”. Justificando, assim, a
alternativa E como a resposta correta.
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QUESTÃO Nº DE INSCRIÇÃO
16

19

STATUS

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
ARGUMENTO

13646

INDEFERIDO

Anulação de
questão

14159

INDEFERIDO

Anulação de
questão

10073

INDEFERIDO

Anulação de
questão

13469

INDEFERIDO

Anulação de
questão

PARECER

O enunciado da questão não afirma que modelo é sinônimo de Layout, ele afirma que existe uma opção no
menu lateral no menu lateral que apresenta Layouts disponíveis para o usuário criar seus slides, sendo a opção
Modelos e Temas Disponíveis, a qual é a resposta correta e também exemplificada na sua própria imagem
usada como argumento.
As alternativas apresentadas não possuem a função exposta no recurso, sendo assim a única alternativa
correta é letra B) Cabeçalho e Rodapés.
A questão pede a função que quando ativas são posicionadas nas margens superiores e inferiores de um
documento, sendo clara quando diz que possibilita a inserção de números e páginas automáticas e não
adiciona como diz o recurso, para se ter número de páginas em um documento necessariamente será criado
um cabeçalho ou um rodapé, por isso ela possibilita a inserção de páginas.
A alternativa é clara quando se refere a um conjunto de atividades que uma função realiza, sendo assim a
alternativa número de páginas e cabeçalho é incompleta, pois quando é ativada a função Número de Páginas
ela vai automaticamente para o rodapé da página e a questão pede a função que quando ativas são
posicionadas nas margens superiores e inferiores de uma página.

NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO
QUESTÃO Nº DE INSCRIÇÃO

STATUS

21

10073

INDEFERIDO

22

13994

INDEFERIDO

ARGUMENTO
Mudança de
gabarito
Anulação de
questão

PARECER
A Alternativa “C” está incorreta, sendo o gabarito. Conforme o art. 216 parágrafo 1º. A prorrogação do prazo é
de 60 dias e não 30 dias como está na alternativa.
A alternativa “C” é o gabarito correto da questão, pois não se trata de deveres dos membros da Defensoria
Pública da União, mas sim garantia, conforme ART 44 VIII.
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O gabarito da questão é a alternativa “C”, e encontra-se em perfeita consonância com o ART 196 II da Lei
Complementar Estadual nº 136/2011.
A Letra “B” refere-se a hipótese de penalidade de censura, vejamos:

14692

23

14060

INDEFERIDO

Anulação de
questão

Art. 194 A censura caberá nas hipóteses de:
III - desatendimento as determinações dos órgãos de administração superior da Defensoria Pública do Estado
do Paraná;
Parágrafo único A censura será feita por escrito, reservadamente.
A alternativa “C” está incorreta.
Art. 13. À Corregedoria-Geral da Defensoria Pública da União compete:

12480
24

INDEFERIDO

Anulação de
questão

13255

VI - propor a instauração de processo disciplinar contra membros da Defensoria Pública da União e seus
servidores;
Quem propõe a instauração de processo disciplinar é a Corregedoria-Geral.
A alternativa “E” está correta conforme fundamentação abaixo.
Art. 8º São atribuições do Defensor Público-Geral, dentre outras:

11562

VI - autorizar os afastamentos dos membros da Defensoria Pública da União;

25

14403
13186
11226
11726

DEFERIDO

Anulação de
questão

QUESTÃO ANULADA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
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NOÇÕES DE DIREITO
QUESTÃO Nº DE INSCRIÇÃO
14357
14692
13442
14403
26
11470
14159
14484
10780
11562
14357
11319
12596
14242
14438
11599
11562
28

STATUS

ARGUMENTO

PARECER

DEFERIDO

Anulação de
questão

QUESTÃO ANULADA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

A alternativa B encontra-se incorreta, pois a expressão “permanência” não é sinônimo de “residência”.
Desta forma, caso um estrangeiro tenha residência registrada no Brasil e precise sair do pais não
haverá quebra do requisito exigido pela Constituição Federal de 1988.
A alternativa “C” está correta, pois os requisitos para a manutenção da nacionalidade brasileira são
alternativos, deste modo caso haja imposição de naturalização para que o brasileiro possa ali
permanecer não será declarada a perda na nacionalidade brasileira.

13214

A alternativa “A” está incorreta, conforme colocado pelo recorrente há uma segunda forma para que
o filho de João seja brasileiro nato, caso ele venha a residir na Federativa do Brasil e optem, em
qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

14692
10073

INDEFERIDO

Anulação de
questão

A alternativa “E” está incorreta, pois os direitos atribuídos aos portugueses não serão os direitos
atribuídos aos brasileiros natos, mas sim os naturalizados.
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A alternativa “C” está correta, pois os requisitos para a manutenção da nacionalidade brasileira são
alternativos, deste modo caso haja imposição de naturalização para que o brasileiro possa ali
permanecer não será declarada a perda na nacionalidade brasileira.
A alternativa “C” está correta, pois os requisitos para a manutenção da nacionalidade brasileira são
alternativos, deste modo caso haja imposição de naturalização para que o brasileiro possa ali
permanecer não será declarada a perda na nacionalidade brasileira.

10124

13403

13397

29

14484
10442
14670
14101
14403
11599
13253
11562
13397
14692
13341
14159
14242

Mudança de
gabarito

A alternativa B encontra-se incorreta, pois a expressão “permanência” não é sinônimo de “residência”.
Desta forma, caso um estrangeiro tenha residência registrada no Brasil e precise sair do pais não
haverá quebra do requisito exigido pela Constituição Federal de 1988.
A alternativa B encontra-se incorreta, pois a expressão “permanência” não é sinônimo de “residência”.
Desta forma, caso um estrangeiro tenha residência registrada no Brasil e precise sair do pais não
haverá quebra do requisito exigido pela Constituição Federal de 1988.
Na alternativa “B” a expressão “poder ser demonstrado” não está no sentido de mera faculdade, mas sim no
sentido de ser capaz. Desta modo resta indeferido o recurso.

Anulação de
questão
O direito ao Habeas data (art. 5º LXXII CF) não se confunde com o direito de obter certidões (art. 5º XXXIV
CF), Havendo recusa no fornecimento de certidões o remédio correto é Mandado de Segurança, conforme
posicionamento doutrinário.

INDEFERIDO

Mudança de
gabarito

Vide Direito Constitucional Esquematizado, ed 2016. P. 1277
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO NÍVEL SUPERIOR
ADMINISTRADOR
QUESTÃO Nº DE INSCRIÇÃO
11470
32
10787
14670

STATUS

ARGUMENTO

PARECER

DEFERIDO

Anulação de
questão

QUESTÃO ANULADA PARA O CARGO DE ADMINISTRADOR NÍVEL SUPERIOR
A alternativa A traz o enunciado referente a função que avalia a capacidade da empresa para pedido.
A alternativa B traz o enunciado sobre a função referindo-se à qualificação de fornecedores em potencial.

33

14403

INDEFERIDO

Anulação de
questão

A alternativa D refere-se a função sobre os efeitos do ciclo econômico sobre os materiais.
A alternativa E refere-se a função dos efeitos da localização dos fornecedores sobre o custo.
Diante das alternativas a correta é a letra C de acordo com o enunciado em destaque.

14944

INDEFERIDO

Anulação de
questão

13274

INDEFERIDO

Anulação de
questão

34

Vale ressaltar que DIAS, Aurélio – em seu livro ADM. DE MATERIAS, 2015, abordar o referido assunto sobre
gestão de estoque, fundamentando teoricamente sobre os conceitos apresentados nas alternativas.
A questão não traz no enunciado que apenas deverá conter, ou contem unicamente, ou apenas contém as
diretrizes e metas da Administração Pública Federal. Fato este que não invalida a questão.
O edital do concurso no Cargo específico para Administrador traz o conteúdo abordado no art. 165 da
CF/88: 1. Orçamento público. 1.1. Funções do orçamento público. 1.2. Conceito. 1.3. Técnicas orçamentárias.
1.4. Princípios orçamentários. 1.5. Ciclo orçamentário. 1.6. Processo orçamentário. 2. O orçamento público
no Brasil. 2.1. Plano plurianual. 2.2. Diretrizes orçamentárias. 2.3. Orçamento anual. 2.4. Outros planos e
programas. 2.5. Sistema e processo de orçamentação. 2.6. Classificações orçamentárias. 2.7. Estrutura
programática. 2.8. Créditos ordinários e adicionais. 3. Programação e execução orçamentária e financeira.
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14044

INDEFERIDO

Anulação de
questão

13274

INDEFERIDO

Anulação de
questão

O texto utilizado em referência a ONU está trazendo o conhecimento contemplado no edital sobre orçamento,
assim como qualquer outra contextualização de autores diversos sobre o assunto, está o mesmo dentro do
conteúdo programático cobrado no edital para o Cargo de Administrador: 1. Orçamento público. 1.1. Funções
do orçamento público. 1.2. Conceito. 1.3. Técnicas orçamentárias. 1.4. Princípios orçamentários. 1.5. Ciclo
orçamentário. 1.6. Processo orçamentário. 2. O orçamento público no Brasil. 2.1. Plano plurianual. 2.2.
Diretrizes orçamentárias. 2.3. Orçamento anual. 2.4. Outros planos e programas. 2.5. Sistema e processo de
orçamentação. 2.6. Classificações orçamentárias. 2.7. Estrutura programática. 2.8. Créditos ordinários e
adicionais.
Diante do conteúdo programático que contempla o edital, vale ressaltar que o autor GIACOMONIO, James –
Orçamento púbico (pg.179)., traz em sua obra a trajetória do orçamento público no Brasil, destacando os
principais tipos de orçamento público, bem como o tipo de orçamento utilizado no Brasil.

14946

INDEFERIDO

Anulação de
questão

Diante do conteúdo programático que contempla o edital, vale ressaltar que o autor GIACOMONIO, James –
Orçamento púbico 2015 (traz em sua obra a classificação orçamentária da receita pública no Brasil, destacando
a ordem da mesma em Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento.

DEFERIDO

Anulação de
questão

QUESTÃO ANULADA PARA O CARGO DE ADMINISTRADOR NÍVEL SUPERIOR

DEFERIDO

Anulação de
questão

QUESTÃO ANULADA PARA O CARGO DE ADMINISTRADOR NÍVEL SUPERIOR

INDEFERIDO

Anulação de
questão

Esta Lei refere-se a LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (101/00) cobrada no edital como conhecimento
especifico para o cargo de Administrador: 4. Lei de Responsabilidade Fiscal. 4.1. Conceitos e objetivos. 4.2.
Transparência, controle e fiscalização.

35

36

13214
39

40
45

O Edital do concurso no cargo específico para Administrador aborda no item 2 o conteúdo cobrado na
questão: O orçamento público no Brasil. 2.1. Plano plurianual. 2.2. Diretrizes orçamentárias. 2.3. Orçamento
anual. 2.4. Outros planos e programas. 2.5. Sistema e processo de orçamentação. 2.6. Classificações
orçamentárias. 2.7. Estrutura programática. 2.8. Créditos ordinários e adicionais.

14044
13274
14044
13274
14044
13274
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Esta Lei refere-se a LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (101/00) cobrada no edital como conhecimento
especifico para o cargo de Administrador: 4. Lei de Responsabilidade Fiscal. 4.1. Conceitos e objetivos.
4.2. Transparência, controle e fiscalização.
O texto da lei 101/00 está transcrito na Integra de acordo com o enunciado da alternativa correta:
Definições e Limites

14944

INDEFERIDO

Anulação de
questão

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório
dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos,
cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies
remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria,
reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer
natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.
§ 1o Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de
servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".
A alternativa A traz o conceito de Planejamento Estratégico que abrange toda a organização, tornando-se
falsa a questão quando afirma que não abrange toda organização.

14946

A Alternativa B traz o conceito de Planejamento Operacional e não o Tático de acordo com a alternativa.
A alternativa C traz o conceito de Planejamento Estratégico e não o Tático de acordo com a alternativa.

47

INDEFERIDO
13274

Anulação de
questão

A alternativa E traz o conceito de Planejamento Estratégico e não o Tático de acordo com a alternativa.
Portando a alternativa correta é a letra D sobre a definição do Planejamento Operacional.
Vale ressaltar que os referidos conceitos sobre os tipos de planejamentos são citados na obra de
CHIAVENATO, ADM. TEORIA PROCESSO E PRATICA 2015. Pgs.156 e 157, onde o autor traz a
fundamentação teórica dos principais conceitos de planejamento, enfatizando desse modo os conceitos
apresentados nas alternativas.
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O referido assunto consta no edital em conhecimentos específicos para cargo Administrador de acordo com o
item 1.1:

48

14044

INDEFERIDO

Anulação de
questão

Administração Geral: 1. Organização e Gestão. 1.1. Tipos de organizações. 1.2. Estrutura organizacional.
1.3. Cultura organizacional. 1.4. Ciclo de vida das organizações. 1.5. Arquiteturas organizacionais: técnica de
levantamento e coleta de dados. 1.6. Elaboração de diagnósticos organizacionais. 1.7. Estrutura de poderes:
centralização, descentralização. 1.8. Estrutura de trabalho: simplificação administrativa, documentos
normativos da organização. 1.9. Ciclo de vida das informações (origem, transformação, destinos), definição
dos processos produtivos, desenho da estrutura dos processos, informações de entrada e de saída de cada
processo. 1.10. Metodologias de construção de fluxogramas. 1.11. Controle. 1.12. Processo decisório. 1.13.
Gerenciamento de conflitos.
Sendo a LINHA-STAFF um dos tipos de organizações.
A alternativa A está incorreta pois a palavra externo torna incorreta a questão, pois o clima organizacional
constitui o meio interno ou atmosfera psicológica característica de cada organização.

10294

INDEFERIDO

Anulação de
questão

49

A alternativa B está incorreta devido a palavra semelhante tornando assim a questão incorreta, pois
Mudança é a transição de uma situação por outra diferente ou a passagem de um estado para outro
diferente.
A alternativa D está incorreta pois este conceito refere-se ao conceito de identificação.
A alternativa E está incorreta pois o clima organizacional está ligado a moral e a satisfação dos
colaboradores.

13274

INDEFERIDO

Anulação de
questão

Portanto a alternativa C traz o conceito sobre o enunciado da alternativa.
O autor do texto em referência apenas dá subsídios para que o candidato possa responder a questão de acordo
com o conteúdo programático do Edital para o cargo de Administrador, conhecimentos específicos: 1. Gestão
de Pessoas. 1.1. Evolução e as funções de Recursos Humanos. 1.2. Estratégias de Recursos Humanos. 1.3.
Avaliação de desempenho. 1.4. Gestão por competências. 1.5. Liderança e desenvolvimento gerencial. 1.6.
Clima Organizacional.
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Portanto a alternativa C traz o conceito sobre o enunciado da alternativa, conceito utilizado na obra de
CHIAVENATO, Idalberto, INTRODUÇÃO A TEORIA GERAL DA ADM. Pg.368 e 369.
A alternativa A refere-se ao conceito de controle de riscos e não ao conceito de planejar as respostas aos
riscos, tornando assim a alternativa incorreta.

10057
50

A alternativa B traz o conceito de Planejar as respostas aos riscos e não o conceito de Controlar os riscos.

INDEFERIDO
14101

Anulação de
questão

A alternativa C traz o conceito de Realizar a análise qualitativa dos riscos que tem a finalidade de priorizar os
riscos.
Na alternativa E este conceito visa a definição de como conduzir as atividades dos riscos.
Portanto a alternativa correta é a letra D que traz definido o conceito de análise quantitativa dos riscos
devidamente aplicado.
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QUESTÃO Nº DE INSCRIÇÃO

STATUS

ANALISTA DE INFORMÁTICA
ARGUMENTO
PARECER
Anulação de
questão
QUESTÃO ANULADA PARA O CARGO DE ANALISTA DE INFORMÁTICA NÍVEL SUPERIOR
Mudança de
gabarito
Anulação de
O comando MKDIR não se aplica a questão, pois para que o mesmo crie pastas e subpastas é preciso que
questão
seja especificado o caminho completo à ser criado, o que não foi feito na alternativa em questão.

11792

DEFERIDO

11726
14231

INDEFERIDO

14249

INDEFERIDO

11792
14013
11726
12596

DEFERIDO

12353

INDEFERIDO

14344

INDEFERIDO

14249
10442

INDEFERIDO

35

14249

INDEFERIDO

36

14249

INDEFERIDO

Mudança de
gabarito

37

14249

INDEFERIDO

Mudança de
gabarito

31
32

33

Mudança de
gabarito
Anulação de
questão
Anulação de
questão

MUDANÇA DE ALTERNATIVA CORRETA DE “B” PARA “A” (ATUALIZADO 29.05.2017)
O gabarito da questão será Alterado para alternativa A Devido o caractere “#”, pois o mesmo não é necessário
que seja digitado.
Para Fins teóricos pode-se utilizar um ip fictício “200.228.60 “ pois no contexto de redes de computadores cada
campo em branco no endereço de IP subtende se que existe um “0/1” neste local.
A alternativa A responde corretamente à Questão. Pois o caractere # não é utilizado como comando o Sistemas
Operacional Inclui automaticamente.
O gabarito da questão será Alterado para alternativa A Devido o caractere “#” , pois o mesmo não é necessário
que seja digitado
A questão pede o comando enviado pelo SERVIDOR, e o DHCPREQUEST é enviado pelo cliente.
Obs.: Wikipédia não é uma fonte de pesquisa Confiável.
A alternativa Correta é a Alternativa “D” e
não “C” como descrita no recurso. Pois
o Bitlocker permite a Criptografia de Unidade de Disco e é um recurso de proteção de dados do sistema
operacional que foi disponibilizado pela primeira vez no Windows Vista. Versões do sistema operacional
posteriores continuaram a melhorar a segurança oferecida pelo BitLocker para permitir que o sistema
operacional forneça a proteção do BitLocker para mais unidades e dispositivos.
A alternativa Correta é a Alternativa “C” e não “D” como descrita no recurso. Pois o Windows Server 2012
Essentials Com foco para pequenas empresas com até 25 usuários, a versão Essentials substitui a versão
Windows Small Business Server Essentials. Habilitado para nuvem com uma interface de usuário intuitiva, a
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39

11726

INDEFERIDO

Mudança de
gabarito

40

11726

INDEFERIDO

Anulação de
questão

41

14249

INDEFERIDO

-

10174

DEFERIDO

Mudança de
gabarito

11792
10113
12353

INDEFERIDO

Anulação de
questão

43

14249

INDEFERIDO

-

12353

INDEFERIDO

Anulação de
questão

46

14249

INDEFERIDO

-

47

14249

INDEFERIDO

-

44

versão Essentials também proporciona uma experiência de gerenciamento integrada na execução de
aplicações e serviços baseados na nuvem, como e-mail, colaboração, backup online, entre outros.
A questão não leva em conta a posterior manutenção da rede, além do que, o comando em questão não
configura o IP, ele apenas o Lista para que seja definida a máscara de rede para a porta ETH0
com Ip 192.168.1.2
Tendo em vista que o AD DS para armazenamento de informações, computadores, rede e usuários só é
utilizado em conjunto com um Domínio, assim como o próprio candidato afirma em seu recurso,
automaticamente elimina o AD LDS já que o mesmo opera sem a necessidade de controladores de rede e
domínio.
O comando RM não está contido na alternativa D
MUDANÇA DE ALTERNATIVA CORRETA DE “C” PARA “B” (ATUALIZADO 29.05.2017)
A rede do tipo anel apresenta redundância apenas no tipo bidirecionais o que não foi discriminado na questão.
Porém o Gabarito será alterado para alternativa “B”
A rede do tipo anel apresenta redundância apenas no tipo bidirecionais o que não foi discriminado na questão.
A questão pede qual informação NÃO está contida. No caso a alternativa “E”, pois o deslocamento de dados
permite ao tcp inserir segmentos de uma mensagem na sua devida posição de margem original, sendo assim
faz parte do TCP
OS Autores mais recentes, como o Renomado Andrew Stuart Tanenbaum, Diane e TOD KING,
que foram usados como biografias para a elaboração das questões, consideram Sim o Padding/enchimento
dos BITs como parte do cabeçalho.
A questão solicita do candidato alternativa com as características de uma rede de classe C e não A
A questão aponta a alternativa B como correta e não C como descrito no recurso
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CONTADOR
QUESTÃO Nº DE INSCRIÇÃO

STATUS

ARGUMENTO

PARECER
Em resposta ao recurso, indicamos que a questão está dentro do conteúdo programático pelo seu item 5.18.
Controle Interno, Externo e Social.

14060
31

INDEFERIDO

Anulação de
questão

11795
14596
11562

Segundo o CFC nº 1.133/08, que aprovou a NBC T 16.6 - Demonstrações Contábeis, mostra a Demonstração
do Resultado Econômico (DRE), com o objetivo de evidenciar o resultado econômico das ações voltadas ao
setor público, ponderando suas interligações com o subsistema de custos.
A questão está dentro do conteúdo programático pelo seu item 5.18. Controle Interno, Externo e Social

13784

Indicamos que a questão está dentro do conteúdo programático pelo seu item 3.3. Estoques.

11319

Resolução:
(Ei+Ef)/2

11224
32

11018

INDEFERIDO

Anulação de
questão

Janeiro= (25.000+10.000) / 2=17.500
Fevereiro= (10.000+80.450) / 2=45.225
Março= (80.450+66.450) / 2=73.450

13422
11228

Abril= (66.450+76.450) / 2=71.450
TOTAL= 207.625/4= 51.906,25
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Giro do Estoque= 336.500 / 51.906,25 = 6,48, Letra “E”.

11412

33

34

13461
13280
10863
13442
11795
14537
11562
13403
11412

DEFERIDO

Anulação de
questão

13923

INDEFERIDO

-

13280
13293

INDEFERIDO

Anulação de
questão

35

11562

A questão está dentro do conteúdo programático pelo seu item 2.6. Instruções Normativas do TCE-PR (nº
93/2013; nº 102/2014).
A questão está dentro do conteúdo programático pelo seu item 2.6. Instruções Normativas do TCE-PR (nº
93/2013; nº 102/2014).
A questão está dentro do conteúdo programático pelo seu item 5.10. Receita Pública.

13280
13923

QUESTÃO ANULADA PARA O CARGO DE CONTADOR NÍVEL SUPERIOR

INDEFERIDO

14537
37

14596

INDEFERIDO

38

14596
13461

INDEFERIDO

Mudança de
gabarito
Anulação da
questão
Anulação de
questão
Anulação de
questão

Segundo a Lei nº 8.666/1993, art. 56, §1º, I, o recebimento de um depósito em garantia na contratação de obra
é considerado Receita Extraordinária. No entanto, a questão remete ao fato da empresa infringir uma clausula
do contrato firmado com o estado e, portanto, justificando a execução da garantia. Esse recurso financeiro irá
então se incorporar definitivamente ao patrimônio do ente estatal que o recebeu, transformando-se em Receita
Orçamentária (Previsto pela lei 8.666/1993).
A questão está dentro do conteúdo programático pelo seu item 7.4.Planos de amortização de empréstimos
e financiamentos
A questão está dentro do conteúdo programático pelo seu item 7.4.Planos de amortização de empréstimos
e financiamentos
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42

11319
13403

DEFERIDO

13923

INDEFERIDO

Anulação de
questão
Mudança de
gabarito

QUESTÃO ANULADA PARA O CARGO DE CONTADOR NÍVEL SUPERIOR
A questão está dentro do conteúdo programático pelo seu item 5.18. Controles Interno, Externo e Social.
A questão está dentro do conteúdo programático pelo seu item 2.3. Lei Complementar Estadual – PR n°
136/2011 (Título VI - FADEP).

43

14537

INDEFERIDO

13923

44

14537

45

Segundo o Parágrafo Único do art. 233 da Lei Complementar Estadual – PR n° 136/2011 (Título VI - FADEP)
- Poderá o Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado editar instruções complementares e fixar planos
de aplicação e utilização dos recursos do Fundo de Aparelhamento do Estado do Paraná, observada a
legislação em vigor.
A questão está dentro do conteúdo programático pelo seu item 5.10. Receita Pública.

Segundo os Art. 157 e 158 CF/88 – Quaisquer pagamentos efetuados pelos Estados, DF e Municípios, inclusive
suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem, e que eventualmente acarretem retenção de valores
IR, deverão ser contabilizado como Receita Orçamentária.
A questão está dentro do conteúdo programático pelo seu item 2.3. Lei Complementar Estadual – PR n°
Mudança de gabarito
136/2011 (Título VI - FADEP).

INDEFERIDO

11228

11441
13442
11022

Anulação de
questão

Segundo o Parágrafo Único do art. 233 da Lei Complementar Estadual – PR n° 136/2011 (Título VI FADEP) - Poderá o Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado editar instruções complementares e
fixar planos de aplicação e utilização dos recursos do Fundo de Aparelhamento do Estado do Paraná,
observada a legislação em vigor.
A questão está dentro do conteúdo programático pelo seu item 5.10. Receita Pública.
Anulação de questão Segundo os Art. 157 e 158 CF/88 – Quaisquer pagamentos efetuados pelos Estados, DF e Municípios, inclusive
suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem, e que eventualmente acarretem retenção de valores
IR, deverão ser contabilizado como Receita Orçamentária.

Mudança de
gabarito

A questão está dentro do conteúdo programático pelo seu item 5.10. Receita Pública.

INDEFERIDO
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Anulação de
questão

13648
14537

Mudança de
gabarito

14060
11834

Receita arrecadada no exercício já previsto no LOA (Receita Orçamentária), quando ocorre o Superávit
financeiro, passa ser no próximo exercício, Receita Extraorçamentária. Ou seja, uma mesma receita não pode
ser considerada orçamentária duas vezes.
A questão está dentro do conteúdo programático pelo seu item 7.1. Juros simples e compostos:
capitalização e desconto.
Resolução:

14596

Valor Total – 8.500,00;

13461

Advogado (20%) – 1.700,00;

13648

PV= 6.800,00
Taxa (I)= 3
Período(n)= 15

48

INDEFERIDO

Anulação de
questão

FV= 6.800 x (1+0,03)^10
FV = 6.800 x 1,34 = 9.138,63 (10 meses de aplicação)

11562

Reaplicou: 4.569,32
PV= 4.569,32
Taxa (I)=3
Período(N) = 15
FV= 4.569,32 x (1+0,03)^15

Resultado do Recurso do Gabarito da Prova Objetiva e Gabarito Oficial
26.05.2017
Página | 24

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL 002/2017

FV = 4.569,32 x 1,56

11441

FV= 7.118,84(15 meses de aplicação), letra “B”
A questão está dentro do conteúdo programático pelo seu item 7.1. Juros simples e compostos:
capitalização e desconto.

14060

Resolução:
FV= 5.000

14596

Taxa(i)=2

13461
49

INDEFERIDO

Anulação de
questão

Período(n)= 4
D=?
(5.000*(2/100)*4) / (1+(2/100)*4)

13648

(5.000*0,02*4) / (1+0,02*4)
400,00 / 1,08= 370,37(Desconto)
Recebido= 5.000 – 370,37 = 4.629,63 (recebido), letra “B”

13280
50

11562
14537
11412

INDEFERIDO

Mudança de
gabarito / Anulação
de questão
Mudança de
gabarito
Anulação de
questão

A questão está dentro do conteúdo programático pelo seu item 6.4. Procedimentos e técnicas de trabalho.
Segundo o Item 6 da RESOLUÇÃO CFC Nº. 1.218/09, NBC TA 501 – Evidência de Auditoria – Considerações
Específicas para Itens Selecionados - Se o auditor não puder estar presente na contagem física dos estoques,
devido a imprevistos, ele deve efetuar ou observar algumas contagens físicas, em uma data alternativa, e
executar procedimentos de auditoria sobre transações ocorridas entre as duas datas.
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ECONOMISTA
QUESTÃO Nº DE INSCRIÇÃO

STATUS

Anulação de
questão

10217
36

INDEFERIDO

Mudança de
gabarito

10124

41

ARGUMENTO

12704

INDEFERIDO
Mudança de
gabarito

PARECER
O trecho da literatura citada na referida questão de Celso furtado tem como objetivo levar o candidato a se
reportar ao período da contexto histórico em questão, que neste caso refere-se a Industria
Açucareira conforme trecHo explicitado. “Durante o período Brasil- Colônia, observou-se um rápido crescimento
do desenvolvimento da indústria açucareira (século XVI) proporcionado por privilégios aos donatários de
fabricar moenda e engenho de água somado a isenções de tributos, honrarias, títulos entre outros. Porém,
grupos de colonos em razão da escassez de capital ou da escolha geográfica passaram a se dedicar a outro
tipo de comércio”. (FURTADO, 2003, p.48). Desta forma pede-se ao candidato para que indique o comércio
paralelo que os outros colonos passaram a se dedicar. A captura do comércio indígena vieram a constituir a
primeira atividade econômica estável dos grupos de população não dedicados a indústria açucareira. Ressaltase que a pecuária se deu mais tarde na região nordestina. O Gado se deu posteriormente primeiro na região
litorânea nordestina e depois voltou-se para o sul. Para tanto, destaco ainda, que a citação ao autor não tem
como objetivo concentrar-se exclusivamente em suas análises, porém, quando se trata de Tema sobre as
Origens da Expansão Industrial o referido autor também é referência.
A captura do comércio indígena vieram a constituir a primeira atividade econômica estável dos grupos de
população não dedicados a indústria açucareira. A mão de obra africana vem posteriormente com o objetivo
de expandir a referida indústria. Portanto, a questão faz menção ao comercio paralelo dedicado por outros
colonos que não fosse a “indústria açucareira”.
Por definição, os juros simples é diretamente proporcional ao capital inicial e ao tempo de aplicação, sendo a
taxa de juro por período o fator de proporcionalidade. Onde se Lê na alternativa que é calculado unicamente
sobre o capital inicial, significa dizer que o juros incidirá unicamente sobre o valor principal ou capital inicial. ’’ P’’
ou ‘’C’’. O autor citado acima, em sua literatura Matemática Comercial e Financeira Fácil, 8º edição, na
pág.82 evidencia referida afirmação explicita na alternativa “ A” . Ressalta-se ainda que maneira análoga aos
juros, os descontos são também classificados em simples e composto, envolvendo cálculos lineares no caso
do desconto simples e exponencial no caso do desconto composto. O Desconto racional simples é aquele
aplicado no valor atual do título n períodos antes do vencimento, ou seja, é o mesmo que juro simples. Por
tanto o cálculo é feito sobre o valor Atual ou valor presente liquído: D= A.i.n ( equivalente ao juros Simples, J
= C.i.n ou J= P.i.n); Já o Desconto comercial (por fora) é aquele em que a taxa de desconto incide sempre
sobre o montante ou valor futuro. É utilizado no Brasil de maneira ampla e generalizado, principalmente nas
chamadas operações de “desconto de duplicatas” realizadas pelos bancos, sendo, por essa razão, também
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conhecido por desconto bancário ou comercial. É obtido multiplicando-se o valor de resgate do título pela taxa
de desconto e pelo prazo a decorrer até o seu vencimento ( valor nominal), ou seja: D = N.i.n ou ainda:
D= Vf. i.n , ou seja, o valor nominal incide sobre o valor montante que é o valor futuro. Por tanto alternativa
incorreta é a letra “d”.

42

10031

DEFERIDO

44

10031

DEFERIDO

10031

DEFERIDO

13534

INDEFERIDO

49

Anulação de
questão
Anulação de
questão
Anulação de
questão
Mudança de
gabarito

QUESTÃO ANULADA PARA O CARGO DE ECONOMISTA NÍVEL SUPERIOR
QUESTÃO ANULADA PARA O CARGO DE ECONOMISTA NÍVEL SUPERIOR
QUESTÃO ANULADA PARA O CARGO DE ECONOMISTA NÍVEL SUPERIOR
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ENGENHEIRO CIVIL
QUESTÃO Nº DE INSCRIÇÃO

STATUS

ARGUMENTO

PARECER
O livro "A técnica de edificar" conceitua:
Frechal: viga de madeira com a função de distribuir as cargas concentradas provenientes de tesouras, de vigas
principais ou de outras peças de madeira da estrutura; costuma-se chamar também de frechal a terça da
extremidade inferior do telhado;
Assim com a bibliografia utilizada "O edifício até a sua cobertura" da Editora Bluchr ilustra:

11595
31

INDEFERIDO

Anulação de
questão

Ou seja, segundo as bibliografias utilizadas considera-se correto o item nº3 com a denominação "Frechal".

10073

Assim com a bibliografia utilizada "O edifício até a sua cobertura" da Editora Bluchr ilustra:
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E a própria imagem utilizada para interposição deste recurso, o item nº 2 da questão é denominado como
"Empena". Não havendo nenhum erro.

13134

A bibliografia utilizada "O edifício até a sua cobertura" da Editora Bluchr ilustra:
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Assim como o próprio Wallid Yazigi também já conceituou:
Frechal: viga de madeira com a função de distribuir as cargas concentradas provenientes de
tesouras, de vigas principais ou de outras peças de madeira da estrutura; costuma-se chamar
também de frechal a terça da extremidade inferior do telhado;
Ou seja, contrafrechal é também chamado de frechal.
Dessa forma o termo considerado no item nº 3 é considerado como correto, não havendo
nenhuma outra alternativa que gerasse dúvida quanto ao gabarito correto.

32

10073

INDEFERIDO

Mudança de
gabarito

Segundo a bibliografia "O edifício até sua cobertura" a afirmação da letra A está errada, pois:
"Espigão é um divisor de duas águas em plano inclinado" e na alternativa está que é a cumeeira, no
entanto a definição de cumeeira é:
"Cumeeira é o encontro de um divisor de duas águas de cota mais elevada do plano, no sentido
horizontal."
Dessa forma o gabarito correto permanece letra “E”
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Segundo a bibliografia (Carvalho Junior, R. de. Instalações Hidráulicas e o projeto de arquitetura. Blucher,
2016) que utiliza como fonte O Manual de Conservação de Água do SindusCon-Sp a única alternativa correta
é letra E.

14692

Visto que o uso para Lavagem de pisos não deve conter sais ou substâncias remanescentes após a secagem.

13755

33

INDEFERIDO

11455

Anulação de
questão

O assunto da questão é um assunto atual e pertinente. O reuso das águas está cada vez mais sendo utilizados
em instalações prediais. O assunto é abordado dentro de Projeto de instalações prediais.
Dessa forma não há motivo para anulação.

10073

A utilização para fins ornamentais a água deve ser incolor, não deve ser turva nem deteriorar os metais
sanitários e equipamentos.
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Pode ser usada para lavagem de pisos, porém o erro da letra A está em " podendo conter sais ou substâncias
remanescentes após secagem".

10951

Dessa forma a única alternativa correta é letra “E”
A letra C está errada ao afirmar que "a Irrigação de áreas verdes, não deve conter componente agressores às
plantas, mas podendo estimular o crescimento de pragas."
O correto seria "Irrigação de áreas verdes, não deve conter componentes agressores às plantas ou que
estimulem o crescimento de pragas."
A alternativa C é a única alternativa correta.

10804

34

14556

INDEFERIDO

Anulação de questão

A alternativa retrata o entendimento do livro Instalações elétricas e o projeto de arquitetura. Blucher, 2016.
"O quadro de distribuição deve ser colocado o mais próximo possível do centro de gravidade da carga que irá
atender, de modo que fique equidistante dos pontos extremos."
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O quadro não deve ser localizado em ambientes reservados, privados ou que fiquem trancados. Nos cômodos
como cozinhas e área de serviço a instalação do quadro não deve atrapalhar a colocação de armários.

13755

Portanto a única alternativa correta é letra c
O erro está em dizer que os armários devem estar trancados.
O que é correto dizer é que o quadro não deve ser localizado em ambientes reservados, privados ou que fiquem
trancados.

10073

A alternativa C é a única alternativa correta.
A alternativa retrata o entendimento do livro Instalações elétricas e o projeto de arquitetura. Blucher, 2016.
"O quadro de distribuição deve ser colocado o mais próximo possível do centro de gravidade da carga que irá
atender, de modo que fique equidistante dos pontos extremos."

13134

Já a alternativa D está errada, pois quando há edifícios com vários pavimentos, os quadros se localizam em
cada pavimento.
A argumentação está focada em uma situação de exceção, o que não é o foco da questão.
14169

Mudança de gabarito

No entanto a alternativa C está tratando de uma situação mais geral.
A alternativa E está errada, pois nos cômodos como cozinhas e área de serviço a instalação do quadro não
deve atrapalhar a colocação de armários.
O quadro não deve ser localizado em ambientes reservados, privados ou que fiquem trancados. Nos cômodos
como cozinhas e área de serviço a instalação do quadro não deve atrapalhar a colocação de armários.
A alternativa C é a única alternativa correta.

11226

A alternativa retrata o entendimento do livro Instalações elétricas e o projeto de arquitetura. Blucher, 2016.
"O quadro de distribuição deve ser colocado o mais próximo possível do centro de gravidade da carga que irá
atender, de modo que fique equidistante dos pontos extremos."
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38

42

14288
13186

DEFERIDO

14484

INDEFERIDO

12007

11455

INDEFERIDO

DEFERIDO

Anulação de
questão
Mudança de
gabarito
Anulação de
questão

QUESTÃO ANULADA PARA O CARGO DE ENGENHEIRO NÍVEL SUPERIOR
Como a própria argumentação diz alguns autores divergem sobre a classificação do Tubulão como fundação
direta ou indireta. O livro O edifício até sua cobertura aborda o assunto e classifica tubulão como fundação
indireta. Assim como a resolução da questão poderia se dar pelo simples fato de eliminar as outras
alternativas.

MUDANÇA DE GABARITO DE “C” PARA “D” (ATUALIZADO 29.05.2017)
Anulação de
questão / Mudança
Desconsidera-se a proposta da empresa D por ser menor que 50% do orçado pela Administração.
de gabarito
Desconsidera-se a proposta da empresa C por ser maior do que o orçado pela Administração.

44

Média das propostas (150.000,00+110.000,00)/2 = 130.000,00 x 70% = 91.000,00

12854

INDEFERIDO

Anulação de
questão

70% × 200.000,00 = 140.000,00
Todos os valores menores que R$91.000,00 são considerados inexequíveis.
Portanto as empresas A e B estarão classificadas. Letra “D”
A questão deveria ser resolvida com os dados do comando, dessa forma considera-se:
Cálculo do nº de usuários do sistema

46

14484

INDEFERIDO

Anulação de
questão

3 dormitórios = 3 × 2 = 6 pessoas
1 dependência de empregada = 1 pessoa
Total = 7 pessoas.
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Verificar o consumo em L/por pessoa/por dia
Da tabela = Aquecedor (boiler) elétrico = 45L/pessoa/dia
Consumo total em litros = 45 × 7 = 315 L

48

14692

INDEFERIDO

Anulação de
questão

O que foi argumentado não afetava a correta resolução da questão.

ESTATÍSTICO
QUESTÃO Nº DE INSCRIÇÃO
31

14387

STATUS
DEFERIDO

ARGUMENTO
Anulação de
questão / Mudança
de gabarito

PARECER
QUESTÃO ANULADA PARA O CARGO DE ESTATÍSTICO NÍVEL SUPERIOR
Segundo Heleno Bolfarine e Wilton O. Bussab, editora ABE-Projeto Fisher em sua obra: O livro Elementos de
Amostragem, p.93, esta correta à definição da Técnica Amostra Aleatória Estratificada (AAE) conforme
destacada acima pelo candidato, contudo o mesmo autor cita que, tal técnica considera grupos homogêneos e
não heterogêneo como afirma o item II da questão supracitada, destaca-se ainda que tal
técnica tem por objetivo diminuir o tamanho da amostra e não controla o tamanho da amostra, como afirma o
item, o que torna o item FALSO.

32

12480

INDEFERIDO

Anulação de
questão

Já o item III se torna falso por se tratar do conceito da Amostra aleatória Estratificada Uniforme e não o conceito
Amostra aleatória Estratificada Proporcional como afirma o item.
Segundo a autora: SILVA, N. N. da. Amostragem Probabilística. São Paulo: Editora Edusp,1998. 27p.
Conceitua os tipos de AAE Proporcional e Uniforme:
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Amostra Aleatória Estratificada Proporcional: è o método de estratificação mais comum, onde o tamanho
dos estratos (h)amostrais são PROPOCIONAIS ao tamanho de cada estrato na população (Nh), levando-se
em consideração o peso (Wh) de cada estrato. E para calcular o tamanho da amostra dentro de cada estrato
(h), é necessário
nh=n×NhN
(1)
Onde NE obtido pela Equação (1), Nh é o total populacional do estrato h e N é o tamanho total da população.
Amostra Aleatória Estratificada Uniforme: quando o tamanho dos estratos são iguais deve-se calcular o
tamanho da amostra para cada estrato (h) a partir de:

nh=nm (2)

Com h = 1, ...,m

Esta corretas apenas os itens I e IV por estarem conceituados conforme a literatura citada acima.

37

11671

INDEFERIDO

Anulação de
questão

Diante do exposto concluo que o pleito do candidato está indeferido, mantendo-se o gabarito da
questão em tela.
Segundo VIEIRA, Sonia. Elementos de Estatística. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2008 cap.4 77p. que dispõe sobre
medidas de tendência central ou de posição para dados brutos (dados não organizados em tabelas de
frequência) e dados tabulados (dados organizados em tabelas).
Para a questão acima, foi pedido os valores da média, mediana e moda.
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Conforme autora para se obter a média aritmética para dados tabulados é dado pela formula (1)

̅=
𝑿

∑𝒏𝒊=𝟏(𝒇𝒊 × 𝒙𝒊 )
(𝟏)
∑𝒏𝒊=𝟏 𝒇𝒊

Onde: fi = frequência simples e a ∑𝑛𝑖=1 𝑓𝑖 = 𝑛 (número total de informações).
Tabela - Faixa etaria de 160 defenssores públicos do Paraná - 2017.
Nº de
Faixa Etaria
fr
Fa
fra
Xi
xi*fi
defenssores
10 |-- 20

40

0,25

40

0,25

15

600

20 |-- 30

45

0,28

85

0,53

25

1.125

30 |-- 40

31

0,19

116

0,73

35

1.085

40 |-- 50

32

0,20

148

0,93

45

1.440

50 |-- 60

12

0,08

160

1,00

55

Total

160

1

660
4.910

4.910
𝑋̅ =
= 30.6875 ≅ 31 (utilize a regra de arredondamento, deixando para um número inteiro, já
160

pela essência da variável (idade em anos) deve considerar um numero inteiro) a idade média dos defensores
públicos do Paraná é de 31 anos.

Diante do exposto concluo que o pleito do candidato está indeferido, mantendo-se o gabarito da
questão em tela.
FÀVERO, Luiz; Fávero, Patricia. Análise de dados. Modelos de Regressão com Excel, STATA e
SPSS. Campus, São Paulo, Unicamp.
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Destaca em seu capitulo 11 – Regressão Linear Simples (488 a 534p.)
Três premissas de regressão são listadas pelo autor supracitada acima:
[1] Normalidade dos erros
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[2] Homoscedasticidade
[3] Independência de erros
A primeira premissa, a normalidade, requer que os erros em torno da linha de regressão seja distribuídos de
forma normal para cada valor correspondente de Xi. (p.488)
A segunda premissa, a homoscedasticidade, requer que a variância em torno da linha de regressão seja
constante para todos os valores de Xi (p.488)
Terceira premissa, a independência dos erros em torno da linha de regressão sejam independentes para
cada valor de Xi (p.488).
RESOLUÇÃO:
A alternativa (A) está INCORRETA, pois é o conceito da homoscedasticidade e não da normalidade dos erros.
A alternativa (B) está INCORRETA: a alternativa faz a seguinte afirmação – Independência dos erros é satisfeita
quando os erros em torno da reta de regressão são INDEPEDENTES, e não dependente para cada valor de Xi
como afirma à alternativa, o que torna a incorreta.
A alternativa (C) está INCORRETA, pois é o conceito da normalidade e não de homoscedasticidade.
A alternativa (E) está INCORRETA – é satisfeita quando os parâmetros em torno da reta de regressão são
correlacionadas e apresentam distribuição exponencial NORMAL em torno da média.
A alternativa (E) esta CORRETA, por se tratar do conceito de independência dos erros, conforme trecho
transcrito do livro supracitado acima no Cap.11( p.488).
Diante do exposto concluo que o pleito do candidato está indeferido, mantendo-se o gabarito da
questão em tela
Conforme COCHRAN, W. G. Técnicas de Amostragem. Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura, 1965, 127p.
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Admite que o tamanho da amostra como sendo igual ao inverso do erro amostral, que é dada pela expressão
(1)
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𝒏𝟎 =

𝟏
𝑬𝟐

(1)

1

𝑛𝑜 = (0,04)2 =

1
0,0016

= 𝟔𝟐𝟓 Primeira Aproximação do tamanho da amostra

Sendo que “E” é o erro amostral máximo tolerável.

Para se obter o tamanho mínimo da amostra que é dada por meio da formula (2)

𝒏=

𝑁 ×𝑛0
𝑁+𝑛0

𝑛=

800 × 625
= 351 𝑓𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
800 + 625

(2)

Neste caso é suficiente considerar que o TAMANHO MÍNIMO DA AMOSTRA é de 351 funcionários, conforme
demonstrado acima.
A questão solicita o TAMANHO MÍNIMO DA AMOSTRA e não o tamanho da amostra Proporcional que tem
como parâmetro a proporção (𝑃̂).
Diante do exposto concluo que o pleito do candidato está indeferido, mantendo-se o gabarito da
questão em tela

47

13417
13253

DEFERIDO

Anulação de
questão

QUESTÃO ANULADA PARA O CARGO DE ESTATÍSTICO NÍVEL SUPERIOR
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PINHEIRO, João Ismel D. Probabilidade e Estatística – Quantificando a incertez. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
369p. _______ afirma que há dois tipos possíveis de erro de decisão que podem ser cometidos:
Erro I – Rejeitar H0, quando H0 é verdadeira.
Erro II – Não rejeitar H0, quando H0 é falsa.
Cada um desses erros tem uma probabilidade de ocorrer:
𝛼 = 𝑃[𝑒𝑟𝑟𝑜 𝐼] = 𝑃(𝑅𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎𝑟 𝐻0|𝐻0 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎).
𝛽 = 𝑃[𝑒𝑟𝑟𝑜 𝐼𝐼] = 𝑃(𝑁ã𝑜 𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎𝑟 𝐻0 |𝐻0 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑎).
O Problema pode ser resumido no seguinte quadro abaixo:
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Fonte: (Extraído do livro, Pinheiro, 2012 p.371)

371p._____ o calculo de β é, em geral, bem mais complexo que o de 𝛼. Levando em conta este fato, o Erro I
é considerado como o mais importante a ser evitado, isto é, as hipóteses são formuladas para que H 0 seja
aquela hipótese cuja a rejeição equivocada constitua o erro de maior importância.
380p._____ O poder do teste - Pode-se dizer que a decisão de rejeitar H0 é uma conclusão “forte” porque, se
H0 for verdadeiro essa decisão é tomada com uma probabilidade de erro 𝛼 pequena e controlada pelo

Resultado do Recurso do Gabarito da Prova Objetiva e Gabarito Oficial
26.05.2017
Página | 40

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL 002/2017

experimentador. Contudo decidir aceitar H0 é uma “fraca”, porque depende da probabilidade β de erro II, que
usualmente não é controlada pelo experimentador. Para um dado 𝛼 quanto menor for β, ou quanto maior for
1- β, maior força terá a rejeição da hipótese nula quando ela é falsa. POR ESSE MOTIVO, A PROBABILIDADE
= 1 – β É CHAMADO PODER DO TESTE.
Segundo o livro estatística básica dos autores Wilton de O. Bussab e Pedro A. Morettin, sexta edição, editora
saraiva, página 344 determina o poder do teste como sendo a capacidade de um teste rejeitar a hipótese nula
quando ela for falsa 1 – β.
Diante do exposto acima:
Alternativa (A) esta INCORRETA por ser o conceito do Erro tipo II (β) e não o conceito do Erro tipo I (𝛼) como
afirma.
Alternativa (B) esta INCORRETA por ser o conceito do Erro tipo I (𝛼), quando a alternativa refere-se ao conceito
do Erro tipo II (β).
Alternativa (D) esta INCORRETA por afirmar que ___O nível de significância 𝛼 é fixado em um valor bem
grande (a literatura citada mostra que deve ser um valor bem pequeno), onde se deseja um poder do teste o
menor possível (a literatura citada mostra que o poder do teste 1 – β deve ser o maior possível).
Alternativa (E) esta INCORRETA por afirmar ___ O nível de significância β é complementar ao poder do teste
= 𝛼), sendo possível minimizar ambos os erros ao mesmo tempo. (Correto: o nível de significância 𝜶 e o
poder do teste 1 – β, as literaturas citadas acima mostra que não é possível minimizar ambos os erros ao
mesmo tempo (PINHEIRO, 2012 p.371) e (BUSSAB, 2010 p.345).
Alternativa (C) esta CERTA por afirmar que o poder do teste é a capacidade de rejeitar a hipótese nula 1 – β =
Probabilidade de (rejeitar H0| H0 é falsa). (o item esta correto conforme o entendimento dos autores (PINHEIRO,
2012 p.371) e (BUSSAB, 2010 345p.), conforme citados acima).
Diante do exposto concluo que o pleito do candidato está indeferido, mantendo-se o gabarito da
questão em tela.
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Segundo HAIR Jr., J. F. et al. Análise multivariada de dados. São Paulo: Bookman, 2005 e
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FÁVERO, L.P,; BELFIORE, P.; SILVA, F.L., CHAN, B.L. Análise de dados: modelagem multivariada para
tomada de decisões, Campus, Rio de Janeiro, 2009.
De acordo com Hair et. al (2005) e Favero (2009)

Refere-se as medidas de Ajuste do Modelo (Adequabilidade) Para que a utilização da Análise Fatorial seja adequada, o
pesquisador deve efetuar os seguintes passos:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Normalidade;
linearidade;
Analisar a matriz de correlação;
Realizar o teste do critério de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO);
Aplicar o teste de Bartlett;
Analisar a matriz anti-imagem.

Destaca-se o teste de Bartlett
(V) Teste de Esfericidade de Bartlett
377p.___Outro modo de determinar a adequação da Análise Fatorial examina a matriz de correlação inteira.
De acordo com Hair et al. (2005), o teste de esfericidade de Bartlett fornece a probabilidade estatística de que
a matriz de correlação tenha correlações significantes entre pelo menos algumas variáveis. Fávero et
al. (2009) destaca que utiliza-se este teste com o intuito de avaliar a hipótese de que a matriz das correlações
pode ser a matriz identidade (determinante igual a 1), conforme apresenta a Matriz.
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Se a matriz de correlações for igual à matriz identidade, isso significa que as inter-relações entre as variáveis
são iguais a 0 e, neste caso, deve-se reconsiderar a utilização da análise fatorial.

Assim, as hipóteses testadas são:
H0: a matriz de correlações é uma matriz identidade.
H1: a matriz de correlações não é uma matriz identidade.
Assim, pode-se verificar que nesse exemplo o valor da estatística KMO (0,79) indica à adequação da amostra
a análise fatorial. O nível de significância do teste de esfericidade de Bartlett (p <0,001) conduz a rejeição da
hipótese de a matriz de correlações ser a matriz identidade.
(A)

Para verificar adequação do modelo da Analise Fatorial, somente (TEM O TESTE KMO E OUTROS,
CONFORME Fávero 217p.) o teste de esfericidade de Bartlett é suficiente, tendo em vista que este
teste tem por hipótese nula de que a matriz de correlação é uma matriz identidade, se esta hipótese
for REJEITADA aceita, significa que as variáveis estão correlacionadas, sendo adequada a aplicação
da Analise Fatorial.

(B)

Pode-se afirmar que o valor do KMO igual a 0,79 indica ADEQUAÇÂO inadequação dos dados a
técnica e o teste de esfericidade de Bartlett (p<0,001) conduz a rejeição da hipótese de a matriz de
correlação ser a matriz identidade, evidenciando que não há correlação entre as variáveis do estudo.

(C)

A Medida de Adequação da Amostra apresentada na tabela são todas superiores a 0,50, o que indica
que essas variáveis não se ajustou a estrutura definida pelas outras variáveis e, portanto, deve ser
retirada da Analise Fatorial uma por vez.
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(D)

Com base na regra de retenção dos fatores pode-se concluir que foram retidos dois fatores que
explicam >60% (OU SEJA, MAIS DE 60% DA VARIÂNCIA TOTAL DOS DOS ORIGINAIS) <60% da
variância total dos dados originais. Conforme (Fávero, 2005).

(E)

O teste de esfericidade de Bartlett (p<0,001) rejeita a hipótese nula H0: A matriz de correlação é
a identidade (Hipótese do Teste descrito conforme Fávero, 2009), o que evidencia que existe
correlação entre as variáveis, mostrando que é indicado a utilização da Analise Fatorial
(conforme justificado acima).

Diante do exposto concluo que o pleito do candidato está indeferido, mantendo-se o gabarito da
questão em tela.
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