SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SACRAMENTO/MG
PROCESSO SELETIVO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
NOME

CÉSAR SILVA LOPES

ABERTORECURSO
INSCRIÇÃOSITUAÇÃOQUESTÃO DISCIPLINA

04/07/
2017
09:11

548

60

DEFERID
O

21

INFORMATICA

DETALHES

RESPOSTA

De acordo com o Pacote Office 2010, no Word, Excel e
Powerpoint a opção que contém o caminho para impressão está
na Aba Arquivo. Sendo correta a resposta C.

RECURSO PROCEDENTE:
Por erro na divulgação do
Gabarito preliminar, alterar-se
o Gabarito para a alternativa
"C".

Na questão 21: No Office 2007 o que aparece é uma aba Página
Inicial com a opção no Copiar.

RAQUEL MATOS DE SOUZA

04/07/
2017
09:39

549

1680

IMPROCE
DENTE

21

INFORMATICA

Como não foi informado da versão, induz o candidato a estudar a
versão mais recente do mercado (no meu caso é a versão na
qual trabalho diariamente).
A Microsoft descontinuou essa versão 2003 e anteriores, na qual
o exercício cobrado torna-se nula.

Na questão 22: Aba Layout da página, opção na seta Configurar
Página.

RAQUEL MATOS DE SOUZA

ELIAS MARCOS DE CARVALHO

ELIAS MARCOS DE CARVALHO

04/07/
2017
09:41

04/07/
2017
10:02

04/07/
2017
10:18

550

551

552

1680

1220

1220

IMPROCE
DENTE

DEFERID
O

DEFERID
O

22

13

21

INFORMATICA

MATEMATICA

INFORMATICA

Como não foi informado da versão, induz o candidato a estudar a
versão mais recente do mercado (no meu caso é a versão na
qual trabalho diariamente).
A Microsoft descontinuou essa versão 2003 e anteriores, na qual
o exercício cobrado torna-se nula
SUPONHAMOS QUE NO MAPA DE UM ESTADO
BRASILEIRO,CADA CENTIMETRO CORRESPONDE A 10,5
KM,A DISTANCIA ENTRE DUAS CIDADE E DE 15CM.QUAL A
DISTANCIA REAL ENTRE ESSAS CIDADES?
A- 290,9km
B- 157,5km
C- 172,4km
D- 145,3km
O Gabarito divulgado apresenta a resposta correta a letra "A".
Porém a resposta correta deveria ser a letra "B".
15*10,5km= 157,5km
Qual alternativa está correta, para a opção IMPRIMIR um
documento?
A- Utilizar as teclas de atalho "CTRL+I" ou menu Arquivo, opção
Imprimir.
B- Utilizar as teclas de atalho "CTRL+P" ou menu Exibir, opção
Imprimir.
C- Utilizar as teclas de atalho "CTRL+P" ou menu Arquivo, opção
Imprimir.
A- Utilizar as teclas de atalho "CTRL+P" ou menu Editar, opção
Imprimir.

RECURSO IMPROCEDENTE:
Em todas as versões do Word,
conforme enunciado da
questão "São opções para
COPIAR um documento no
editor de texto Word. Assinale
a alternativa correta" o
procedimentos é o mesmo.
Portanto NÃO há qualquer
ERRO material para anulação
da questão.
RECURSO IMPROCEDENTE:
Em todas as versões do Word,
conforme enunciado da
questão o procedimentos é o
mesmo. Portanto NÃO há
qualquer ERRO material para
anulação da questão.

RECURSO PROCEDENTE:
Por erro na divulgação do
Gabarito preliminar, alterar-se
o Gabarito para a alternativa
"B".

RECURSO PROCEDENTE:
Por erro na divulgação do
Gabarito preliminar, alterar-se
o Gabarito para a alternativa
"C".

No gabarito divulgado consta a resposta correta sendo a letra B.
Porém a resposta correta é a letra "C"
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RECURSOS

CÉSAR SILVA LOPES

JOSÉ ROBERTO MENDES

04/07/
2017
10:42

04/07/
2017
11:24

553

554

60

180

DEFERID
O

DEFERID
O

18

13

CONHECIMENT
OS GERAIS

MATEMATICA

De acordo com os Links abaixo o estado do Acre é a porta de
entrada de Imigrantes Haitianos no Brasil. Recentemente o
estado decretou situação de emergência social por causa do
surto de imigração.
Após ingressarem ilegalmente no país milhares destes imigrantes
tem como o destino a legalização que é feita na capital paulista.
Desde os dias 8 e 9 de abril de 2014, a chegada massiva de
haitianos à cidade de São Paulo sem aviso prévio, em ônibus
fretados pelo governo do Acre, chamou a atenção da imprensa,
da sociedade civil e de diversas organizações humanitárias. Ao
chegar à capital paulista, muitos deles procuram a Missão Paz,
uma ONG ligada à Pastoral dos Migrantes. Atualmente os
estados do Rio de Janeiro e São Paulo legalizam a entrada
destes imigrantes no país, caindo 92% a entrada destes pelo
Acre.
A seguir os links para analise: Fontes: Portal Brasil, G1, O Globo
e Folha de São Paulo.
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/06/brasil-emit
e-quase-oito-mil-carteiras-de-trabalho-para-estrangeiros
http://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2016/01/n-de-haitianos-que-en
tram-no-brasil-pelo-acre-cai-96-em-12-meses.html
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2016/12/numero-de
-trabalhadores-imigrantes-no-pais-cresceu-131
http://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2013/04/acre-decreta-situacao
-de-emergencia-social-por-causa-de-surto-de-imigracao.html
http://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2014/01/em-7-dias-entrada-de
-haitianos-triplica-e-acre-teme-tragedia.html
https://oglobo.globo.com/sociedade/pedidos-de-refugio-em-2016caem-pela-primeira-vez-desde-2010-21495832
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3o_haitiana_n
o_Brasil
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/05/1768958-para-fugi
r-da-crise-haitianos-trocam-o-brasil-pelo-chile.shtml
Questão:Suponhamos que no mapa de um estado brasileiro,
cada centímetro corresponde a 10,5 Km. A distância entre duas
cidades é de 15 cm. Qual a distância real entres essas cidades?
(A)290,9Km
(B)157,5Km
(C)172,4Km
(D)145,3Km
No gabarito oficial de respostas está indicando que a alternativa
correta é a (A). Porém não está correto, porque se cada
centímetro está representando 10,5Km a distância de 15cm tem
que ser 15vezez10,5 que temos então 157,5Km.
Com isso teríamos então como resposta correta a alternativa (B).
Também de acordo com os números acima não teria como dar
uma fração com 0,9 no final.

RECURSO PROCEDENTE:
Por erro na divulgação do
Gabarito preliminar, alterar-se
o Gabarito para a alternativa
"B".
Fonte: https://pt.wikipedia.org/
wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3
o_haitiana_no_Brasil

RECURSO PROCEDENTE:
Por erro na divulgação do
Gabarito preliminar, alterar-se
o Gabarito para a alternativa
"B".

Obrigado,
aguardo retorno.

José Roberto Mendes (inscrição 180)
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GABRIEL MOSCARDINI ALONSO

GABRIEL MOSCARDINI ALONSO

GABRIEL MOSCARDINI ALONSO

04/07/
2017
11:34

04/07/
2017
11:37

04/07/
2017
11:39

555

556

557

1710

1710

1710

IMPROCE
DENTE

DEFERID
O

DEFERID
O

2

13

21

PORTUGUES

MATEMATICA

INFORMATICA

RECURSO IMPROCEDENTE:
Em relação ao
questionamento sobre o
significado da palavra
"consternado", o Dicionário
Aurélio traz como significado
A questão número 2 (dois) da disciplina português que tem como "causar grande aflição e
tema o sentido da palavra “consternado” no trecho destacado
abatimento, desalentar;
(“Que, aliás, também parece consternado e levemente azul”). O
afligir-se profundamente". No
gabarito considerou a afirmativa correta como a letra C, cujo
Dicionário Houaiss, significa
resultado é abatido. Apesar da compreensão inicialmente
"causar ou sentir grande
estabelecida por esta Banca Examinadora, requer a ponderação
tristeza, perturbação ou
de que o sentido da palavra no trecho tende a ser de
desânimo; abater (-se)" e no
apavoramento, pois a palavra de origem do latim (“ETIM lat.
Dicionário da Língua
constern&#257;tus,a,um que assusta, que perturba”); e de acordo Portuguesa de Evanildo
com o dicionário de língua portuguesa AURÉLIO, 3º EDIÇÃO, 8º
Bechara o significado é "fazer
IMPRESSÃO, EDITORA NOVA FRONTEIRA, a palavra
ficar ou ficar abatido, triste".
consternar tem o significado de: “Causar grande aflição e
Portanto, de acordo com os
abatimento”; correspondendo mais precisamente a alternativa de dicionários consultados, o
letra “A” com o resultado de “Apavorado”. Assim, requer a
significado para a palavra
avaliação das ponderações apresentadas, de modo a promover a "consternado" é "abatido" e
alteração de gabarito da questão.
não há possibilidade de ser
"apavorado" que significa
"sentir ou causar pavor;
aterrorizar". Pela justificativa
apresentada, não há razão
plausível para a anulação da
referida questão,
prevalecendo o gabarito
oficial, letra C.

A Questão de número 13 (treze) da disciplina de matemática, que
tem como tema regra de três. O gabarito considerou a alternativa
de letra “A”, cujo resultado é 290,9Km (duzentos e noventa
vírgula nove quilômetros). Apesar da compreensão inicialmente
estabelecida por esta banca examinadora, requer a ponderação
de que se cada 1 (um) centímetro no mapa equivale a 10,5 Km
(dez vírgula cinco quilômetros), então 15cm (quinze centímetros)
no mapa equivalerá a 157,5Km (cento e cinquenta e sete vírgula
cinco quilômetros), pois ao aplicarmos a disciplina “regra de três”,
multiplicaremos 15,0cm (quinze vírgula zero centímetros) com
10,5Km (dez vírgula cinco quilômetros), resultando em 157,5Km
(cento e cinquenta e sete vírgula cinco quilômetros); este
resultado de 157,5 km (cento e cinquenta e sete vírgula cinco
kilometros) será dividido por 1cm (um centímetro), resultando em
157,5 (cento e cinquenta e sete vírgula cinco quilômetros),
correspondente a alternativa de letra “B”. Assim, requer a
avaliação das ponderações apresentadas, de modo a promover a
alteração de gabarito da questão.

A Questão de número 21 (vinte e um) da disciplina de
informática, que tem como tema caminhos e atalhos do pacote
office. O gabarito considerou a alternativa de letra “B”, cujo
resultado é “Utilizar a teclas de atalho “CTRL + P” ou menu
Exibir, opção Imprimir”. Apesar da compreensão inicialmente
estabelecida por esta Banca Examinadora, requer a ponderação
de que de acordo com o site de suporte a informática do
Windows
https://support.office.com/pt-br/article/Imprimir-um-documento-noWord-591022c4-53e3-4242-95b5-58ca393ba0ee é necessário
acessar o menu arquivo e clicar no ícone imprimir,
correspondente a alternativa de letra “C”, cujo resultado é “Utilizar
a teclas de atalho “CTRL + P” ou menu Arquivo, opção Imprimir”.
Assim, requer a avaliação das ponderações apresentadas, de
modo a promover a alteração de gabarito da questão.

RECURSO PROCEDENTE:
Por erro na divulgação do
Gabarito preliminar, alterar-se
o Gabarito para a alternativa
"B".

RECURSO PROCEDENTE:
Por erro na divulgação do
Gabarito preliminar, alterar-se
o Gabarito para a alternativa
"C".
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RECURSOS

JOSÉ ROBERTO MENDES

04/07/
2017
11:39

558

180

DEFERID
O

21

INFORMATICA

Questão:Qual a alternativa está correta, para a opção IMPRIMIR
um documento?
(A)Utilizar as teclas de atalho CTRL+I ou menu Arquivo, opção
imprimir.
(B)Utilizar as teclas de atalho CTRL+P ou menu Exibir, opção
imprimir.
(C)Utilizar as teclas de atalho CTRL+P ou menu Arquivo, opção
imprimir.
(D)Utilizar as teclas de atalho CTRL+P ou menu Editar, opção
imrpimir.
No gabarito oficial de resposta está marcando como correto a
alternativa (B). Porém não está correto, pois para se imprimir um
documento em Word, por exemplo podemos utilizar as teclas de
atalho CTRL+P, no caso direto pelo teclado, ou no menu
ARQUIVO, que fica no canto superior esquerdo do monitor e
opção imprimir e visualizar a impressão. Neste caso no menu
EXIBIR nem tem a opção imprimir. Sendo assim podemos
concluir que a resposta do gabarito não está correta e a
alternativa correta seria a (C).

RECURSO PROCEDENTE:
Por erro na divulgação do
Gabarito preliminar, alterar-se
o Gabarito para a alternativa
"C".

Obrigado,
aguardo retorno.
José Roberto Mendes (inscrição 180)

JOSÉ ROBERTO MENDES

04/07/
2017
12:10

559

180

DEFERID
O

34

ESPECIFICA

Questão: Indique a alternativa incorreta:
São dicas para valorizar o processo humano nas relações no
local de trabalho:
(A) Sorria para as pessoas, que somente lhe trará benefício.
(B) Interesse, sinceramente pelos outros.
(C) Procure apresentar um excelente serviço.
(D) Preocupe com a opinião dos outros.
No gabarito de oficial de respostas está como correta a
alternativa (A).Porém esta resposta teria duplo sentido, mas de
acordo com gramática, para dizer (Sorria apenas para as
pessoas que lhe traz benefício) não poderíamos ter uma vírgula
para separar a oração principal da segunda oração e teríamos
uma oração subordinada adjetiva restritiva. Porém com a vírgula
esta oração fica sendo ORAÇÃO SUBORDINADA ADJETIVA
EXPLICATIVA, que se explica que sorrir para as pessoas
somente nos trará benefício. E se tem benefício seria então
positivo para as relações no local de trabalho. Por outro lado a
alternativa (D)Preocupe com a opinião dos outros não seria uma
boa dica para se ter bons relacionamentos no trabalho, pois
temos muitas opiniões diferentes.
Exemplo:
Sou eu um excelente funcionário que entrego todas as tarefas em
dia e na hora certa. Faço tudo de acordo com as regras da
empresa. Sou prestativo com a gerência, encarregado e colegas
de trabalho. Muito bem, será que todos os meus colegas me virão
com sendo dedicado, ou alguns me virão como puxa-saco outros
como talvez interesseiro. Então não posso me preocupar com
opiniões.Para termos um bom relacionamento seria melhor não
se preocupar. por isso acho que a resposta correta é a alternativa
(D).

RECURSO
PROCEDENTE: Houve erro
de formulação no comando da
questão, ficando a mesma
sem nenhuma possibilidade
de resposta dentre as opções
de alternativas oferecidas,
ficando assim inviabilizada a
validade da questão.

Obrigado,
aguardo retorno.
José Robero Mendes (inscrição 180)

DARLIANE ENDALECIO DE
OLIVEIRA

04/07/
2017
12:38

DARLIANE ENDALECIO DE
OLIVEIRA

04/07/
2017
12:47

560

561

900

DEFERID
O

900

DEFERID
O

13

21

RECURSO PROCEDENTE:
Por erro na divulgação do
Gabarito preliminar, alterar-se
o Gabarito para a alternativa
"B".

MATEMATICA

B-157,5KM

INFORMATICA

RECURSO PROCEDENTE:
Por erro na divulgação do
C) Utilizar as teclas de atalho "CTRL + P" ou menu Arquivo,opção
Gabarito preliminar, alterar-se
Imprimir.
o Gabarito para a alternativa
"C".
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DARLIANE ENDALECIO DE
OLIVEIRA

04/07/
2017
12:52

DARLIANE ENDALECIO DE
OLIVEIRA

04/07/
2017
12:57

ERNANI ADRIANO BORGES
JUNIOR

04/07/
2017
13:20

ERNANI ADRIANO BORGES
JUNIOR

04/07/
2017
13:24

562

563

564

565

900

900

1050

1050

IMPROCE
DENTE

DEFERID
O

DEFERID
O

IMPROCE
DENTE

2

38

13

2

PORTUGUES

ESPECIFICA

MATEMATICA

PORTUGUES

Há mais de uma opção correta, depende da interpretação.

RECURSO IMPROCEDENTE:
Em relação ao
questionamento sobre o
significado da palavra
"consternado", o Dicionário
Aurélio traz como significado
"causar grande aflição e
abatimento, desalentar;
afligir-se profundamente". No
Dicionário Houaiss, significa
"causar ou sentir grande
tristeza, perturbação ou
desânimo; abater (-se)" e no
Dicionário da Língua
Portuguesa de Evanildo
Bechara o significado é "fazer
ficar ou ficar abatido, triste".
Portanto, de acordo com os
dicionários consultados, o
significado para a palavra
"consternado" é "abatido" e
não há possibilidade de ser
"apavorado" que significa
"sentir ou causar pavor;
aterrorizar". Pela justificativa
apresentada, não há razão
plausível para a anulação da
referida questão,
prevalecendo o gabarito
oficial, letra C.

Tem mais de uma opção correta,sendo a opção A- Cerâmicos e a
opção C- De PVC.

RECURSO
PROCEDENTE: Houve erro
de formulação no comando da
questão, ficando a mesma
sem nenhuma possibilidade
de resposta dentre as opções
de alternativas oferecidas,
ficando assim inviabilizada a
validade da questão.

b)157,5KM

RECURSO PROCEDENTE:
Por erro na divulgação do
Gabarito preliminar, alterar-se
o Gabarito para a alternativa
"B".

QUESTÃO DE INTERPRETAÇÃO.

RECURSO IMPROCEDENTE:
Em relação ao
questionamento sobre o
significado da palavra
"consternado", o Dicionário
Aurélio traz como significado
"causar grande aflição e
abatimento, desalentar;
afligir-se profundamente". No
Dicionário Houaiss, significa
"causar ou sentir grande
tristeza, perturbação ou
desânimo; abater (-se)" e no
Dicionário da Língua
Portuguesa de Evanildo
Bechara o significado é "fazer
ficar ou ficar abatido, triste".
Portanto, de acordo com os
dicionários consultados, o
significado para a palavra
"consternado" é "abatido" e
não há possibilidade de ser
"apavorado" que significa
"sentir ou causar pavor;
aterrorizar". Pela justificativa
apresentada, não há razão
plausível para a anulação da
referida questão,
prevalecendo o gabarito
oficial, letra C.
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DIEGO RODRIGUES FARIA

04/07/
2017
14:02

566

580

DEFERID
O

A questão 13 consta no gabarito como a letra [A]= 209,9Km a
resposta correta. Mas fazendo os cálculos, nota-se que a
resposta correta sira a letra [B]= 157,5Km.
Peço que re avalie a questão e o gabarito.
13

MATEMATICA
Obrigado.

RECURSO PROCEDENTE:
Por erro na divulgação do
Gabarito preliminar, alterar-se
o Gabarito para a alternativa
"B".

Att,
Diego Rodrigues Faria

GABRIEL MOSCARDINI ALONSO

GABRIEL MOSCARDINI ALONSO

JEAN GILBERTO MIGUEL

JEAN GILBERTO MIGUEL

04/07/
2017
14:05

04/07/
2017
14:07

04/07/
2017
16:12

04/07/
2017
16:39

567

568

569

570

1710

1710

1460

1460

DEFERID
O

IMPROCE
DENTE

DEFERID
O

IMPROCE
DENTE

34

37

13

2

ESPECIFICA

A Questão de número 34 (trinta e quatro) da disciplina de
específicas, que tem como tema processo humano nas relações
no local de trabalho. O gabarito considerou a alternativa de letra
“A”, cujo resultado é “Sorria para as pessoas, que somente lhe
trará benefício”. Apesar da compreensão inicialmente
estabelecida por esta banca examinadora, requer a ponderação
de que de acordo com “MEDEIROS, Sebastião Almeida de Os
dez mandamentos das relações humanas”; Pois “sorrir faz bem
não só para os músculos, mas também para as pessoas ao
nosso redor”. Sendo todas alternativas corretas. Assim, requer a
avaliação das ponderações apresentadas, de modo a promover a
anulação de gabarito da questão.

RECURSO
PROCEDENTE: Houve erro
de formulação no comando da
questão, ficando a mesma
sem nenhuma possibilidade
de resposta dentre as opções
de alternativas oferecidas,
ficando assim inviabilizada a
validade da questão.

ESPECIFICA

A Questão de número 37 (trinta e sete) da disciplina de
específicas, que tem como tema Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs). O gabarito considerou a alternativa de letra “D”,
cujo resultado é “o uso de equipamentos de segurança é usado
de acordo com a análise do servidor”. Apesar da compreensão
inicialmente estabelecida por esta Banca Examinadora, requer a
ponderação de que através da “Norma Regulamentadora 6 –
NR6 de Equipamento de Proteção Individual – EPI no item 6.6
Responsabilidades do empregador. (alterado pela Portaria
SIT/DSST 194/2010)”; entretanto a palavra “servidor” tende a
dupla interpretação, colocando em dúvida o real significado da
palavra, sendo o servidor do EPI sendo o empregador, ou o
servidor da instituição sendo o empregado, caso seja o
empregado a alternativa se torna a INCORRETA (objetivo da
questão), caso seja o empregador a alternativa se torna
CORRETA (inviabilizando a questão). Assim, requer a avaliação
das ponderações apresentadas, de modo a promover a anulação
da questão.

RECURSO IMPROCEDENTE:
No enunciado da questão
pede ao candidato "alternativa
incorreta". Portanto o uso de
equipamentos de segurança
NÃO é usado de acordo com
a análise do risco pelo
servidor e sim de acordo com
as normas de segurança.

MATEMATICA

10,5 km x 15 cm= ??
O resultado da equação acima é 157,5 km; a alternativa (C)
após ser convertido em quilômetros. o Gabarito Oficial traz como
a marcação correta 290,9(A).
A matemática com sua simplicidade as vezes se torna complexa,
creio que houve um erro de correção na referida questão e peço
o deferimento para que a mesma seja anulada e não traga
prejuízo aos participantes do processo seletivo 001/2017.

RECURSO PROCEDENTE:
Por erro na divulgação do
Gabarito preliminar, alterar-se
o Gabarito para a alternativa
"B".

" Que, aliás, TAMBÉM parece CONSTERNADO e levemente
azul"
se ambos os passageiros estavam na mesma condição, não tem
como um estar abatido e o outro apavorado, pois o passageiro de
1º viagem estava apavorado por se tratar de uma experiencia
nova na qual não tinha domínio sobre a aeronave, já o outro
passageiro por estar sendo esganado e por esse motivo
apavorado, logo na sequencia temos: " Ele se vira para o
passageiro ao lado, que tenta DESESPERADAMENTE recuperar
a respiração, e pede desculpas. PERDEU A CABEÇA. [...] neste
trecho da cronica combinado com o termo consternado, vemos
que temos a ideia de tudo menos que o passageiro estivesse
abatido.
peço que seja acolhido o recurso a fim de anular tal questão para
evitar prejuízo aos participantes do respectivo processo seletivo.
a lide em questão é a alternativa (C) que é dada como correta.

RECURSO IMPROCEDENTE:
Em relação ao
questionamento sobre o
significado da palavra
"consternado", o Dicionário
Aurélio traz como significado
"causar grande aflição e
abatimento, desalentar;
afligir-se profundamente". No
Dicionário Houaiss, significa
"causar ou sentir grande
tristeza, perturbação ou
desânimo; abater (-se)" e no
Dicionário da Língua
Portuguesa de Evanildo
Bechara o significado é "fazer
ficar ou ficar abatido, triste".
Portanto, de acordo com os
dicionários consultados, o
significado para a palavra
"consternado" é "abatido" e
não há possibilidade de ser
"apavorado" que significa
"sentir ou causar pavor;
aterrorizar". Pela justificativa
apresentada, não há razão
plausível para a anulação da
referida questão,
prevalecendo o gabarito
oficial, letra C.

PORTUGUES
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MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA
MENEZES

04/07/
2017
18:24

TAYMISON MARÇAL TAVEIRA

04/07/
2017
19:23

TAYMISON MARÇAL TAVEIRA

TAYMISON MARÇAL TAVEIRA

04/07/
2017
19:37

04/07/
2017
19:45

571

572

573

574

320

DEFERID
O

1390

DEFERID
O

1390

1390

DEFERID
O

DEFERID
O

13

13

21

34

MATEMATICA

Rever a resposta dessa questão. Pois no gabarito consta como a
letra a) 290,9km, porem na resolução seria 10,5x15= 157,5, que
portanto seria a letra b.

RECURSO PROCEDENTE:
Por erro na divulgação do
Gabarito preliminar, alterar-se
o Gabarito para a alternativa
"B".

MATEMATICA

No gabarito a opção correta é a letra "a", porém, não condiz com
a resposta correta. Por ser uma regra de três simples, o valor
correto seria de 157,5 km (alternativa "b") e não de 290,9 km
(alternativa "a").

RECURSO PROCEDENTE:
Por erro na divulgação do
Gabarito preliminar, alterar-se
o Gabarito para a alternativa
"B".

INFORMATICA

No gabarito a opção correta é a letra "b", porém, não condiz com
a resposta correta. Por verificar, após o término da prova, em um
computador, a opção IMPRIMIR um documento pode ser utilizada
as teclas de atalho "CTRL+P" ou ir ao menu Arquivo, na opção
imprimir (Alternativa "c").
E não no menu EXIBIR, na opção imprimir, como diz a alternativa
"b" do gabarito.

RECURSO PROCEDENTE:
Por erro na divulgação do
Gabarito preliminar, alterar-se
o Gabarito para a alternativa
"C".

ESPECIFICA

No gabarito a opção correta é a letra "a", porém, não condiz com
a resposta correta.
Pois, na referida questão, pede-se que indique a alternativa
INCORRETA a respeito de dicas para valorizar o processo
humano nas relações no local de trabalho. A meu ver, segundo a
alternativa que o gabarito diz ser a correta (alternativa "a"),
"Sorria para as pessoas, que somente lhe trará benefício", sorrir
para as pessoas é uma maneira de se valorizar o processo
humano das relações no local de trabalho.
Para mim a alternativa correta seria a alternativa "D" ("Preoculpe
com a opinião dos outros"), isso sim não seria uma forma de
valorizar o processo humano nas relações de trabalho.

RECURSO
PROCEDENTE: Houve erro
de formulação no comando da
questão, ficando a mesma
sem nenhuma possibilidade
de resposta dentre as opções
de alternativas oferecidas,
ficando assim inviabilizada a
validade da questão.

PS: A palavra "Preoculpe" foi digitada incorretamente e estava
escrita desta forma no caderno de Provas.
Item 1.
A questão Nº 02 primeiramente teve um erro de digitação no qual
a questão menciona que há uma palavra destacada. Porém não
consta nenhuma palavra destacada na questão.
Item 2.
O Significado de Consternado:
‘Que se encontra triste ou desolado; Que sofreu consternação.’
‘Que demonstra comoção por; chocado: ele ficou consternado
com aquela notícia.’
Sinônimos de Consternado:
Consternado é sinônimo de: prostrado, desgostoso, infeliz e
triste.
Antônimos de Consternado:

GUILHERME ANSELMO BORGES

04/07/
2017
23:17

575

1500

IMPROCE
DENTE

2

PORTUGUES

RECURSO IMPROCEDENTE:
Em relação ao
questionamento sobre o
significado da palavra
"consternado", o Dicionário
Aurélio traz como significado
"causar grande aflição e
abatimento, desalentar;
afligir-se profundamente". No
Consternado é o contrário de: alegre e satisfeito.
Dicionário Houaiss, significa
"causar ou sentir grande
Definição de Consternado:
tristeza, perturbação ou
desânimo; abater (-se)" e no
Classe gramatical: adjetivo
Dicionário da Língua
Flexão do verbo consternar no: Particípio
Portuguesa de Evanildo
Separação silábica: cons-ter-na-do
Bechara o significado é "fazer
Plural: consternados
ficar ou ficar abatido, triste".
Feminino: consternada
Portanto, de acordo com os
Item 3.
dicionários consultados, o
Se avaliarmos o texto por interpretação, vimos que o personagem significado para a palavra
principal está nervoso/amedrontado pois é sua primeira viajem de "consternado" é "abatido" e
avião. Vejamos:
não há possibilidade de ser
“...Estou calmo. Calmíssimo. Você é que está nervosa e, não sei
"apavorado" que significa
por quê, está tentando arrancar as minhas mãos do pescoço
"sentir ou causar pavor;
deste cavalheiro ao meu lado. Que, aliás, também parece
aterrorizar". Pela justificativa
consternado e levemente azul...”
apresentada, não há razão
Então a outra personagem, que está sendo sufocada no
plausível para a anulação da
momento, não está ABATIDA; e sim APAVORADO e com a
referida questão,
situação vivida por ela.
prevalecendo o gabarito
Destacando a parte do texto igual a da pergunta “Que, aliás,
oficial, letra C.
também parece consternado e levemente azul.” Vimos que a
palavra consternado (Item 2) não tem o significado nem o
sinônimo de ABATIDO. Com isso concluímos que a alternativa
correta para essa questão seria a alternativa
[A] – Apavorado.
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GUILHERME ANSELMO BORGES

GUILHERME ANSELMO BORGES

04/07/
2017
23:18

04/07/
2017
23:19

576

1500

DEFERID
O

13

MATEMATICA

O cálculo da questão fica assim:
1 cm = 10,5 km
10,5 km = 1050000 cm
portanto
15 cm. 1050000 cm = 15750000 cm
a distância em cm = 15750000 cm
a distância em km = 157,5 km
Com isso a alternativa correta é a:
[B] – 157,5 km

577

1500

DEFERID
O

18

CONHECIMENT
OS GERAIS

O estado Brasileiro que se transformou em polo de ATRAÇÃO de
imigrantes do Haiti....
Segundo o portal de Notícias G1 e EBC Agência Brasil a Cidade
de São Paulo também é um grande Polo de atração dos
Haitianos. Pelo fato de que (“Na semana passada, o governo
federal suspendeu o transporte de imigrantes haitianos do Acre
para São Paulo até que um novo esquema de deslocamento seja
estabelecido.” EBC Agência Brasil 2015).
Fonte Matéria G1
(http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/05/estamos-em-emer
gencia-diz-padre-que-acolhe-haitianos-em-sp.html)
Fonte EBC Agência Brasil
(http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2015-05/
apesar-de-suspensao-haitianos-continuam-chegando-são-paulo)
Com base nessas informações, para essa questão pode-se
admitir como corretas as alternativas:
[C] – Rondônia e [D] – São Paulo

RECURSO PROCEDENTE:
Por erro na divulgação do
Gabarito preliminar, alterar-se
o Gabarito para a alternativa
"B".

RECURSO PROCEDENTE:
Por erro na divulgação do
Gabarito preliminar, alterar-se
o Gabarito para a alternativa
"B".
Fonte: https://pt.wikipedia.org/
wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3
o_haitiana_no_Brasil
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GUILHERME ANSELMO BORGES
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04/07/
2017
23:21

Página 11

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SACRAMENTO/MG
PROCESSO SELETIVO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
578
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DEFERID
O
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RECURSOS
CONHECIMENT
OS GERAIS

No Brasil as pequenas propriedades rurais são geralmente
destinadas como nos exemplos a seguir:
Pecuária familiar:
A pecuária familiar, baseada na produção extensiva, se
caracteriza por respeitar o meio ambiente em que está inserida e
pela forma de condução das práticas de manejo. Este fato, por si
só, já é de suma importância, uma vez que o bioma Pampa, por
exemplo, perde milhares de hectares a cada ano, principalmente
para a cultura da soja. Embora ocorra essa perda, a relação de
produção extensiva e conservacionista, do ponto de vista
ambiental, se reproduz nas diversas regiões do Estado.
Atualmente as maiores áreas preservadas de campo nativo estão
sob a tutela dos pecuaristas familiares presentes em especial na
Campanha, Zona Sul, nos Campos de Cima da Serra, na
depressão Central e Fronteira Oeste. Porém, a pecuária de corte,
na metade Norte do RS, tem sido eleita como alternativa à
atividade leiteira que, em função de problemas de mercado, está
deixando desamparados muitos produtores.
Reconhecendo a importância econômica e social desse
segmento, foi instituído no Rio Grande do Sul o Programa
Estadual de Desenvolvimento da Pecuária de Corte Familiar,
através da Lei Estadual Nº 13.515, de 13 de setembro de 2010,
que tornou o apoio a esses produtores uma política de Estado.
Essa lei foi regulamentada através do Decreto nº 48.316, de 31
de agosto de 2011, que, no seu Art. 3º, define como pecuaristas
familiares os produtores que atendam simultaneamente às
seguintes condições:
•Tenham como atividade predominante a cria ou a recria de
bovinos e/ou caprinos e/ou bubalinos e/ou ovinos com a
finalidade de corte;
•Utilizem na produção trabalho predominantemente familiar,
podendo utilizar mão de obra contratada em até cento e vinte
dias ao ano;
•Detenham a posse, a qualquer título, de estabelecimento rural
com área total, contínua ou não, inferior a trezentos hectares;
•Tenham residência no próprio estabelecimento ou em local
próximo a ele; e
•Obtenham no mínimo setenta por cento da sua renda provinda
da atividade pecuária e não agropecuária do estabelecimento,
excluídos os benefícios sociais e os proventos previdenciários
decorrentes de atividades rurais.
As diretrizes institucionais da Emater RS/Ascar visam promover
ações em apoio ao pecuarista familiar, bem como de todos os
membros da sua família, visando à melhoria da qualidade de vida
e à geração de renda, favorecendo assim a sucessão familiar.
Para que a Instituição atinja estes e outros objetivos, é
imprescindível incentivar sistemas de produção que melhorem os
índices zootécnicos, através da utilização sustentável das
pastagens naturais e cultivadas, do melhoramento genético dos
rebanhos, assim como o uso racional de insumos externos. Além
disso, é necessário melhorar o nível de bem-estar dos animais,
contribuindo para o aumento na produtividade e a melhoria da
sanidade dos rebanhos, promover a utilização de métodos
alternativos em tratamentos sanitários e na prevenção de
doenças. É preciso também direcionar ações que incentivem as
formas associativas, que contribuam para a solução de
problemas comuns e que ampliem a inserção no mercado, até
mesmo através de atividades não agrícolas, como artesanato e a
agroindústria familiar de alimentos, como forma de ampliar e
diversificar a comercialização e, como consequência, a renda dos
estabelecimentos.
Enquanto Instituição executora de políticas públicas federais,
estaduais e municipais, a Assistência Técnica e Extensão Rural e
Social desenvolvida pela Emater/RS-Ascar atende hoje, no Rio
Grande do Sul, mais de 5.500 produtores de bovinos e ovinos,
que mantêm um plantel de quase 230 mil bovinos de corte e 139
mil ovinos.
Principais objetivos do trabalho da Emater/RS-Ascar com os
pecuaristas familiares
•Promover ações em apoio a todos os membros da família
visando a melhoria da qualidade de vida.
•Incentivar a segurança e soberania alimentar da família.
•Incentivar sistemas de produção que melhorem os índices
zootécnicos através da utilização sustentável das pastagens
naturais e cultivadas e do uso racional de insumos externos.
•Melhorar o nível de bem-estar dos animais, contribuindo para o
aumento na produtividade e a melhoria da sanidade dos
rebanhos.
•Promover a utilização de métodos alternativos na prevenção de
doenças e tratamentos sanitários.
•Promover o melhoramento genético dos rebanhos assistidos.
•Incentivar as atividades não agrícolas, como artesanato e a
agroindústria familiar de alimentos, como forma de ampliar e
diversificar a renda dos estabelecimentos.
•Incentivar formas associativas de pecuaristas familiares que
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contribuam para a solução de problemas comuns e ampliem as
suas oportunidades de inserção no mercado.
•Realizar ações na gestão de pessoas e processos na
propriedade.
•Fomentar ações que favoreçam a sucessão na pecuária
familiar.
Fonte: (Emater/ RS
“http://www.emater.tche.br/site/area-tecnica/sistema-de-producao
-animal/pecuaria-familiar.php#.WVviSYjysdU”).
Agricultura familiar:
A agricultura familiar tem dinâmica e características distintas em
comparação à agricultura não familiar. Nela, a gestão da
propriedade é compartilhada pela família e a atividade produtiva
agropecuária é a principal fonte geradora de renda.
Além disso, o agricultor familiar tem uma relação particular com a
terra, seu local de trabalho e moradia. A diversidade produtiva
também é uma característica marcante desse setor. A Lei 11.326
de julho de 2006 define as diretrizes para formulação da Política
Nacional da Agricultura Familiar e os critérios para identificação
desse público.
Segundo dados do Censo Agropecuário de 2006, 84,4% do total
dos estabelecimentos agropecuários brasileiros pertencem a
grupos familiares. São aproximadamente 4,4 milhões de
estabelecimentos, sendo que a metade deles está na Região
Nordeste.
De acordo com o estudo, ela constitui a base econômica de 90%
dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes; responde
por 35% do produto interno bruto nacional; e absorve 40% da
população economicamente ativa do país. Ainda segundo o
Censo, a agricultura familiar produz 87% da mandioca, 70% do
feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz e 21% do trigo
do Brasil. Na pecuária, é responsável por 60% da produção de
leite, além de 59% do rebanho suíno, 50% das aves e 30% dos
bovinos do país. A agricultura familiar possui, portanto,
importância econômica vinculada ao abastecimento do mercado
interno e ao controle da inflação dos alimentos consumidos pelos
brasileiros.
Para o coordenador-geral de Monitoramento e Avaliação da
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento
Agrário (Sead), Régis Borges de Oliveira, a relevância da
agricultura familiar vai além da economia e da geração de renda.
Segundo ele, também deve ser destacada a questão cultural
desse modelo de produção. “O agricultor familiar tem um relação
diferente com a terra, uma relação mais próxima devido à
tradição familiar”, explica, ao lembrar que no Brasil a maioria dos
municípios possui menos de 20 mil habitantes. “Nestas
localidades, a agricultura familiar é muito presente e faz parte da
cultura local”, acrescenta.
Conforme a Lei nº 11.326/2006, é considerado agricultor familiar
e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no
meio rural, possui área de até quatro módulos fiscais, mão de
obra da própria família, renda familiar vinculada ao próprio
estabelecimento e gerenciamento do estabelecimento ou
empreendimento pela própria família.
Também são considerados agricultores familiares: silvicultores,
aqui cultores, extrativistas, pescadores, indígenas, quilombolas e
assentados da reforma agrária.
Apoio
O principal apoiador da agricultura familiar é o Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que tem como
objetivo promover o desenvolvimento sustentável da agricultura
familiar. Por meio dele, agricultores familiares podem acessar
várias linhas de crédito de acordo como sua necessidade e o seu
projeto. Podem ser projetos destinados para o custeio da safra, a
atividade agroindustrial, seja para investimento em máquinas,
equipamentos ou infraestrutura. Para acessar o Pronaf, a renda
bruta anual dos agricultores familiares deve ser de até R$ 360
mil.
Para isso, é preciso ter a Declaração de Aptidão ao Pronaf
(DAP). É ela que identifica o produtor com agricultor familiar,
como explica Régis Borges de Oliveira. “É o principal documento
de identificação e qualificação da agricultura familiar”, destaca. “A
gente costuma dizer que ela é a identidade do agricultor familiar.
Sem esse documento ele não é reconhecido enquanto uma
categoria de produtor rural que vem sendo cada vez mais
reconhecido e ganhando importância no nosso país”, conclui.
A DAP foi criada para identificar e qualificar o agricultor familiar e
permitir acesso diferenciado às políticas públicas. Atualmente, a
DAP concede acesso a mais de 15 políticas públicas, dentre elas
o crédito rural do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf), os programas de compras
instrucionais, como o de Aquisição de Alimentos (PAA) e o de
Alimentação Escolar (PNAE), a Assistência Técnica e Extensão
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Rural (ATER), o Programa Garantia Safra e o Seguro da
Agricultura Familiar.
Fonte (
http://www.mda.gov.br/sitemda/noticias/o-que-%C3%A9-agricultur
a-familiar )
Para definir o que geralmente é destinado a área rural do
pequeno produtor a questão deveria abordar uma área em
específico pois há muitas variações de região para região a área
de atuação da pequena propriedade rural.
Com isso as alternativas [B] produção hortifrutigranjeiros para
abastecer os centros urbanos e [D] pecuária, estão corretas.

Principal responsável pela
comida que chega às mesas
das famílias brasileiras, a
agricultura familiar responde
por cerca de 70% dos
alimentos consumidos em
todo o País. O Dia
Internacional da Agricultura
Familiar é comemorado neste
25 de julho com a
consolidação dos avanços
promovidos pelas políticas
públicas integradas de
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fortalecimento do setor,
intensificadas na última
década.
RECURSO DEFERIDO: O
pequeno agricultor ocupa hoje
papel decisivo na cadeia
produtiva que abastece o
mercado brasileiro: mandioca
(87%), feijão (70%), carne
suína (59%), leite (58%),
carne de aves (50%) e milho
(46%) são alguns grupos de
alimentos com forte presença
da agricultura familiar na
produção.
Fonte: http://www.brasil.gov.br
/economia-e-emprego/2015/07
/agricultura-familiar-produz-70dos-alimentos-consumidos-por
-brasileiro.
Diante de erro de elaboração
da questão anula-se a
questão aplicando o disposto
no item 8.11 do Edital de
Processo Seletivo nº
001/2017.
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GUILHERME ANSELMO BORGES

04/07/
2017
23:22

GUILHERME ANSELMO BORGES

04/07/
2017
23:23

FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO

05/07/
2017
13:18

CÉSAR SILVA LOPES

05/07/
2017
16:31

579

580

581

582

1500

DEFERID
O

1500

DEFERID
O

620

DEFERID
O

60

DEFERID
O

21

38

13

13

INFORMATICA

Para se imprimir um arquivo no PACOTE MS-OFFICE (WORD,
EXCEL, POWER POINT, ACESS, ETC.) e no SO.
MS-WINDOWS utiliza-se os comandos “CTRL+P” OU ARQUIVO,
opção IMPRIMIR.
Resposta Correta: alternativa [C]

RECURSO PROCEDENTE:
Por erro na divulgação do
Gabarito preliminar, alterar-se
o Gabarito para a alternativa
"C".

ESPECIFICA

Os anéis de vedação de borracha podem ser usados em
tubulações de Cobre, PVC e Soldáveis, portanto, para poder
saber se há necessidade ou não do uso dos anéis de borracha
depende para que fim a tubulação será usada e tal informação
não está especificada na questão proposta.
Com isso as alternativas [B], [C] e [D] estão corretas.
Fonte (http://www.cfg.com.br/up_catalogos/Eluma_-_2009.pdf
Pag7) - bronze
Fonte
(http://www.tigre.com.br/agua-fria/tubos-conexoes-soldaveis ) Soldáveis
Fonte
(http://amanco.com.br/produtos/irrigacao/agua/linha-fixa/anel-de-v
edacao-7d98986c-ede7-4714-a9e0-e123bdfb8691 ) - PVC

RECURSO
PROCEDENTE: Houve erro
de formulação no comando da
questão, ficando a mesma
sem nenhuma possibilidade
de resposta dentre as opções
de alternativas oferecidas,
ficando assim inviabilizada a
validade da questão.

MATEMATICA

Resposta correta é a letra B-157,5KM.
10,5 X 15 = 157,5

RECURSO PROCEDENTE:
Por erro na divulgação do
Gabarito preliminar, alterar-se
o Gabarito para a alternativa
"B".

MATEMATICA

A questão 13 no gabarito consta 290,9 km. Porém na resolução
da questão o correto seria como abaixo:
1 cm = 10,5 km
10,5 km = 1050000 cm
portanto
15 cm . 1050000 cm = 15750000 cm

RECURSO PROCEDENTE:
Por erro na divulgação do
Gabarito preliminar, alterar-se
o Gabarito para a alternativa
"B".

a distância em cm = 15750000 cm
a distância em km = 157,5 km

CÉSAR SILVA LOPES

05/07/
2017
16:38

583

60

DEFERID
O

13

MATEMATICA

A questão 13 no gabarito consta 290,9 km. Porém na resolução
da questão o correto seria como abaixo:
1 cm = 10,5 km
10,5 km = 1050000 cm
portanto
15 cm . 1050000 cm = 15750000 cm

RECURSO PROCEDENTE:
Por erro na divulgação do
Gabarito preliminar, alterar-se
o Gabarito para a alternativa
"B".

a distância em cm = 15750000 cm
a distância em km = 157,5 km
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INFORMATICA

A opção imprimir do atalho de teclas CTRL+P se encontra no
menu arquivo e não no menu exibir como foi dito na opção B da
questão Logo a opção correta seria a Letra C.

RECURSO PROCEDENTE:
Por erro na divulgação do
Gabarito preliminar, alterar-se
o Gabarito para a alternativa
"C".

MATEMATICA

Se cada centímetro corresponde a 10,5 km então a distancia de
15 cm entre as cidades seria 157,5 km letra B.

RECURSO PROCEDENTE:
Por erro na divulgação do
Gabarito preliminar, alterar-se
o Gabarito para a alternativa
"B".
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