
 
 
 

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - GUARDA PORTUÁRIO 
 
 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes às vagas para empregos de 
nível médio, além de formação de cadastro de reserva para atendimento às novas vagas que vierem a surgir 
durante a validade do concurso público, que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme 
disposto no EDITAL Nº 02 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019. 
  

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição Nome Cargo 

984000045 Marcielem Cruz Lobato Guarda Portuário 

984000118 Luzivaldo Da Silva Santos Guarda Portuário 

984000169 Denise Do Socorro Sousa De Oliveira Guarda Portuário 

984000201 Adriano Silva Penha Guarda Portuário 

984000262 José Odilson Medeiros Sacramento Guarda Portuário 

984000537 Ana Paula Portela Rodrigues Guarda Portuário 

984000573 João Paulo Siqueira Ataíde Guarda Portuário 

984000601 Rubens Nonato Aires Dos Santos Guarda Portuário 

984000647 Edilson Nascimento Maciel Junior Guarda Portuário 

984000659 Fernando Lisboa Carvalho Guarda Portuário 

984000661 Malax Alfredo Pimentel Pantoja Guarda Portuário 

984000676 Evelly Cristina Guimarães Gonçalves Guarda Portuário 

984000706 Samuel Santos De Lima Guarda Portuário 

984000902 Wylliam Araújo Scherer Guarda Portuário 

984000918 Diego Gomes Capela Barradas Guarda Portuário 

984001169 Gabriel José Nogueira Pinho Dos Santos Guarda Portuário 

984001308 Carlos Patrick Martins Rodrigues Guarda Portuário 

984001314 Iara Silva De Oliveira Guarda Portuário 

984001321 Luiz Mauricio Soares De Andrade Guarda Portuário 

984001418 Keise Fernanda Moreira Mourao Guarda Portuário 

984001726 Erika Rayssa Ferreira Da Silva Leal Guarda Portuário 

984001767 Tatiane Do Socorro Da Silva Dionizio Guarda Portuário 

984001813 Rafael Correa Rego Guarda Portuário 



984001864 Andressa Dos Santos Silva Guarda Portuário 

984001870 Silvano Rodrigues Monteiro Guarda Portuário 

984002162 Adriano Ferreira Pires Guarda Portuário 

984002207 Paulo Vinicius Da Costa De Sousa Guarda Portuário 

984002246 Robson Wendel Dos Prazeres Cunha Guarda Portuário 

984002379 Ronaldo Costa Lameira Guarda Portuário 

984002403 Ananda Cris Di Tomaso Santos Pereira Guarda Portuário 

984002467 Camila Do Socorro Costa Barbosa Guarda Portuário 

984002991 Tania Roberta Batista Baia Guarda Portuário 

984003317 Leoneide Trindade Da Silva Guarda Portuário 

984003352 Camila Cristina Dos Santos Soares Guarda Portuário 

984003401 Cicero Augusto Chaves Gomes Guarda Portuário 

984003546 Nilton Pereira Carvalho Guarda Portuário 

984003617 João De Jesus Da Costa Silva Guarda Portuário 

984003642 Gabriel Leal Rezende Guarda Portuário 

984003673 Rafael Carvalho Da Costa Guarda Portuário 

984003834 Adriano Conceição Da Silva Guarda Portuário 

984003870 Waldemir Santos Silva Júnior Guarda Portuário 

984003883 Edilson Júnior Da Silva Moura Guarda Portuário 

984004006 Hugo Eduardo Benício Caminha Guarda Portuário 

984004009 José Bruno Santos Silva Guarda Portuário 

984004078 Marcelo Miranda Da Silva Guarda Portuário 

984004234 Carmem Lúcia De Oliveira Farias Morais Guarda Portuário 

984004329 Benilson Costa Martins Guarda Portuário 

984004354 Sheilla Christina Da Silva Souza Guarda Portuário 

984004371 Rodson Gustavo Da Cruz Oliveira Guarda Portuário 

984004390 Douglas Duarte Da Costa Guarda Portuário 

984004401 Renan Da Silva Pantoja Guarda Portuário 

984004475 Alexandre Santana Gomes Guarda Portuário 

984004547 Geilson Dos Santos Morais Guarda Portuário 

984004548 Fernando Da Costa Maia Filho Guarda Portuário 

984004865 Dhyony Andrade Moreira Guarda Portuário 

984004885 Mauricio Douglas Costa Paes Guarda Portuário 

984005009 Paulo Sergio Pantoja Batista Guarda Portuário 

984005054 Carlos Eduardo De Souza Tavares Guarda Portuário 

984005056 Adirlan Ferreira Dos Santos Guarda Portuário 

984005092 Dorenilson De Sousa Matos Guarda Portuário 

984005116 Jose Raimundo Costa Nunes Guarda Portuário 

984005117 Emerson Da Paz Santos Guarda Portuário 

984005139 Cleito Dos Santos Salvador Guarda Portuário 

984005283 Daniela Cristina Da Silva Soares Guarda Portuário 

984005286 Diego Moreira De Figueiredo Guarda Portuário 

984005313 Sandro Alves Gomes Guarda Portuário 

984005364 Marcio Karlisson Lopes Pereira Guarda Portuário 



984005372 Erika Sofia Guiomarino De Aquino Kahwage Guarda Portuário 

984005400 Leonan Sabel Padinha Guarda Portuário 

984005602 Angelina Sousa De Carvalho Cavalcante Guarda Portuário 

984005642 Josué Dos Santos Goncalves Guarda Portuário 

984006110 Itamar Vieira Pinheiro Guarda Portuário 

984006146 Hélcio Carlos Pantoja Malcher Guarda Portuário 

984006192 Débora Cristina De Souza Chaves Gonçalves Guarda Portuário 

984006198 Fabio Nogueira Raiol Guarda Portuário 

984006254 Roberto Borges Moreira Filho Guarda Portuário 

984006514 Sérgio Leal Guerra Guarda Portuário 

984006566 Joao Paulo Santos Da Costa Guarda Portuário 

984006893 Michael Cris Da Silva Bonfim Guarda Portuário 

984006945 Natan Machado Dos Santos Guarda Portuário 

984007012 Niccolas Moraes Portacio Guarda Portuário 

984007137 Monica Maria Santos Macedo Guarda Portuário 

984007351 Herbert Silva Dos Santos Guarda Portuário 

984007670 Nayana Alves Da Silva Guarda Portuário 

984007688 Alysson Kleber Ferreira De Lima Guarda Portuário 

984007722 Antonio Luiz Pereira Campos Guarda Portuário 

984007849 Pedro Barreto De Almeida Guarda Portuário 

984007933 Fernando Souza Dos Santos Guarda Portuário 

984008114 Rafael Fernandes Sena Guarda Portuário 

984008607 Samia De Menezes Cohen Da Costa Guarda Portuário 

984008810 Jaime Da Silva Martins Guarda Portuário 

984008980 Willie Nelson Silva Paz Guarda Portuário 

984008983 Gleidson Tavares Costa Guarda Portuário 

984009088 Lucidio Duarte Oliveira Guarda Portuário 

984009265 Iegor Nunes Souto Guarda Portuário 

984009279 Reinildo Nunes Dos Santos Guarda Portuário 

984009362 Fabio Barbosa Da Fonseca Guarda Portuário 

984009417 Gleidson Basilio Fernandes Guarda Portuário 

984009469 Geovane Menezes Ferreira Guarda Portuário 

984009622 Yuri Aguiar Ferreira Guarda Portuário 

984009747 Daniel Da Silva Ferreira Guarda Portuário 

984009805 Juvelino Vulcao Guedes Guarda Portuário 

984009840 Reinilson De Deus Ferreira Guarda Portuário 

984010047 Didier Figueiredo Maués Guarda Portuário 

984010145 Yuri Navarro Guarda Portuário 

984010149 Darlan Macedo Albuquerque Guarda Portuário 

984010264 Nelson Takashi Silva Sakamoto Guarda Portuário 

984010368 Rômulo Gabriel Lima Da Costa Guarda Portuário 

984010420 Maicon Silva De Carvalho Guarda Portuário 

984010453 Edivan De Oliveira Lima Guarda Portuário 

984010694 Thiago Simith De Souza Guarda Portuário 



984010816 Clivia Carolina De Menezes Gonçalves Guarda Portuário 

984010966 Thamyrys Borges Gomes Guarda Portuário 

984011130 Wagny Araújo Nascimento Guarda Portuário 

984011238 Daniel Luiz Lopes De Freitas Guarda Portuário 

984011279 Vagno Pantaleão Pereira De Sousa Guarda Portuário 

984011345 Vladmir Das Neves Viana Guarda Portuário 

984011447 Ricardo Da Gloria Alves Guarda Portuário 

984011844 Luvas Gleyson Pires Vasconcelos Guarda Portuário 

 

 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 
Cargo: Guarda Portuário 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

1 11 14 12 

 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão em análise foi elaborada com base no edital publicado tendo como conteúdo “Sentido próprio e 

figurado das palavras.”  

LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos 

e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 

numeral, pronome, verbo, adverbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem as relações que 

estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. A 

alternativa “B) Ocorre uma personificação do termo “mar” ao atribuir-lhe como característica ser “de plástico”.” 

não pode ser considerada correta, pois, a personificação, também chamada de prosopopeia ou animismo, é 

uma figura de linguagem, mais precisamente, uma figura de pensamento muito utilizada nos textos literários. 

Ela está diretamente relacionada com o significado (campo semântico) das palavras e corresponde ao efeito de 

“personificar”, ou seja, dar vida aos seres inanimados. A personificação é utilizada para atribuir sensações, 

sentimentos, comportamentos, características e/ou qualidades essencialmente humanas (seres animados) aos 

objetos inanimados ou seres irracionais, por exemplo: “O dia acordou feliz.”. Não é o que ocorre em “Mar de 

plástico”, em que não há qualquer tipo de característica humana. A alternativa “C) As palavras foram usadas em 

sentido próprio, caracterizando a objetividade pertinente ao texto apresentado.” não pode ser considerada 

correta. Conforme o enunciado da questão indica “Acerca do título dado ao texto, pode-se afirmar que: A 

expressão “mar de plástico””; deveria ser considerado o título, então “mar de plástico” não possui sentido 

próprio já que “mar de plástico” é uma referência à poluição causada pelo plástico no mar. A alternativa “E) A 

contradição presente na expressão “mar de plástico” tem por objetivo provocar e despertar a atenção do 



leitor.” não pode ser considerada correta, pois, não há contradição. Oposição às opiniões de outro: desacordo, 

contradita, contestação, contraditória, desmentido, discordância, impugnação, negação, objeção, oposição, 

refutação, réplica. 

Fontes:  

 Edital publicado.  

 SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São Paulo: 

Editora Ática, 2007. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

2 13 7 9 

 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Em “A vida moderna é inimaginável sem os plásticos. Eles estão em praticamente todos os produtos 

tecnológicos que caracterizam a civilização atual. A lista é infindável: computadores, celulares, televisões e até 

contêineres e assentos de privada, afora produtos descartáveis como talheres, pratos, canudos, garrafas, boias, 

cordas, embalagens, cotonetes e redes de pesca. Não há dúvida de que é um produto útil, durável e versátil. 

Mas também é incontestável que os plásticos são uma praga ambiental, que contamina todo tipo de ambiente 

na Terra. Apenas nos oceanos, estima-se que sejam despejados 8 milhões de toneladas de plástico a cada ano.” 

pode-se observar no trecho destacado a expressão que confirma a alternativa (1º§) “E) Apresenta, ao mesmo 

tempo, fatores favoráveis e fatores contrários à utilização de plásticos pela sociedade moderna, caracterizando 

a exposição de dados da realidade observável.” como correta. A alternativa “C) Observa-se a crítica feita a todo 

e qualquer tipo de aparelho ou equipamento moderno que tenha em sua composição algum elemento 

relacionado aos plásticos.” não pode ser considerada correta de acordo com o trecho destacado. A questão foi 

elaborada com base no conteúdo programático constante no edital: Leitura e interpretação de diversos tipos de 

textos. 

Fontes:  

 O próprio texto. 

 SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São Paulo: 

Editora Ática, 2007. 

 Edital publicado.  

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

4 15 2 11 

 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa “B) “qual seja acabar”” não pode ser indicada como correta, pois, em “Encontramos uma 

quantidade impressionante e precisamos de medidas urgentes para acabar com o plástico que ocupa a Grande 

Mancha de Lixo do Pacífico” (3º§) o trecho destacado, ao ser substituído por “qual seja acabar” incorre em erro 

de concordância verbal, “medidas urgentes quais sejam acabar” seria o correto.  

Fontes:  

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª edição atualizada pelo novo Acordo Ortográfico 

– Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

 



BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

5 12 3 7 

 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Em “Segundo a pesquisadora Daniela Gadens Zanetti, que faz pós-graduação em oceanografia com ênfase em 

microplásticos na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), essas partículas estão presentes em todos os 

habitats marinhos, desde a superfície oceânica até o fundo do mar, e estão disponíveis para todos os níveis da 

cadeia alimentar, dos produtores primários aos superiores. “Um relatório de 2016 da Organização das Nações 

Unidas (ONU) estima que mais de 800 espécies marinhas e costeiras são afetadas pela ingestão desses 

plásticos”, diz. “Além disso, esses resíduos têm um efeito adverso nas indústrias de pesca, navegação e turismo. 

O relatório da ONU avalia o custo da poluição causada por detritos marinhos em US$ 13 bilhões.”” pode-se 

reconhecer por meio do trecho destacado que a alternativa “A) Os prejuízos causados pela poluição nos mares 

podem ser observados sob vários aspectos, incluindo o econômico.” está correta. A alternativa “B) A ingestão de 

plásticos por espécies marinhas e costeiras demonstra prejuízos em diversos setores da economia: pesca, 

navegação e turismo.” não pode ser considerada correta, pois, a expressão “Além disso”, no trecho destacado, 

demonstra os fatores citados são somados, ou seja, temos o prejuízo das espécies marinhas e também pela 

poluição afetando outros setores.  A alternativa “C) As indústrias de pescas são as maiores prejudicadas pelos 

microplásticos nos habitats marinhos, desde a superfície oceânica até o fundo do mar.” não pode ser 

considerada correta, pois, não há registro no texto de que a maior prejudicada seja a indústria de pesca, os 

efeitos adversos são igualmente citados para as indústrias de pesca, navegação e turismo.      

Fontes:  

 SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São Paulo: 

Editora Ática, 2007. 

 PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

7 9 1 4 

 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Em “Esse volume se espalha por todos os mares do planeta, com destaque para a chamada Grande Mancha de 

Lixo do Pacífico, localizada entre a costa oeste dos Estados Unidos e o Havaí. Essa “ilha” de entulhos está 

crescendo mais rapidamente que se previa. Uma pesquisa recente, publicada na revista científica “Scientific 

Reports”, constatou que ela tem cerca de 80 mil toneladas de plásticos descartados, em uma área de 1,6 milhão 

de quilômetros quadrados, um pouco maior que o estado do Amazonas (1.559.159km2) e quase duas vezes e 

meia o território da França (643.800km2).  

O estudo também concluiu que a mancha ocupa hoje uma área 16 vezes maior do que se estimava.”” a palavra 

“ilha” aparece entre aspas e recebe um significado que não lhe é próprio, qualquer pedaço de terra sub-

continental cercada por água, mas no contexto a palavra “ilha” refere-se à grande quantidade de entulhos e 

resíduos existente em um determinado local. Sendo assim, a alternativa “E) O enunciador faz o uso de aspas, 

neste caso, tendo como razão discursiva o destaque de um termo cujo significado deve ser compreendido no 

contexto em que é apresentado.” está correta.  

A alternativa “C) Sua função é esclarecer o significado atribuído à palavra “ilha” de acordo com o contexto 

apresentado, associando a palavra ao seu complemento: “de entulhos”.” não pode ser considerada correta, 



pois, o uso de aspas não esclarece, não diz o significado contextual, apenas chama a atenção do leitor para tal 

vocábulo, tal leitura necessita de que sejam estabelecidas as devidas relações de leitura e compreensão textual.  

Fontes:  

 O próprio texto.  

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª edição atualizada pelo novo Acordo Ortográfico 

– Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

 SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São Paulo: 

Editora Ática, 2007. 

 PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

8 6 5 10 

 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa “B) “Encontramos uma quantidade impressionante e precisamos de medidas urgentes para acabar 

com o plástico (...)” (3º§)” foi considerada correta, pois, tanto o termo “impressionante” quanto a expressão da 

necessidade de medidas urgentes são expressões do ponto de vista, posicionamento do enunciador. A 

alternativa “C) “(...) embora tecnologias venham sendo desenvolvidas para tentar capturar e depois tirar o 

material dali.” (7º§)” não pode ser indicada como correta, pois, no trecho destacado nesta alternativa há apenas 

a expressão dos fatos e não de opinião. O fato é aquilo que realmente aconteceu e pode ser comprovado, ao 

passo que a opinião é o ponto de vista de alguém, ou seja, uma interpretação dos fatos, que pode ser verídico 

ou não. 

Fontes:  

 SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São Paulo: 

Editora Ática, 2007. 

 PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

9 7 13 14 

 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A questão foi elaborada com base no conteúdo programático “Concordância verbal e nominal. Regência verbal e 

nominal” divulgado no edital. A alternativa “E) “Em todos os oceanos do planeta, estima-se que esse número 

chegue a 5,25 trilhões, [...]” / 5,25 trilhões é o número que, estima-se, seja atingido em todos os oceanos do 

planeta, [...]” não pode ser considerada correta. Na reescrita apresentada o “se” é uma partícula apassivadora e 

o verbo está na voz passiva sintética, concordando com o sujeito. A forma verbal "estima-se", entre vírgulas, 

torna a alternativa incorreta. Não se deve separar o verbo de seu sujeito ou de seus completos usando a vírgula. 

A alternativa “B) “Desse total, selecionaram-se 50 itens com data de fabricação legível.” / Do total, foi 

selecionado 50 itens com data de fabricação legível.” não pode ser considerada correta, pois, há um erro quanto 

à concordância em “foi selecionado 50 itens” entre sujeito e o verbo referente. Devendo ser “foram 

selecionados 50 itens”. A alternativa “A) “A vida moderna é inimaginável sem os plásticos.” / Diante da exclusão 

dos plásticos, seria alterado os cursos da vida moderna.” não pode ser considerada correta, pois, há erro de 



concordância em “seria alterado os cursos da vida moderna.”, deveria ser “seriam alterados os cursos da vida 

moderna”, concordância entre sujeito e verbo referente.  

Fontes:   

 Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha.  

 Edital publicado. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

10 5 11 13 

 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa “C) Resíduos encontrados no Pacífico apresentam datas diferentes revelando que este tipo de 

poluição é uma ação que se repete ao longo dos anos, em um grande período de tempo.” foi considerada 

correta, de acordo com o trecho “Desse total, selecionaram-se 50 itens com data de fabricação legível. 

Verificou-se que havia plástico de 1977, sete itens da década de 1980, 17 da década de 1990, 24 da década de 

2000 e um de 2010.” 

Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

11 3 8 5 

 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa “D) É apresentado como objetivo a condução de uma investigação maior sobre o assunto noticiado 

por ser de interesse de grande parte da sociedade.” não pode ser considerada correta, pois, não há 

“investigação do assunto” isso se daria em se tratando de um texto científico formal. A alternativa “E) Permite-

se ao leitor o reconhecimento de seu papel na mediação do conflito apresentado e na busca por caminhos que 

possam amenizar suas consequências negativas.” não pode ser considerada correta, pois, o leitor não tem papel 

de mediador, não tem voz ativa no enunciado apresentado. A alternativa “A) O enunciador tem o compromisso 

de manter-se imparcial para que o objetivo de informar sobre o assunto apresentado seja preservado.” não 

pode ser considerada correta, pois, é possível observar ao longo do texto a presença de posicionamento do 

enunciador como em “Encontramos uma quantidade impressionante e precisamos de medidas urgentes para 

acabar com o plástico (...)” (3º§)” , por exemplo. A alternativa “C) O principal objetivo é informar ao leitor acerca 

de assunto de seu interesse, promovendo o conhecimento do que está sendo apresentado.” foi considerada 

correta, pois, o texto apresentado – reportagem – assim como a notícia e outros gêneros jornalísticos, tem o 

objetivo de informar o leitor sobre um fato ou um assunto de interesse. Diferentemente da notícia, na 

reportagem não é preciso o esforço do jornalista para se manter imparcial. Ele pode se posicionar mais em 

relação ao que escreve. Também precisa pesquisar mais sobre o fato ou assunto, apresentar diferentes vozes, 

preferencialmente de especialistas, para compor seu texto de modo a dar profundidade à informação, 

analisando-a com cuidado.  

Fontes:  

 O próprio texto.  

 SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São Paulo: 

Editora Ática, 2007. 

 PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012. 

 



BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

12 4 10 6 

 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A afirmativa “Os verbos “declarou” e “diz” indicam um caráter declarativo e persuasivo, o que demonstra 

objetividade na expressão do conteúdo a que dizem respeito.” não pode ser considerada correta, pois, não há 

objetividade na persuasão, nem persuasão em verbos “neutros” como “declarou” e “diz”.   A expressão dicendi 

vem do latim e significa “dizer”. É por isso que aqueles verbos empregados com esse sentido também são 

conhecidos como verbos de elocução/de declaração, ou seja, verbos que apresentam a maneira pela qual 

alguém se expressa. A afirmativa “A possibilidade de abordagem do assunto a partir de pontos de vista 

diferentes e que se opõem demonstram a apresentação do conteúdo de forma não superficial.” está incorreta, 

pois, não há pontos de vista diferentes.  

Fontes:  

 SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São Paulo: 

Editora Ática, 2007. 

 PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. 2 ed. São Paulo: Saraiva Editora, 2012. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

13 8 4 2 

 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa “D) O termo “à” tem a função de unir dois segmentos do texto, sendo que o primeiro é seguido de 

preposição e o segundo é precedido do artigo feminino.” foi indicada como correta, pois, em “Segundo ele, 

cerca de 20% dos resíduos podem ter chegado à região após o terremoto e tsunami de 2011 no Japão.” (3º§) 

temos: chegado a que região: (preposição) + a região (artigo).  

Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

14 10 12 8 

 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa “B) A possibilidade de substituição do termo “embora” pela expressão “se bem que” mantendo-se 

o mesmo valor semântico.” foi considerada correta, pois, em “A análise também revelou que os pedaços 

pequenos, que medem menos de meio centímetro, compõem a maior parte do 1,8 trilhão de peças que flutuam 

na mancha, embora respondam por apenas 8% da massa suspensa no mar.” (5º§), tal é possível resultando em: 

“A análise também revelou que os pedaços pequenos, que medem menos de meio centímetro, compõem a 

maior parte do 1,8 trilhão de peças que flutuam na mancha, se bem que respondam por apenas 8% da massa 

suspensa no mar.” Se bem que é uma locução conjuncional que introduz uma oração subordinada concessiva e 

que se utiliza com conjuntivo, tal como embora. A alternativa “D) O estabelecimento da relação concessiva 

expressa pela locução prepositiva “embora respondam”, introduzindo uma informação relevante para a 

compreensão da mensagem.” não pode ser considerada correta, pois, uma locução prepositiva é um conjunto 

de duas ou mais palavras que atuam como uma preposição. A última palavra das locuções prepositivas é, 

obrigatoriamente, uma preposição. O que não é o caso apresentado.  

Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 



 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

17 20 16 18 

 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustentam as razões recursais que as respostas não condizem com o enunciado da questão, pois o valor 

mencionado com desconto de 10% não pode ser o mesmo que o valor das parcelas a prazo com a entrada de 

20%, porém, como deve ser pago 20% de entrada e o restante em 8 parcelas iguais de R$ 110,00, as 8 parcelas 

correspondem a 80% do valor do ar condicionado. 

 
Sendo x o valor do ar condicionado tem-se: 

 

 

 
Se o pagamento for feito à vista, a loja oferece um desconto de 10%, logo: 

 

 
Portanto, o preço desse ar condicionado para pagamento à vista é de R$ 990,00. 

Assim, o recurso é IMPROCEDENTE e o gabarito da presente questão permanece INALTERADO. 

Fontes: 

 PAIVA, Manoel. Matemática - Paiva: (1º ao 3º ano - Ensino Médio). 3. ed. São Paulo: Moderna, 2016. 

 LEONARDO, Fabio Martins de. Conexões com a Matemática: (1º ao 3º ano - Ensino Médio). 3. ed. São 

Paulo: Moderna, 2016. 

 SOUZA, Joamir; GARCIA, Jacqueline. #Contato Matemática: (1º ao 3º ano - Ensino Médio). 1. ed. Editora 

FTD, 2016 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

18 19 20 16 

 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Considerando as premissas é possível construir os seguintes diagramas: 

Toda pessoa é feliz. 

 
Alguma pessoa é chata. 



 
P: Alguma pessoa é chata. = Verdadeiro 

Q: Toda pessoa é feliz. = Verdadeiro 

 

A) Toda pessoa chata é feliz. (CERTO, se toda pessoa é feliz, então toda pessoa chata também é feliz). 

B) Toda pessoa feliz é chata. (ERRADO, pois a premissa P diz que apenas alguma pessoa é chata e não todas). 

C) Toda pessoa chata não é feliz. (ERRADO, pois a premissa Q nos diz que toda pessoa é feliz). 

D) Alguma pessoa chata não é feliz. (ERRADO, pois a premissa Q nos diz que toda pessoa é feliz). 

E) Alguma pessoa não chata não é feliz. (ERRADO, pois a premissa Q nos diz que toda pessoa é feliz). 

 

Assim, o recurso é IMPROCEDENTE e o gabarito da presente questão permanece INALTERADO. 

Fontes: 

 PAIVA, Manoel. Matemática - Paiva: (1º ao 3º ano - Ensino Médio). 3. ed. São Paulo: Moderna, 2016. 

 LEONARDO, Fabio Martins de. Conexões com a Matemática: (1º ao 3º ano - Ensino Médio). 3. ed. São 

Paulo: Moderna, 2016. 

 SOUZA, Joamir; GARCIA, Jacqueline. #Contato Matemática: (1º ao 3º ano - Ensino Médio). 1. ed. Editora 

FTD, 2016. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

19 17 18 17 

 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustentam as razões recursais que não há como formar a palavra todo pois não tem lei de formação que se 

chegue a essa palavra, mas, observando a palavra ARPA, que foi formada a partir da palavra CAPINAR, observa-

se que foram utilizadas as duas últimas letras, na ordem em que aparecem e em seguida a terceira e segunda 

letra respectivamente. 

O mesmo acontece com a palavra ORLA, que foi formada a partir da palavra RALADOR. 

Portando, seguindo o mesmo critério, a palavra que deve ser formada a partir da palavra MODESTO e deve 

substituir o ▲ é TODO. 

Assim, o recurso é IMPROCEDENTE e o gabarito da presente questão permanece INALTERADO. 

Fontes: 

 PAIVA, Manoel. Matemática - Paiva: (1º ao 3º ano - Ensino Médio). 3. ed. São Paulo: Moderna, 2016. 

 LEONARDO, Fabio Martins de. Conexões com a Matemática: (1º ao 3º ano - Ensino Médio). 3. ed. São 

Paulo: Moderna, 2016. 

 SOUZA, Joamir; GARCIA, Jacqueline. #Contato Matemática: (1º ao 3º ano - Ensino Médio). 1. ed. Editora 

FTD, 2016. 

 

 

 



BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

20 16 17 19 

 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustentam as razões recursais que a questão não deu um montante para poder encontrar o valor de um terço, 

porém para determinar esse montante, deve-se primeiro encontrar a fração que representa os colaboradores 

do setor comercial, para isto deve-se subtrair de 1 a soma das frações que representam os setores operacional e 

financeiro. 

 

 
A fração que representa os colaboradores do setor comercial é  e trabalham nesse setor 32 colaboradores, 

sendo x o total de funcionários da empresa, tem-se: 

 

 
O número de colaborardes que trabalha no setor financeiro é: 

 
Portanto, o número de colaboradores que trabalham no setor financeiro é de 40. 

Assim, o recurso é IMPROCEDENTE e o gabarito da presente questão permanece INALTERADO. 

Fontes: 

 PAIVA, Manoel. Matemática - Paiva: (1º ao 3º ano - Ensino Médio). 3. ed. São Paulo: Moderna, 2016. 

 LEONARDO, Fabio Martins de. Conexões com a Matemática: (1º ao 3º ano - Ensino Médio). 3. ed. São 

Paulo: Moderna, 2016. 

 SOUZA, Joamir; GARCIA, Jacqueline. #Contato Matemática: (1º ao 3º ano - Ensino Médio). 1. ed. Editora 

FTD, 2016. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

22 24 25 25 

 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão está de acordo com o Código Penal “Difamação. Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato 

ofensivo à sua reputação” 

Fonte: Código Penal 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

23 21 22 24 

 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A Constituição Federal tem como incisos do art. 5º: XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade 

competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver 



dano; XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 

interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 

aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; XL - a lei penal não retroagirá, 

salvo para beneficiar o réu; XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a 

prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes 

hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem; XLV 

- nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do 

perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do 

valor do patrimônio transferido;”. Com exceção da alternativa “E” todas as outras estão corretas. O equívoco da 

letra E está no fato de afirmar que os crimes ali citados são imprescritíveis, o que não corresponde ao comando 

constitucional. Com efeito, eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, mas não imprescritíveis. 

Fonte: Constituição Federal 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

24 23 21 23 

 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Estabelece a Constituição Federal em seu artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: “II - a investidura em cargo ou 

emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações 

para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; V - as funções de confiança, 

exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem 

preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-

se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por 

tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; XIII - é vedada a 

vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do 

serviço público; XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de 

empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último 

caso, definir as áreas de sua atuação;”. Com exceção da alternativa “A”, todas as outras são reproduções dos 

incisos acima citados. Por sua vez, a alternativa “A” fere este último inciso, pois ela afirma que “somente por lei 

específica poderá ser criada autarquia, a empresa pública, a sociedade de economia mista e a fundação”, no 

entanto, a empresa pública, a sociedade de economia mista e a fundação tem a sua instituição autorizada por 

lei e não a criação se dá por lei. 

Fonte: Constituição Federal 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

25 22 23 21 

 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As assertivas da questão podem ser encontradas no art. 225 da Constituição Federal: Art. 225 § 2º Aquele que 

explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução 

técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. § 3º As condutas e atividades consideradas 



lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. § 4º A Floresta Amazônica 

brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio 

nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio 

ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou 

arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. § 6º As 

usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não 

poderão ser instaladas.” Apenas a afirmativa II está incorreta, pois as pessoas jurídicas não estão sujeitas apenas 

a sanções administrativas, mas sim a sanções penais e administrativas. 

Fonte: Constituição Federal 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

26 27 27 30 

 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Sustentam as razões recursais que a questão oferece mais de uma resposta. A afirmativa “A” é verdadeira e 

corresponde ao art. 7º inciso VI da Lei de Acesso à Informação. A  afirmativa “E” é também verdadeira, 

conforme art. 7º, inciso III.  Nesse sentido, o recurso é procedente e a questão foi anulada. 

Fonte: Lei de Acesso à Informação 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

28 26 30 29 

 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustentam as razões recursais que a questão não especifica se Wendell era funcionário público, contudo, para o 

Código Penal, “considera-se funcionário público, para efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem 

remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública”. Nesse sentido, o recurso é improcedente.  

Fonte: Código Penal Brasileiro 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

29 30 26 28 

 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustentam as razões recursais que a questão não aborda o aumento da pena em função da condição do agente. 

Porém, as causas de aumento ou diminuição da pena são aplicadas apenas no momento da individualização da 

pena, assim, a resposta esperada é a prevista no art. 15 da Lei n. 10826/2003. Nesse sentido, o recurso é 

improcedente.  

Fonte: Estatuto do Desarmamento 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

31 33 32 33 

 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As razões recursais sustentam que a questão não oferece resposta, porém os itens apontados nas assertivas 

estão listados no item 3 do ISPS CODE: “3.1 Este Código se aplica: 1. aos seguintes tipos de navios envolvidos em 



viagens internacionais: 1. navios de passageiros, incluindo embarcações de passageiros de alta velocidade; 2. 

navios de carga, incluindo embarcações de alta velocidade, a partir de 500 toneladas de arqueação bruta; e 3. 

unidades móveis de perfuração em movimento; e 2. às instalações portuárias que servem tais navios envolvidos 

em viagens internacionais.” Nesse sentido, é improcedente o recurso. 

Fonte: http://www.abtp.org.br/downloads/ISPS_Code_port_05142003.pdf 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

32 31 33 31 

 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustentam as razões recursais que a questão encontra-se fora do conteúdo programático, contudo, o conteúdo 

integra o item Conhecimentos Específicos – Conhecimentos do Emprego e se refere ao conteúdo simulações e 

exercícios sobre proteção das instalações portuárias aplicado ao caso concreto da Companhia Docas do Pará. 

Nesse sentido, o recurso é improcedente.  

Fonte: https://www.cdp.com.br/isps-code/o-que-e-isps-code 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

34 35 34 35 

 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 

Sustentam as razões recursais que há erro na divulgação do gabarito, e que a alternativa correta é a letra D. O 

recurso merece prosperar, eis que o processo de retirada do material que está queimando até que o calor fique 

abaixo do ponto de ignição, ou seja, tal afirmação é a retirada do material combustível e não o resfriamento. 

Com isso, a alternativa correta da questão é a letra D. As razões recursais sustentam que há duas alternativas 

corretas sendo a letra C e a letra D, e que a questão deve ser anulada, contudo, eis que o resfriamento é 

simplesmente diminuir a temperatura do material. Já a letra D é a retirada do material que está queimando 

(combustível), como no enunciado da questão. A letra E, quebra da reação em cadeia é quando certos agentes 

extintores, quando lançados sobre o fogo, sofrem ação do calor, reagindo sobre a área das chamas, 

interrompendo assim a “reação em cadeia”, qual é uma extinção química e não somente retirando o material 

combustível. Isso ocorre porque o oxigênio comburente deixa de reagir com os gases combustíveis. Essa reação 

só ocorre quando há chamas visíveis. Altera-se o gabarito da letra C para a letra D. 

Fonte: A resposta está em OLIVEIRA, Cláudio Antônio Dias de. Manual Prático de Saúde e Segurança do 

Trabalho. São Caetano do Sul: Yendis, 2009. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

35 34 35 36 

 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustentam as razões recursais que a resposta da questão é a letra B, e não a letra A. O recurso não se sustenta, 

eis que as queimaduras são consideradas grandes ou pequenas, sendo as pequenas abaixo de 10% e as grandes 

acima de 10%. As pequenas queimaduras também podem ser chamadas de queimaduras leves. As grandes 

queimaduras podem ser chamadas de moderadas ou graves. As razões recursais sustentam que no enunciado 

não diz se é um adulto ou uma criança para a avaliação do tipo de queimadura. O recurso não merece guarida, 

eis que queimadura pequena ou leve é na proporção do tamanho do corpo do indivíduo, ou seja, menos que 



10% do total. Mantém-se o gabarito. 

Fonte: A resposta está em PAOLESCHI, Bruno. CIPA: guia prático de segurança do trabalho. São Paulo: Érica, 

2009. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

36 36 36 34 

 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As razões recursais sustentam que apenas as alternativas I e II estão corretas e que a questão deve ser anulada. 

O recurso não se sustenta, eis que de acordo com o item 29.1.3 diz exatamente o descrito na questão, ou seja, o 

item III é falso e os itens IV e V são verdadeiros. As razões recursais sustentam que a opção correta é a letra E, 

pois, no gabarito preliminar o item II está como falso. O recurso não merece guarida, eis que o gabarito correto 

é a letra D, conforme item 29.1.3 da NR-29. Sustentam, ainda, que a questão 36 não consta no edital, contudo, 

eis que no edital consta “Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário (NR 29).”, ou 

seja, é sim um conteúdo programático para o cargo. Afirmam que não existe o conceito de verdadeiro ou falso 

na NR-29, contudo, eis que a questão foi retirada da NR-29 item 29.1.3 e que o formato da questão ser 

“verdadeiro ou falso” é uma opção da banca, qual traz informações (verdadeiras ou falsas) da referida norma 

regulamentadora.  As razões recursais sustentam que a “questão 36 pedia que de acordo com os conceitos NR 

29 marcasse o que era V ou F, e na opção que consta zona primária, não tem especificado na norma 

regulamentadora NR 29, deixando a questão confusa.”. O recurso não merece prosperar, eis que em seu próprio 

argumento descreve sobre a zona primária em “...b) Zona Primária É a área alfandegada para a movimentação 

ou armazenagem de cargas destinadas ou provenientes do transporte aquaviário.” (sic), ou seja, este conceito é 

abordado na NR-29, item 29.1.3 letra b), e que foi utilizada para a confecção da questão e cujo item está 

correto. Mantém-se o gabarito. 

Fonte: A resposta está em NR-29 (Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário), item 

29.1.3. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

37 40 39 40 

 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustentam as razões recursais que a questão não oferece resposta, contudo a assertiva II é falsa, pois o direito 

humanitário é uma segunda vertente e “tem origem em circunstâncias distintas às do direito internacional dos 

direitos humanos e localiza seu objeto de estudo na proteção dos bens direta e indiretamente ameaçados pelos 

conflitos bélicos e na limitação dos meios e métodos de combate” (PRONER, DE PAUL; 2008). A assertiva III 

também é falsa, pois liga a definição acima à vertente do direito internacional dos refugiados. Nesse sentido, o 

recurso é improcedente.  

Fontes: 

 TRINDADE, A.A. Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, volumes I, II e III. 

Editora Sérgio Antonio Fabris. 2003.  

 CONVERGÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE ENTRE AS VERTENTES DE PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS 

DIREITOS HUMANOS – Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, n.48, p.219-241, 2008. Vera 

Cecília Abagge de Paula, Carol Proner  file:///C:/Users/Cl%C3%A1udio/Downloads/15750-54352-1-

PB.pdf 

file:///C:/Users/ClÃ¡udio/Downloads/15750-54352-1-PB.pdf
file:///C:/Users/ClÃ¡udio/Downloads/15750-54352-1-PB.pdf


BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

38 37 37 39 

 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustentam as razões recusais que a DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS - DUDH não está 

compreendido no conteúdo programático, contudo, insere-se no tema “2 - Afirmação histórica dos direitos 

humanos”. Nesse sentido, o recurso é improcedente.  

Fonte: 

 Edital do certame. 

 Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

39 38 40 38 

 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Sustentam as razões recursais que o número “0” pode ser representado como “’zero” ou como “negativo” no 

Código Alfabético Internacional utilizado em rádio comunicação,  o que causou semelhança entre as alternativas 

D e E, conforme Manual do Operador de Rádio - Gilberto Alves Martin. Também procedente a ausência de hífen 

para ser representado pela palavra “separo”. Nesse sentido, considerando a existência de mais de uma regra, 

conforme as variações de comunicação via rádio, o recurso é procedente, sendo a questão anulada. 

Fonte: Manual do Operador de Rádio - Gilberto Alves Martin 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

40 39 38 37 

 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustentam as razões recursais que a PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - DUDH não está 

compreendido no conteúdo programático, contudo, insere-se no tema “7 - PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS 

HUMANOS”. Nesse sentido, o recurso é improcedente.  

Fontes: 

 Edital do certame. 

 PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
DAS CONCLUSÕES 

 

 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e 

fundamentações supraelencadas. 

 

  

Publique-se, 

 

17 de abril de 2020 

 

INSTITUTO CONSULPLAN 

 


