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REPOSTAS AOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA OS GABARITOS DAS 
PROVAS REFERENTES AO EDITAL Nº 001/2016 - PROCESSO SELETIVO.  

Os recursos foram respondidos pela Banca Elaboradora e estão organizados em ordem de 
cargos e questões. 
 
Com fulcro no subitem 13.4 “Os recursos deverão ser individuais e devidamente 
fundamentados, acompanhados de citação da bibliografia, quando for o caso.” Neste sentido, 
de acordo com o subitem 13.9 “O Recurso interposto em desacordo com este Edital não será 
considerado.” 
 
RESPOSTAS: 
 
 
PROVA CARGO: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO  
 
QUESTÃO: 14 – PORTUGUÊS 
 
Segundo as normas gramaticais, adjetivo como conceito é a palavra que se refere a um 
substantivo ou nome para indicar suas qualidades ou para delimitá-lo. A alternativa A 
realmente é a correta, uma vez que a palavra MARAVILHOSA determina a palavra sensação, 
que é um substantivo. Para que uma palavra seja considerada substantivo, deve vir 
imediatamente antecipada (explícita ou implicitamente) de um artigo, o que ocorre com o 
vocábulo sensação. O mesmo não acontece com o termo MARAVILHOSA. Recurso 
INDEFERIDO. 
 
QUESTÃO: 19 – PORTUGUÊS 
 
De acordo com a gramática, advérbios são palavras invariáveis que exprimem circunstância 
(de lugar, de tempo, de modo, etc.) e possuem a capacidade de modificar o verbo, o adjetivo, 
ou outros advérbios.  Advérbio de tempo refere-se a qualquer palavra ou expressão que denote 
tempo; no caso, a preposição EM junto ao numeral 2014, faz com que essa expressão torne-se 
tempo. Por exemplo: alguém pergunta: _ Quando você foi à praia? E você responde: _Em 
2014. 2014 é a data, o momento, o tempo, quando você foi à praia. Assim, a resposta B é 
realmente a correta. Recurso INDEFERIDO.  

A Banca Elaboradora concluiu que as alegações descritas nos questionamentos para o cargo 
de Auxiliar de Administração, não merecem prosperar. Deste modo, os requerimentos 
apresentados estão INDEFERIDOS.  
 
 
PROVA CARGO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
 
QUESTÃO: 14 – MATEMÁTICA 
 
Na Questão 14, a alternativa “A” é o Gabarito correto.  Recurso DEFERIDO. 
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QUESTÃO: 34 – ESPECÍFICA 
 
Segundo o dicionário Aurélio, noção refere-se a um conhecimento não aprofundado, e nessa 
lógica noções de caldeiras estão inclusas às noções do equipamento e seus acessórios 
indispensáveis para seu funcionamento, ou seja,  válvula de segurança, instrumento que indica 
pressão, injetor, sistema de drenagem e outros. Não se trata aqui de nenhum conhecimento 
específico e sim conhecimento básico que engenheiros de segurança recebem em sua 
formação. Recurso INDEFERIDO . 

QUESTÃO: 35 – ESPECÍFICA 

A questão trata sobre quem pode ministrar ou supervisionar treinamentos  inerentes a esse 
assunto,  não se trata de um assunto específico e sim de um conhecimento básico, que na 
mesma linha de raciocínio da questão 34, todos os engenheiros de segurança recebem em sua 
formação estas noções. Recurso INDEFERIDO . 

A Banca Elaboradora concluiu que as alegações descritas nos questionamentos para o cargo 
de Engenheiro de Segurança do Trabalho, não merecem prosperar com relação às questões 34 
e 35.  Deste modo, os requerimentos apresentados estão DEFERIDOS EM PARTE. 
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