
 
 

São Paulo, 13 de dezembro de 2016. 

 

 
COMUNICADO Nº 22/2016 

 

 

Em conformidade com o item 13.4, do Edital nº 864/2015 e suas retificações, 

esta Comissão de Concurso Público torna pública a relação de justificativas que 

impactaram em anulação de questões ou alteração de respostas nos gabaritos do 

certame, conforme Anexo I deste documento.  

Ressaltamos que novas publicações do certame também poderão ser 

divulgadas em nossos canais institucionais na internet, a saber: www.ifsp.edu.br e 

www.facebook.com/IFSaoPaulo. 

 

Atenciosamente, 

 

COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
Portaria IFSP nº 1.239, de 18 de abril de 2016 

 

http://www.ifsp.edu.br/
http://www.facebook.com/IFSaoPaulo


 
Anexo I – Relação de Justificativas 

 
Número do 

Cargo 
Nome do Cargo 

Número da 
questão 

Motivo da alteração ou anulação 

1 Administrador 

5 

Questão anulada 
A classificação da conjunção porque tem gerado debates no meio acadêmico, sendo, inclusive, 
chamada de polissêmica. Mas para efeito de esclarecimento teórico da questão, propomos a 
seguir algumas considerações. 
  • Sobre “por não estar atrelado com um verbo no imperativo”. Segundo Torres (1973, p. 136), 
em relação às conjunções coordenativas explicativas (que, pois, porque), “[...] Com essas 
conjunções, a 1ª oração tem o verbo geralmente no imperativo ou na forma optativa [...]” (grifo 
nosso). Isto é, para esse autor, o verbo da oração coordenada que antecede a oração explicativa 
não tem, necessariamente, de estar no imperativo. Portanto, não é obrigatório. 
 • Sobre “pela AUSÊNCIA DA VÍRGULA na frase antes da conjunção PORQUE, já que o uso de 
vírgula para oração coordenada sindética é obrigatório”. Conforme Cegala (1984, p. 320), “As 
orações coordenadas explicativas não devem ser confundidas com as subordinadas adverbiais 
causais: estas exprimem a causa de um fato, aquelas dão o motivo, a explicação da declaração 
anterior. [...] Note-se também que há pausa (vírgula, na escrita) entre a oração explicativa e a 
precedente e que está é, muitas vezes, imperativa, o que não acontece com a oração adverbial 
causal”. Assim, verificamos que para esse gramático a vírgula entre a oração explicativa e a 
oração coordenada anterior não é sempre obrigatória. Ressaltamos, ainda, que na edição de 
2005 de sua gramática, o citado autor suprimiu tal observação visto que, após maiores estudos 
na área da morfossintaxe, ficou provado não ser possível distinguir uma oração explicativa de 
uma causal apenas pelo uso ou não da vírgula. 
 Porém, a despeito dessas questões de ordem normativa e considerado que a gramática 
tradicional por vezes nos induz a classificações artificiais, concordamos com Houaiss e Villar 
(2001) sobre a classificação da conjunção porque: “b) não há diferença muito sensível 
semanticamente entre a explicativa e a causal”. 
 Nesse sentido, tendo em perspectiva a argumentação contida no recurso (de ordem normativo-
prescritiva) em contraste com uma interpretação da questão que envolve o aspecto funcional da 
língua (isto é, que dá preferência à semântica e ao uso real da língua), nosso parecer é pelo 
acolhimento do recurso, dada a divergência dos pontos de vista normativo x semântico, sendo 
que de acordo com este, há uma diferença tênue entre causalidade e explicação.  
  DEFENDI, Cristina Lopomo; VALADARES, Flavio Biasutti. Uso de porque – causais e 
explicativas: uma análise gramático-funcional. Entretextos, Londrina, v. 14, n. 2, p. 140 - 159, 
jul./dez. 2014. Disponível em: 
<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/entretextos/article/viewFile/18247/16182>. Acesso em: 4 
jun. 2016. 
  CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 25ª ed. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1984. 
  HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2001. 

8 
Questão anulada 
Houve erro de digitação no enunciado da questão. O correto seria “concordância nominal”. 
Portanto, a questão foi anulada. 

12 

Questão anulada 
O uso de Aspas (“.”) no Microsoft Excel é de importância fundamental para elaboração e 
funcionamento das fórmulas no programa citado, sendo que qualquer fórmula ou informação 
dento de Aspas é considerado como Texto pelo mesmo programa e torna a fórmula ineficiente. 
Se considerado as normas da língua portuguesa para a compreensão e interpretação da 
alternativa, o uso das aspas se faz desnecessário e prejudica a clara interpretação do candidato 
quando envolve os temas correlativamente abordados 

20 
Questão anulada 
A questão apresenta dois padrões lógicos distintos, possibilitando as alternativas C ou D como 
resposta.  

23 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital 

24 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital 



 

40 

Questão anulada 
A questão deveria falar em "abordagem clássica" na qual é composta pela Administração 
Científica e Teoria Clássica. A resposta seria uma referência a administração científica, portanto 
está confusa e deve ser anulada 

42 

Gabarito alterado 
Houve um erro no enunciado da alternativa B (Josefa buscou informações e visitou diversos 
apartamentos para alugar, mas preferiu não se mudar de sua casa) que ficou de forma incorreta. 
Nesse caso, a alternativa correta é letra C (Carmem perguntou para vários amigos sobre 
algumas marcas de automóveis, como também foi a algumas concessionárias (Avaliação das 
alternativas)) 

2 
Analista de 

Tecnologia da 
Informação 

3 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital 

4 
Questão anulada 
Por um problema ocorrido na diagramação da prova, a charge desta questão não apareceu no 
caderno de questões. Portanto, a mesma foi anulada. 

13 
Questão anulada 
Por decisão da Comissão do Concurso Público, a questão foi anulada pois não fez a correta 
citação da fonte utilizada. 

14 
Questão anulada 
Tendo em vista que não foi mencionado o idioma do software, mais de uma alternativa poderia 
ser correta. Portanto, a questão foi anulada. 

17 
Questão anulada 
Houve um erro de digitação no símbolo matemático utilizado no final do enunciado da referida 
questão. Portanto, a questão foi anulada. 

21 

Gabarito alterado 
A fórmula para cálculo de sequência de números simplificados é dada pela seguinte equação: 
Tn = {[n*(n+1)]/2} 
Tn = {[20*(20+1)]/2} 
Tn = {[20*21]/2} 
Tn = {[20*21]/2} 
Tn= 420/2 
Tn= 210 

24 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital 

28 

Questão anulada 
Conforme disposto no art. 117, inciso VIII da lei 8112/90, foi suprimido o termo "É Proibido" da 
assertiva II da referida questão, tornando-a ambígua. Com isto a mesma foi considerada errada. 
Assim, não havia resposta correta no gabarito. Portanto, a questão foi anulada. 

33 
Questão anulada 
Existe uma divergência na definição do conceito entre as edições do livro, e que faz que a 
questão possa ser interpretada de maneira incorreta. 

40 
Questão anulada 
A questão foi anulada por apresentar duas respostas corretas. 



 

3 Bibliotecário 

5 

Questão anulada 
A classificação da conjunção porque tem gerado debates no meio acadêmico, sendo, inclusive, 
chamada de polissêmica. Mas para efeito de esclarecimento teórico da questão, propomos a 
seguir algumas considerações. 
  • Sobre “por não estar atrelado com um verbo no imperativo”. Segundo Torres (1973, p. 136), 
em relação às conjunções coordenativas explicativas (que, pois, porque), “[...] Com essas 
conjunções, a 1ª oração tem o verbo geralmente no imperativo ou na forma optativa [...]” (grifo 
nosso). Isto é, para esse autor, o verbo da oração coordenada que antecede a oração explicativa 
não tem, necessariamente, de estar no imperativo. Portanto, não é obrigatório. 
 • Sobre “pela AUSÊNCIA DA VÍRGULA na frase antes da conjunção PORQUE, já que o uso de 
vírgula para oração coordenada sindética é obrigatório”. Conforme Cegala (1984, p. 320), “As 
orações coordenadas explicativas não devem ser confundidas com as subordinadas adverbiais 
causais: estas exprimem a causa de um fato, aquelas dão o motivo, a explicação da declaração 
anterior. [...] Note-se também que há pausa (vírgula, na escrita) entre a oração explicativa e a 
precedente e que está é, muitas vezes, imperativa, o que não acontece com a oração adverbial 
causal”. Assim, verificamos que para esse gramático a vírgula entre a oração explicativa e a 
oração coordenada anterior não é sempre obrigatória. Ressaltamos, ainda, que na edição de 
2005 de sua gramática, o citado autor suprimiu tal observação visto que, após maiores estudos 
na área da morfossintaxe, ficou provado não ser possível distinguir uma oração explicativa de 
uma causal apenas pelo uso ou não da vírgula. 
 Porém, a despeito dessas questões de ordem normativa e considerado que a gramática 
tradicional por vezes nos induz a classificações artificiais, concordamos com Houaiss e Villar 
(2001) sobre a classificação da conjunção porque: “b) não há diferença muito sensível 
semanticamente entre a explicativa e a causal”. 
 Nesse sentido, tendo em perspectiva a argumentação contida no recurso (de ordem normativo-
prescritiva) em contraste com uma interpretação da questão que envolve o aspecto funcional da 
língua (isto é, que dá preferência à semântica e ao uso real da língua), nosso parecer é pelo 
acolhimento do recurso, dada a divergência dos pontos de vista normativo x semântico, sendo 
que de acordo com este, há uma diferença tênue entre causalidade e explicação.  
  DEFENDI, Cristina Lopomo; VALADARES, Flavio Biasutti. Uso de porque – causais e 
explicativas: uma análise gramático-funcional. Entretextos, Londrina, v. 14, n. 2, p. 140 - 159, 
jul./dez. 2014. Disponível em: 
<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/entretextos/article/viewFile/18247/16182>. Acesso em: 4 
jun. 2016. 
  CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 25ª ed. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1984. 
  HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2001. 

8 
Questão anulada 
Houve erro de digitação no enunciado da questão. O correto seria “concordância nominal”. 
Portanto, a questão foi anulada. 

29 

Questão anulada 
Conforme disposto no art. 117, inciso VIII da lei 8112/90, foi suprimido o termo "É Proibido" da 
assertiva II da referida questão, tornando-a ambígua. Com isto a mesma foi considerada errada. 
Assim, não havia resposta correta no gabarito. Portanto, a questão foi anulada. 

4 
Engenheiro  
Área: Civil 

22 
Questão anulada 
A questão apresenta dois padrões lógicos distintos, possibilitando que duas alternativas sejam 
consideradas corretas. 

23 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital 

50 
Questão anulada 
Nenhuma das alternativas estava correta. 

5 Médico do Trabalho 

18 
Questão anulada 
Houve um erro de digitação no símbolo matemático utilizado no final do enunciado da referida 
questão. Portanto, a questão foi anulada. 

24 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital 

30 

Questão anulada 
Conforme disposto no art. 117, inciso VIII da lei 8112/90, foi suprimido o termo "É Proibido" da 
assertiva II da referida questão, tornando-a ambígua. Com isto a mesma foi considerada errada. 
Assim, não havia resposta correta no gabarito. Portanto, a questão foi anulada. 



 

45 
Gabarito alterado 
Houve equívoco na elaboração do gabarito, sendo a resposta correta realmente a letra B. Está de 
acordo com a Tabela I, do anexo IV, da Portaria n. 25, de 29 de dezembro de 1994. 

6 Nutricionista 

2 

Questão anulada 
A classificação da conjunção porque tem gerado debates no meio acadêmico, sendo, inclusive, 
chamada de polissêmica. Mas para efeito de esclarecimento teórico da questão, propomos a 
seguir algumas considerações. 
  • Sobre “por não estar atrelado com um verbo no imperativo”. Segundo Torres (1973, p. 136), 
em relação às conjunções coordenativas explicativas (que, pois, porque), “[...] Com essas 
conjunções, a 1ª oração tem o verbo geralmente no imperativo ou na forma optativa [...]” (grifo 
nosso). Isto é, para esse autor, o verbo da oração coordenada que antecede a oração explicativa 
não tem, necessariamente, de estar no imperativo. Portanto, não é obrigatório. 
 • Sobre “pela AUSÊNCIA DA VÍRGULA na frase antes da conjunção PORQUE, já que o uso de 
vírgula para oração coordenada sindética é obrigatório”. Conforme Cegala (1984, p. 320), “As 
orações coordenadas explicativas não devem ser confundidas com as subordinadas adverbiais 
causais: estas exprimem a causa de um fato, aquelas dão o motivo, a explicação da declaração 
anterior. [...] Note-se também que há pausa (vírgula, na escrita) entre a oração explicativa e a 
precedente e que está é, muitas vezes, imperativa, o que não acontece com a oração adverbial 
causal”. Assim, verificamos que para esse gramático a vírgula entre a oração explicativa e a 
oração coordenada anterior não é sempre obrigatória. Ressaltamos, ainda, que na edição de 
2005 de sua gramática, o citado autor suprimiu tal observação visto que, após maiores estudos 
na área da morfossintaxe, ficou provado não ser possível distinguir uma oração explicativa de 
uma causal apenas pelo uso ou não da vírgula.  
 Porém, a despeito dessas questões de ordem normativa e considerado que a gramática 
tradicional por vezes nos induz a classificações artificiais, concordamos com Houaiss e Villar 
(2001) sobre a classificação da conjunção porque: “b) não há diferença muito sensível 
semanticamente entre a explicativa e a causal”. 
 Nesse sentido, tendo em perspectiva a argumentação contida no recurso (de ordem normativo-
prescritiva) em contraste com uma interpretação da questão que envolve o aspecto funcional da 
língua (isto é, que dá preferência à semântica e ao uso real da língua), nosso parecer é pelo 
acolhimento do recurso, dada a divergência dos pontos de vista normativo x semântico, sendo 
que de acordo com este, há uma diferença tênue entre causalidade e explicação.  
  DEFENDI, Cristina Lopomo; VALADARES, Flavio Biasutti. Uso de porque – causais e 
explicativas: uma análise gramático-funcional. Entretextos, Londrina, v. 14, n. 2, p. 140 - 159, 
jul./dez. 2014. Disponível em: 
<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/entretextos/article/viewFile/18247/16182>. Acesso em: 4 
jun. 2016.  
  CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 25ª ed. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1984. 
  HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2001. 

13 
Questão anulada 
As alternativas das questões foram misturadas quando da diagramação da prova. Desta forma, a 
sequência foi alterada, ocasionando problemas para o entendimento. 

19 

Gabarito alterado 
A fórmula para cálculo de sequência de números simplificados é dada pela seguinte equação: 
Tn = {[n*(n+1)]/2} 
Tn = {[20*(20+1)]/2} 
Tn = {[20*21]/2} 
Tn = {[20*21]/2} 
Tn= 420/2 
Tn= 210 

27 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital 

38 
Questão anulada 
A questão foi anulada porque, por erro de digitação, foi escrito"2015" no lugar de "2014", 
comprometendo assim a consistência da questão.  

39 
Questão anulada 
Ao não especificar o tipo de proteína, a questão pode levar o candidato a uma interpretação 
ambígua. 

43 
Questão anulada 
A questão apresenta duas respostas. 



 

7 Pedagogo 

3 
Questão anulada 
Houve erro de digitação no enunciado da questão. O correto seria “concordância nominal”. 
Portanto, a questão foi anulada. 

13 
Questão anulada 
Por decisão da Comissão do Concurso Público, a questão foi anulada pois não fez a correta 
citação da fonte utilizada. 

14 
Questão anulada 
Tendo em vista que não foi mencionado o idioma do software, mais de uma alternativa poderia 
ser correta. 

21 

Gabarito alterado 
A fórmula para cálculo de sequência de números simplificados é dada pela seguinte equação: 
Tn = {[n*(n+1)]/2} 
Tn = {[20*(20+1)]/2} 
Tn = {[20*21]/2} 
Tn = {[20*21]/2} 
Tn= 420/2 
Tn= 210 

24 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital 

25 

Questão anulada 
Conforme disposto no art. 117, inciso VIII da lei 8112/90, foi suprimido o termo "É Proibido" da 
assertiva II da referida questão, tornando-a assim ambígua. Com isto a mesma será considerada 
errada. Assim, não há resposta correta no gabarito 

8 Programador Visual 

22 
Questão anulada 
A questão apresenta dois padrões lógicos distintos, possibilitando duas alternativas como 
resposta.  

27 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital 

28 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital 

30 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital 

40 
Gabarito alterado 
Houve erro na divulgação do gabarito preliminar. Como apenas as afirmativas I e II estão 
corretas, a alternativa certa é a letra A. 

41 
Gabarito alterado 
Houve erro na divulgação do gabarito preliminar. A alternativa correta é a letra C. 

9 
Tecnólogo em 

Recursos Humanos 

12 

Questão anulada 
O uso de Aspas (“.”) no Microsoft Excel é de importância fundamental para elaboração e 
funcionamento das fórmulas no programa citado, sendo que qualquer fórmula ou informação 
dento de Aspas é considerado como Texto pelo mesmo programa e torna a fórmula ineficiente. 
Se considerado as normas da língua portuguesa para a compreensão e interpretação da 
alternativa, o uso das aspas se faz desnecessário e prejudica a clara interpretação do candidato 
quando envolve os temas correlativamente abordados 

22 
Questão anulada 
A questão apresenta dois padrões lógicos distintos, possibilitando duas alternativas como 
resposta.  

26 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital 

27 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital 



 

38 
Questão anulada 
A questão ficou descontextualizada por não citar a lei na qual ela foi embasada e, dessa forma, 
tornou-se difícil seu entendimento e, consequentemente, encontrar a resposta correta. 

41 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital 

48 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital 

49 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital 

50 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital 

10 
Tecnólogo em 

Processos 
Químicos 

1 
Questão anulada 
Houve erro de digitação no enunciado da questão. O correto seria “concordância nominal”. 
Portanto, a questão foi anulada. 

4 

Questão anulada 
A classificação da conjunção porque tem gerado debates no meio acadêmico, sendo, inclusive, 
chamada de polissêmica. Mas para efeito de esclarecimento teórico da questão, propomos a 
seguir algumas considerações. 
  • Sobre “por não estar atrelado com um verbo no imperativo”. Segundo Torres (1973, p. 136), 
em relação às conjunções coordenativas explicativas (que, pois, porque), “[...] Com essas 
conjunções, a 1ª oração tem o verbo geralmente no imperativo ou na forma optativa [...]” (grifo 
nosso). Isto é, para esse autor, o verbo da oração coordenada que antecede a oração explicativa 
não tem, necessariamente, de estar no imperativo. Portanto, não é obrigatório. 
 • Sobre “pela AUSÊNCIA DA VÍRGULA na frase antes da conjunção PORQUE, já que o uso de 
vírgula para oração coordenada sindética é obrigatório”. Conforme Cegala (1984, p. 320), “As 
orações coordenadas explicativas não devem ser confundidas com as subordinadas adverbiais 
causais: estas exprimem a causa de um fato, aquelas dão o motivo, a explicação da declaração 
anterior. [...] Note-se também que há pausa (vírgula, na escrita) entre a oração explicativa e a 
precedente e que está é, muitas vezes, imperativa, o que não acontece com a oração adverbial 
causal”. Assim, verificamos que para esse gramático a vírgula entre a oração explicativa e a 
oração coordenada anterior não é sempre obrigatória. Ressaltamos, ainda, que na edição de 
2005 de sua gramática, o citado autor suprimiu tal observação visto que, após maiores estudos 
na área da morfossintaxe, ficou provado não ser possível distinguir uma oração explicativa de 
uma causal apenas pelo uso ou não da vírgula. 
 Porém, a despeito dessas questões de ordem normativa e considerado que a gramática 
tradicional por vezes nos induz a classificações artificiais, concordamos com Houaiss e Villar 
(2001) sobre a classificação da conjunção porque: “b) não há diferença muito sensível 
semanticamente entre a explicativa e a causal”. 
 Nesse sentido, tendo em perspectiva a argumentação contida no recurso (de ordem normativo-
prescritiva) em contraste com uma interpretação da questão que envolve o aspecto funcional da 
língua (isto é, que dá preferência à semântica e ao uso real da língua), nosso parecer é pelo 
acolhimento do recurso, dada a divergência dos pontos de vista normativo x semântico, sendo 
que de acordo com este, há uma diferença tênue entre causalidade e explicação.  
  DEFENDI, Cristina Lopomo; VALADARES, Flavio Biasutti. Uso de porque – causais e 
explicativas: uma análise gramático-funcional. Entretextos, Londrina, v. 14, n. 2, p. 140 - 159, 
jul./dez. 2014. Disponível em:  
<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/entretextos/article/viewFile/18247/16182>. Acesso em: 4 
jun. 2016. 
  CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 25ª ed. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1984. 
  HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2001. 

12 

Questão anulada 
O uso de Aspas (“.”) no Microsoft Excel é de importância fundamental para elaboração e 
funcionamento das fórmulas no programa citado, sendo que qualquer fórmula ou informação 
dento de Aspas é considerado como Texto pelo mesmo programa e torna a fórmula ineficiente. 
Se considerado as normas da língua portuguesa para a compreensão e interpretação da 
alternativa, o uso das aspas se faz desnecessário e prejudica a clara interpretação do candidato 
quando envolve os temas correlativamente abordados. 



 

22 
Questão anulada 
A questão apresenta dois padrões lógicos distintos, possibilitando duas alternativas como 
resposta.  

30 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital 

11 
Tecnólogo em 

Redes de 
Telecomunicações 

1 
Questão anulada 
Houve erro de digitação no enunciado da questão. O correto seria “concordância nominal”. 
Portanto, a questão foi anulada. 

12 

Questão anulada 
O uso de Aspas (“.”) no Microsoft Excel é de importância fundamental para elaboração e 
funcionamento das fórmulas no programa citado, sendo que qualquer fórmula ou informação 
dento de Aspas é considerado como Texto pelo mesmo programa e torna a fórmula ineficiente. 
Se considerado as normas da língua portuguesa para a compreensão e interpretação da 
alternativa, o uso das aspas se faz desnecessário e prejudica a clara interpretação do candidato 
quando envolve os temas correlativamente abordados. 

18 
Questão anulada 
Houve um erro de digitação no símbolo matemático utilizado no final do enunciado da referida 
questão. Portanto, a questão foi anulada. 

24 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital. 

46 
Questão anulada 
O texto da questão ficou dúbio, podendo ser consideradas incorretas as alternativas B e D. Logo, 
a questão teria duas alternativas como resposta. 

12 
Assistente em 
Administração 

25 
Gabarito alterado 
Houve erro na divulgação do gabarito preliminar. A alternativa correta é a que consta o 
preenchimento: 36 meses; assiduidade e responsabilidade. 

29 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital. 

31 
Questão anulada 
Questão ambígua. Com não há resposta correta, a questão deve ser anulada. 

33 
Questão anulada 
 A questão não apresentar alternativa incorreta. 

13 
Técnico em 

Agropecuária 

22 
Questão anulada 
A questão apresenta dois padrões lógicos distintos, possibilitando duas alternativas como 
resposta.  

26 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital. 

27 
Gabarito alterado 
O gabarito preliminar divulgado estava incorreto. 

37 
Gabarito alterado 
O gabarito preliminar divulgado estava incorreto. 

14 
Técnico em 
Secretariado 

3 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital. 

4 
Questão anulada 
Por um problema ocorrido na diagramação da prova, a charge desta questão não apareceu no 
caderno de questões. Portanto, a mesma foi anulada. 

13 
Questão anulada 
O último parâmetro da função SOMASE é opcional. Portanto, existem duas alternativas corretas.  

25 
Gabarito alterado 
Houve erro na divulgação do gabarito preliminar. A alternativa correta é a que consta o 
preenchimento: 36 meses; assiduidade e responsabilidade. 



 

15 
Técnico em 
Laboratório 
Mecânica 

14 
Questão anulada 
Erro na sintaxe da formulação da questão. 

15 

Questão anulada 
WriterPad é um organizador de texto recentemente lançado, pouco conhecido, com 
funcionalidades limitadas e pouco divulgado no Brasil. Porém, após testes realizados, pode-se 
concluir que ele pode ser utilizado como editor de texto. Desta forma, a questão apresenta duas 
alternativas corretas. 

22 
Questão anulada 
A questão apresenta dois padrões lógicos distintos, possibilitando duas alternativas como 
resposta.  

23 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital. 

16 
Técnico em 
Laboratório 

Eletroeletrônica 

2 

Questão anulada 
A classificação da conjunção porque tem gerado debates no meio acadêmico, sendo, inclusive, 
chamada de polissêmica. Mas para efeito de esclarecimento teórico da questão, propomos a 
seguir algumas considerações.  
  • Sobre “por não estar atrelado com um verbo no imperativo”. Segundo Torres (1973, p. 136), 
em relação às conjunções coordenativas explicativas (que, pois, porque), “[...] Com essas 
conjunções, a 1ª oração tem o verbo geralmente no imperativo ou na forma optativa [...]” (grifo 
nosso). Isto é, para esse autor, o verbo da oração coordenada que antecede a oração explicativa 
não tem, necessariamente, de estar no imperativo. Portanto, não é obrigatório. 
 • Sobre “pela AUSÊNCIA DA VÍRGULA na frase antes da conjunção PORQUE, já que o uso de 
vírgula para oração coordenada sindética é obrigatório”. Conforme Cegala (1984, p. 320), “As 
orações coordenadas explicativas não devem ser confundidas com as subordinadas adverbiais 
causais: estas exprimem a causa de um fato, aquelas dão o motivo, a explicação da declaração 
anterior. [...] Note-se também que há pausa (vírgula, na escrita) entre a oração explicativa e a 
precedente e que está é, muitas vezes, imperativa, o que não acontece com a oração adverbial 
causal”. Assim, verificamos que para esse gramático a vírgula entre a oração explicativa e a 
oração coordenada anterior não é sempre obrigatória. Ressaltamos, ainda, que na edição de 
2005 de sua gramática, o citado autor suprimiu tal observação visto que, após maiores estudos 
na área da morfossintaxe, ficou provado não ser possível distinguir uma oração explicativa de 
uma causal apenas pelo uso ou não da vírgula.  
 Porém, a despeito dessas questões de ordem normativa e considerado que a gramática 
tradicional por vezes nos induz a classificações artificiais, concordamos com Houaiss e Villar 
(2001) sobre a classificação da conjunção porque: “b) não há diferença muito sensível 
semanticamente entre a explicativa e a causal”.  
 Nesse sentido, tendo em perspectiva a argumentação contida no recurso (de ordem normativo-
prescritiva) em contraste com uma interpretação da questão que envolve o aspecto funcional da 
língua (isto é, que dá preferência à semântica e ao uso real da língua), nosso parecer é pelo 
acolhimento do recurso, dada a divergência dos pontos de vista normativo x semântico, sendo 
que de acordo com este, há uma diferença tênue entre causalidade e explicação.  
  DEFENDI, Cristina Lopomo; VALADARES, Flavio Biasutti. Uso de porque – causais e 
explicativas: uma análise gramático-funcional. Entretextos, Londrina, v. 14, n. 2, p. 140 - 159, 
jul./dez. 2014. Disponível em: 
<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/entretextos/article/viewFile/18247/16182>. Acesso em: 4 
jun. 2016.  
  CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 25ª ed. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1984. 
  HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2001. 

4 
Questão anulada 
Houve erro de digitação no enunciado da questão. O correto seria “concordância nominal”. 
Portanto, a questão foi anulada. 

48 
Questão anulada 
Houve um erro de digitação no enunciado da questão. O texto correto seria “KWh/mês” e não 
“KW/mês”. 

17 
Técnico em 
Laboratório 
Eletrônica 

7 
Questão anulada 
Houve erro de digitação no enunciado da questão. O correto seria “concordância nominal”. 
Portanto, a questão foi anulada. 

10 
Questão anulada 
Erro na sintaxe da formulação da questão. 

13 
Questão anulada 
Por decisão da Comissão do Concurso Público, a questão foi anulada pois não fez a correta 
citação da fonte utilizada. 



 

14 
Questão anulada 
Tendo em vista que não foi mencionado o idioma do software, mais de uma alternativa poderia 
ser correta. Portanto, a questão foi anulada. 

15 

Questão anulada 
WriterPad é um organizador de texto recentemente lançado, pouco conhecido, com 
funcionalidades limitadas e pouco divulgado no Brasil. Porém, após testes realizados, pode-se 
concluir que ele pode ser utilizado como editor de texto. Desta forma, a questão apresenta duas 
alternativas corretas. 

25 
Gabarito alterado 
Houve erro na divulgação do gabarito preliminar. A alternativa correta é a que consta o 
preenchimento: 36 meses; assiduidade e responsabilidade. 

18 
Técnico em 
Laboratório 

Biologia 

2 

Questão anulada 
A classificação da conjunção porque tem gerado debates no meio acadêmico, sendo, inclusive, 
chamada de polissêmica. Mas para efeito de esclarecimento teórico da questão, propomos a 
seguir algumas considerações.  
  • Sobre “por não estar atrelado com um verbo no imperativo”. Segundo Torres (1973, p. 136), 
em relação às conjunções coordenativas explicativas (que, pois, porque), “[...] Com essas 
conjunções, a 1ª oração tem o verbo geralmente no imperativo ou na forma optativa [...]” (grifo 
nosso). Isto é, para esse autor, o verbo da oração coordenada que antecede a oração explicativa 
não tem, necessariamente, de estar no imperativo. Portanto, não é obrigatório. 
 • Sobre “pela AUSÊNCIA DA VÍRGULA na frase antes da conjunção PORQUE, já que o uso de 
vírgula para oração coordenada sindética é obrigatório”. Conforme Cegala (1984, p. 320), “As 
orações coordenadas explicativas não devem ser confundidas com as subordinadas adverbiais 
causais: estas exprimem a causa de um fato, aquelas dão o motivo, a explicação da declaração 
anterior. [...] Note-se também que há pausa (vírgula, na escrita) entre a oração explicativa e a 
precedente e que está é, muitas vezes, imperativa, o que não acontece com a oração adverbial 
causal”. Assim, verificamos que para esse gramático a vírgula entre a oração explicativa e a 
oração coordenada anterior não é sempre obrigatória. Ressaltamos, ainda, que na edição de 
2005 de sua gramática, o citado autor suprimiu tal observação visto que, após maiores estudos 
na área da morfossintaxe, ficou provado não ser possível distinguir uma oração explicativa de 
uma causal apenas pelo uso ou não da vírgula.  
 Porém, a despeito dessas questões de ordem normativa e considerado que a gramática 
tradicional por vezes nos induz a classificações artificiais, concordamos com Houaiss e Villar 
(2001) sobre a classificação da conjunção porque: “b) não há diferença muito sensível 
semanticamente entre a explicativa e a causal”.  
 Nesse sentido, tendo em perspectiva a argumentação contida no recurso (de ordem normativo-
prescritiva) em contraste com uma interpretação da questão que envolve o aspecto funcional da 
língua (isto é, que dá preferência à semântica e ao uso real da língua), nosso parecer é pelo 
acolhimento do recurso, dada a divergência dos pontos de vista normativo x semântico, sendo 
que de acordo com este, há uma diferença tênue entre causalidade e explicação.  
  DEFENDI, Cristina Lopomo; VALADARES, Flavio Biasutti. Uso de porque – causais e 
explicativas: uma análise gramático-funcional. Entretextos, Londrina, v. 14, n. 2, p. 140 - 159, 
jul./dez. 2014. Disponível em: 
<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/entretextos/article/viewFile/18247/16182>. Acesso em: 4 
jun. 2016.  
  CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 25ª ed. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1984. 
  HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2001. 

14 
Questão anulada 
Erro na sintaxe da formulação da questão. 

15 

Questão anulada 
WriterPad é um organizador de texto recentemente lançado, pouco conhecido, com 
funcionalidades limitadas e pouco divulgado no Brasil. Porém, após testes realizados, pode-se 
concluir que ele pode ser utilizado como editor de texto. Desta forma, a questão apresenta duas 
alternativas corretas. 

27 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital. 

30 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital. 



 

32 

Questão anulada 
A leitura das instruções normativas n° 03 de 01 de setembro de 2014, capitulo III (Das 
Autorizações E Da Licença Permanente), nos permite afirmar que a aceitação do animal é um 
procedimento correto, como descrito na opção C. No entanto, o capítulo VI, art. 25, que fixa 
normas para a utilização do sistema de autorização e informação em biodiversidade SISBio, 
descreve que “prescinde de autorização o recolhimento e o transporte de animais encontrados 
mortos, para aproveitamento científico ou didático, desde que os animais sejam destinados à 
instituição científica”, o que torna a opção D também verdadeira. Como existem duas opções 
corretas na questão, a mesma foi anulada. 

19 
Técnico em 
Laboratório 
Automação 

2 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital. 

3 
Questão anulada 
Por erro na diagramação da prova, a charge desta questão não apareceu no caderno de 
questões. Portanto, a questão foi anulada. 

13 
Questão anulada 
Por decisão da Comissão do Concurso Público, a questão foi anulada pois não fez a correta 
citação da fonte utilizada. 

14 
Questão anulada 
Tendo em vista que não foi mencionado o idioma do software, mais de uma alternativa poderia 
ser correta. Portanto, a questão foi anulada. 

15 

Questão anulada 
WriterPad é um organizador de texto recentemente lançado, pouco conhecido, com 
funcionalidades limitadas e pouco divulgado no Brasil. Porém, após testes realizados, pode-se 
concluir que ele pode ser utilizado como editor de texto. Desta forma, a questão apresenta duas 
alternativas corretas. 

25 
Gabarito alterado 
Houve erro na divulgação do gabarito preliminar. A alternativa correta é a que consta o 
preenchimento: 36 meses; assiduidade e responsabilidade. 

20 
Técnico de 

Tecnologia da 
Informação 

6 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital 

7 
Questão anulada 
Por erro na diagramação da prova, a charge desta questão não apareceu no caderno de 
questões. Portanto, a questão foi anulada. 

13 
Questão anulada 
O último parâmetro da função SOMASE é opcional. Portanto, existem duas alternativas corretas.  

22 
Questão anulada 
A questão apresenta dois padrões lógicos distintos, possibilitando duas alternativas como 
resposta.  

29 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital 

42 
Questão anulada 
Conforme Tanenbaum (2011), a camada de Enlace é a mais baixa no modelo OSI. Por isso a 
questão foi anulada.  

44 
Gabarito alterado 
O gabarito preliminar divulgado estava incorreto. 

21 
Técnico em 

Contabilidade 

2 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital. 

3 
Questão anulada 
Por um problema ocorrido na diagramação da prova, a charge desta questão não apareceu no 
caderno de questões. Portanto, a mesma foi anulada. 

15 
Questão anulada 
Erro na sintaxe da formulação da questão. 

22 
Questão anulada 
A questão apresenta dois padrões lógicos distintos, possibilitando duas alternativas como 
resposta.  



 

25 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital. 

31 

Gabarito alterado 
Analisando criteriosamente percebe-se que Ativo + Patrimônio Líquido = Passivo --> Nesta 
situação, a empresa se encontra em estado de insolvência, uma parcela das obrigações ficará 
sem ser paga, mesmo que a empresa venda todo o seu ativo. Ou seja, o ativo não é suficiente 
para liquidar todas as dívidas. Para eliminar o déficit, deve-se aumentar o PL com o acréscimo de 
capital por parte dos seus proprietários. Esta é uma situação denominada Passivo a Descoberto. 
É uma situação desfavorável, negativa ou deficitária. Entretanto, após avançada pesquisa na 
literatura atual, percebeu-se que sobre a Equação Fundamental do Patrimônio, os autores 
abordam elementos contidos nos itens I, II e III, o item IV, embora correto, contém elementos 
presentes nos itens anteriores, neste caso a letra B seria a correta. 

22 

Tradutor e 
Intérprete de 

Linguagem de 
Sinais 

2 

Questão anulada 
A classificação da conjunção porque tem gerado debates no meio acadêmico, sendo, inclusive, 
chamada de polissêmica. Mas para efeito de esclarecimento teórico da questão, propomos a 
seguir algumas considerações. 
  • Sobre “por não estar atrelado com um verbo no imperativo”. Segundo Torres (1973, p. 136), 
em relação às conjunções coordenativas explicativas (que, pois, porque), “[...] Com essas 
conjunções, a 1ª oração tem o verbo geralmente no imperativo ou na forma optativa [...]” (grifo 
nosso). Isto é, para esse autor, o verbo da oração coordenada que antecede a oração explicativa 
não tem, necessariamente, de estar no imperativo. Portanto, não é obrigatório. 
 • Sobre “pela AUSÊNCIA DA VÍRGULA na frase antes da conjunção PORQUE, já que o uso de 
vírgula para oração coordenada sindética é obrigatório”. Conforme Cegala (1984, p. 320), “As 
orações coordenadas explicativas não devem ser confundidas com as subordinadas adverbiais 
causais: estas exprimem a causa de um fato, aquelas dão o motivo, a explicação da declaração 
anterior. [...] Note-se também que há pausa (vírgula, na escrita) entre a oração explicativa e a 
precedente e que está é, muitas vezes, imperativa, o que não acontece com a oração adverbial 
causal”. Assim, verificamos que para esse gramático a vírgula entre a oração explicativa e a 
oração coordenada anterior não é sempre obrigatória. Ressaltamos, ainda, que na edição de 
2005 de sua gramática, o citado autor suprimiu tal observação visto que, após maiores estudos 
na área da morfossintaxe, ficou provado não ser possível distinguir uma oração explicativa de 
uma causal apenas pelo uso ou não da vírgula. 
 Porém, a despeito dessas questões de ordem normativa e considerado que a gramática 
tradicional por vezes nos induz a classificações artificiais, concordamos com Houaiss e Villar 
(2001) sobre a classificação da conjunção porque: “b) não há diferença muito sensível 
semanticamente entre a explicativa e a causal”. 
 Nesse sentido, tendo em perspectiva a argumentação contida no recurso (de ordem normativo-
prescritiva) em contraste com uma interpretação da questão que envolve o aspecto funcional da 
língua (isto é, que dá preferência à semântica e ao uso real da língua), nosso parecer é pelo 
acolhimento do recurso, dada a divergência dos pontos de vista normativo x semântico, sendo 
que de acordo com este, há uma diferença tênue entre causalidade e explicação.  
  DEFENDI, Cristina Lopomo; VALADARES, Flavio Biasutti. Uso de porque – causais e 
explicativas: uma análise gramático-funcional. Entretextos, Londrina, v. 14, n. 2, p. 140 - 159, 
jul./dez. 2014. Disponível em: 
<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/entretextos/article/viewFile/18247/16182>. Acesso em: 4 
jun. 2016.  
  CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 25ª ed. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1984. 
  HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2001. 

31 
Questão anulada 
Por problemas na elaboração da questão e no julgamento de recursos, a Comissão do Concurso 
Público decidiu anular a questão. 

38 
Gabarito alterado 
O gabarito preliminar divulgado estava incorreto. 

23 
Técnico de 
Laboratório 
Edificações 

13 
Questão anulada 
Erro na sintaxe da formulação da questão. 



 

14 

Questão anulada 
WriterPad é um organizador de texto recentemente lançado, pouco conhecido, com 
funcionalidades limitadas e pouco divulgado no Brasil. Porém, após testes realizados, pode-se 
concluir que ele pode ser utilizado como editor de texto. Desta forma, a questão apresenta duas 
alternativas corretas. 

22 
Questão anulada 
A questão apresenta dois padrões lógicos distintos, possibilitando duas alternativas como 
resposta.  

29 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital. 

30 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital. 

24 
Técnico de 
Laboratório 
Informática 

13 
Questão anulada 
O último parâmetro da função SOMASE é opcional. Portanto, existem duas alternativas corretas.  

23 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital. 

25 
Questão anulada 
O conteúdo da questão não foi especificado em edital. 

25 
Assistente de 

Alunos 

3 
Questão anulada 
O conteúdo programático do edital não contempla as noções exigidas na questão. 

5 
Questão anulada 
O edital específico para os cargos 25 e 31 não prevê o conteúdo que foi avaliado na referida 
questão, assim, para estes cargos, a questão deve ser anulada. 

8 
Gabarito alterado 
O gabarito preliminar divulgado estava incorreto. 

15 Questão anulada 
O fato de não citar a versão do Excel prejudica a resposta da questão. 

45 
Questão anulada 
Há duas alternativas incorretas. 

47 
Questão anulada 
Há duas alternativas incorretas. 

26 
Assistente de 
Laboratório 

Indústria 

1 
Gabarito alterado 
O gabarito preliminar divulgado estava incorreto. 

8 
Gabarito alterado 
O gabarito preliminar divulgado estava incorreto. 

11 
Questão anulada 
A questão foi anulada por apresentar 5 alternativas, estando, portanto, em desacordo com o 
Edital do certame. 

27 

Assistente de 
Laboratório 
Ciências da 

Natureza 

49 

Questão anulada 
A massa de umidade presente é a diferença entre a amostra antes de ir para a estufa e a massa 
após a mesma sair da estufa 2,09 – 1,901 = 0,189. Em termos de algarismos significativo essa 
diferença precisa ser expressada com três algarismos, duas casas após a virgula, o valor 
arredondado é 0,19. 

28 
Assistente de 
Laboratório 

Eventos 

8 
Gabarito alterado 
O gabarito preliminar divulgado estava incorreto. 

14 Questão anulada 
O fato de não citar a versão do Excel prejudica a resposta da questão. 

36 

Questão anulada 
Os itens II, III e IV da questão estão corretos. Para que o item IV estivesse incorreto, como 
indicado na alternativa "D", o item deveria indicar: "O número de participantes e de organizadores 
não deve ser CONSIDERADO na escolha do espaço”, ao invés de "não deve ser 
DESCONSIDERADO", como está na prova.  

29 
Assistente de 
Laboratório 
Informática 

14 Questão anulada 
O fato de não citar a versão do Excel prejudica a resposta da questão. 

30 
Auxiliar de 
Biblioteca 

8 
Gabarito alterado 
O gabarito preliminar divulgado estava incorreto. 

15 
Questão anulada 
O fato de não citar a versão do Excel prejudica a resposta da questão. 



 

31 
Auxiliar em 
Assuntos 

Educacionais 

1 
Gabarito alterado 
O gabarito preliminar divulgado estava incorreto. 

3 
Questão anulada 
O edital específico para os cargos 25 e 31 não prevê o conteúdo que foi avaliado na referida 
questão, assim, para estes cargos, a questão deve ser anulada. 

4 
Questão anulada 
O conteúdo programático do edital não contempla as noções exigidas na questão. 

11 Questão anulada 
O fato de não citar a versão do Excel prejudica a resposta da questão. 

31 
Questão anulada 
Há duas alternativas incorretas. 

42 
Questão anulada 
Há duas alternativas incorretas. 

32 
Operador de 

Máquinas Agrícolas 

1 
Gabarito alterado 
O gabarito preliminar divulgado estava incorreto. 

14 
Questão anulada 
O fato de não citar a versão do Excel prejudica a resposta da questão. 

50 
Gabarito alterado 
O gabarito preliminar divulgado estava incorreto. 

 


