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Universidade Federal de Alagoas – UFAL 
Fundação Universitária de Desenvolvimento Extensão e Pesquisa - FUNDEPES 

Comissão Permanente do Vestibular – COPEVE 
 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO ALGÁS 2009 
 

A Universidade Federal de Alagoas – UFAL/Comissão Permanente do Vestibular – COPEVE e Fundação Universitária de 
Desenvolvimento Extensão e Pesquisa – FUNDEPES, no uso de suas atribuições, observadas as disposições contidas no Edital n.º 
01/2009-ALGÁS e em acolhimento aos pronunciamentos da Banca Examinadora, emitidos em razão dos recursos apresentados às provas 
objetivas do Processo Seletivo Público, realizado no dia 1º de novembro de 2009, responde a todos os recursos: 
 

ANALISTA DE MARKETING 
PROVA TIPO 1 
PORTUGUÊS 

 
Cargo: ANALISTA DE MARKETING 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 1 
CPF Candidato: 041.914.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
A opção A está errada, porque a expressão “todo trabalhador” inclui qualquer atividade profissional como, por exemplo, diarista, empregada 
doméstica, lixeiro, padeiro, que são profissões que não exigem o recurso da informatização. Assim, o recurso está INDEFERIDO. 
 
Cargo: ANALISTA DE MARKETING 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 1 
CPF Candidato: 052.520.***-** 
 

Fundamentação/Resposta do Recurso: 
A opção A está errada, porque a expressão “todo trabalhador” inclui qualquer atividade profissional como, por exemplo, diarista, empregada 
doméstica, lixeiro, padeiro, que são profissões que não exigem o recurso da informatização. Assim, o recurso está INDEFERIDO. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Cargo: ANALISTA DE MARKETING 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 15 
CPF Candidato: 041.914.***-** 
 

Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Recurso INDEFERIDO. 
O valor médio na verdade é a média ponderada dos valores doados. 
 
Cargo: ANALISTA DE MARKETING 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 20 
CPF Candidato: 007.423.***-** 
 

Fundamentação/Resposta do Recurso: 
DEFERIDO. Mudança de gabarito. A resposta correta passará a ser a letra B. 
 
Cargo: ANALISTA DE MARKETING 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 20 
CPF Candidato: 041.914.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
DEFERIDO. Mudança de gabarito. A resposta correta passará a ser a letra B. 
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Cargo: ANALISTA DE MARKETING 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 20 
CPF Candidato: 052.520.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
DEFERIDO. Mudança de gabarito. A resposta correta passará a ser a letra B. 

 
ANALISTA DE MARKETING 

PROVA TIPO 2 
PORTUGUÊS 

 
Cargo: ANALISTA DE MARKETING 
Tipo de Prova: 2 
Questão: 1 
CPF Candidato: 055.368.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
A opção C está errada, porque a expressão “todo trabalhador” inclui qualquer atividade profissional como, por exemplo, diarista, empregada 
doméstica, lixeiro, padeiro, que são profissões que não exigem o recurso da informatização. Assim, o recurso está INDEFERIDO. 
 
Cargo: ANALISTA DE MARKETING 
Tipo de Prova: 2 
Questão: 1 
CPF Candidato: 057.500.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
O enunciado não solicita a ideia central do texto, mas a proposição que mais se aproxima de uma correta compreensão dele. Assim o recurso 
está INDEFERIDO. 
 
Cargo: ANALISTA DE MARKETING 
Tipo de Prova: 2 
Questão: 4 
CPF Candidato: 055.120.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
O enunciado solicita uma justificativa para o emprego das vírgulas, as quais foram usadas, no período em análise, para separar a oração “ao 
interagir com a pressão do ar”, que é subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Assim, o recurso está INDEFERIDO. 
 
Cargo: ANALISTA DE MARKETING 
Tipo de Prova: 2 
Questão: 6 
CPF Candidato: 055.120.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Recurso INDEFERIDO, porque a figura de linguagem metonímia, como pleiteia o requerente, consiste em designar um objeto, um ser com um 
nome de outro que com ele tem relação imediata. Por exemplo, 1) a causa pelo efeito e vice-versa: A morte estava contida naquele frasco(o 
frasco continha veneno mortal); 2) o continente pelo conteúdo: Tomou uma garrafa de vinho (o vinho contido na garrafa); 3) O lugar  pelo 
produto: Bebeu um Porto (um vinho do Porto); 4) O símbolo pela coisa simbolizada: A toga é soberana (a justiça é soberana). A figura de 
linguagem intitulada de Eufemismo, por sua vez, é um recuso linguístico usado para atenuar, suavizar a expressão, abrandar um raciocínio. É 
nítido que a intenção do presidente Lula ao proferir essa frase foi a de maquiar a linguagem para atenuar a realidade, ou seja, ele foi polido ao 
dizer que a crise no Brasil seria uma marola. Portanto, das opções apresentadas somente “Eufemismo” é a resposta correta.   
 
Cargo: ANALISTA DE MARKETING 
Tipo de Prova: 2 
Questão: 7 
CPF Candidato: 057.500.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Recurso INDEFERIDO. O enunciado da questão é bem claro ao dizer “observando o contexto, marque o sinônimo menos adequado para o 
termo prospectar”. Portanto, todas as opções apresentadas podem ser sinônimas do termo em questão, mas a expressão “ver adiante” é a 
menos adequada no contexto “Antes o Brasil possuía uma única companhia – de controle estatal e subjugada a interferências políticas – a 
prospectar as jazidas”. Outra prova que a construção “ver adiante” é o sinônimo menos adequado pode ser obtida com a simples substituição 
dos termos no contexto. Assim, não faz sentido dizer “Antes o Brasil possuía uma única companhia – de controle estatal e subjugada a 
interferências políticas – a ver adiante as jazidas”. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Cargo: ANALISTA DE MARKETING 
Tipo de Prova: 2 
Questão: 13 
CPF Candidato: 057.500.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Recurso INDEFERIDO. 
É fato que as sentenças 1=2 e 2=3 são sentenças falsas, ou seja, não cabe a ideia de assumir as mesmas como verdadeira. Noutras palavras, 
para responder corretamente esta questão deve-se iniciar usando o fato das mesmas serem falsas. 
 
Cargo: ANALISTA DE MARKETING 
Tipo de Prova: 2 
Questão: 20 
CPF Candidato: 049.122.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Recurso INDEFERIDO. Esta questão possui uma única resposta correta. Vejamos as afirmações:  
 

1. Adriana sempre diz a verdade 
2. Isabelle às vezes diz a verdade 
3. Jeane nunca diz a verdade 

Alem disso, temos as seguintes respostas: 
 

1. A de cinza respondeu: Adriana é a que está de branco. 
2. A de branco falou: Eu sou Isabelle 
3. E a de preto disse: Jeane é a que está de branco. 

 
Então podemos concluir que: 
Adriana não tem vestido cinza, pois se não ela diria que era Adriana(Adriana sempre diz a verdade). 
Adriana não veste branco, pois se não ela diria que era Adriana(c 
Portanto Adriana veste preto. Dessa forma, Jeane está de branco, pois Adriana sempre diz a verdade. Só nos resta concluir que Isabelle é a de 
branco. Veja quadro abaixo. 
 
 
 
 
 
Portanto a questão está correta, no entanto há uma mudança de gabarito. A resposta passará a ser a letra “D”. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Cargo: ANALISTA DE MARKETING 
Tipo de Prova: 2 
Questão: 21 
CPF Candidato: 049.122.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
 
O recurso deve ser INDEFERIDO pois a(o) candidata(o) está argumentando algo que não faz sentido. O gabarito concorda com seu argumento 
de que a globalização é uma dessas forças 
A opção correta é a letra E – Massificação. 
 
Cargo: ANALISTA DE MARKETING 
Tipo de Prova: 2 
Questão: 25 
CPF Candidato: 055.120.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
O recurso deve Ser INDEFERIDO pois a opção que afirma ser distribuída por vários grupos varejistas aponta para uma regularidade e não uma 
exceção. 
Quanto à segunda argumentação, não há nenhuma indicação de desenvolvimento conjunto. 
 

Adriana Isabelle Jeane 
Cinza Cinza Cinza 
Preto Preto Preto 
Branco Branco Branco 
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Cargo: ANALISTA DE MARKETING 
Tipo de Prova: 2 
Questão: 30 
CPF Candidato: 055.120.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
O recurso deve ser INDEFERIDO. 
Durante a execução de projetos há equipe específicas que só são solicitadas a atuar em momentos específicos, quando da execução da 
atividade. 
A equipe coordenadora do projeto é que precisa trabalhar em todas as etapas. 
 
Cargo: ANALISTA DE MARKETING 
Tipo de Prova: 2 
Questão: 36 
CPF Candidato: 057.500.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Recurso INDEFERIDO, pois a alternativa “D” refere-se ao Ambiente Tecnológico (forças que criam novos produtos e oportunidades de 
marketing) e não ao Ambiente Natural. 
 
Cargo: ANALISTA DE MARKETING 
Tipo de Prova: 2 
Questão: 38 
CPF Candidato: 055.120.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
INDEFERIDO. Na prova Tipo 2, questão 38, o gabarito preliminar é letra D (Psicográfica e demográfica), conforme afirma o(a) candidato(a). 
Deve ter havido confusão na elaboração do recurso. 
 
Cargo: ANALISTA DE MARKETING 
Tipo de Prova: 2 
Questão: 48 
CPF Candidato: 049.122.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
 
Recurso INDEFERIDO. 
Schmenner (1999) e Fitzsimmons (2000) afirmam que as características singulares dos serviços são: produtos intangíveis, inseparáveis, 
variáveis e perecíveis. Como resultado os serviços, normalmente, exigem mais controle de qualidade, credibilidade de fornecedor e 
adaptabilidade. De forma geral, os produtos são diferentes dos serviços em razão das seguintes características: 
 
- Os produtos dos serviços são realizações intangíveis 
- Há maior envolvimento dos clientes no processo de produção 
- Outras pessoas podem fazer parte do produto 
- Há maior variabilidade nos insumos e produtos operacionais 
- Muitos serviços são de difícil avaliação pelos clientes 
- Normalmente há ausência de estoques 
- O fator tempo é relativamente mais importante 
- Os sistemas de entrega podem envolver canais eletrônicos e físicos 
 
Nessa direção, a questão correta é a letra “E” porque é a única que não discute a questão de variabilidade, independe do seu conteúdo. 
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Cargo: ANALISTA DE MARKETING 
Tipo de Prova: 2 
Questão: 48 
CPF Candidato: 055.120.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
 
Recurso INDEFERIDO. 
Schmenner (1999) e Fitzsimmons (2000) afirmam que as características singulares dos serviços são: produtos intangíveis, inseparáveis, 
variáveis e perecíveis. Como resultado os serviços, normalmente, exigem mais controle de qualidade, credibilidade de fornecedor e 
adaptabilidade. De forma geral, os produtos são diferentes dos serviços em razão das seguintes características: 
 
- Os produtos dos serviços são realizações intangíveis 
- Há maior envolvimento dos clientes no processo de produção 
- Outras pessoas podem fazer parte do produto 
- Há maior variabilidade nos insumos e produtos operacionais 
- Muitos serviços são de difícil avaliação pelos clientes 
- Normalmente há ausência de estoques 
- O fator tempo é relativamente mais importante 
- Os sistemas de entrega podem envolver canais eletrônicos e físicos 
 
Nessa direção, a questão correta é a letra “E” porque é a única que não discute a questão de variabilidade, independe do seu conteúdo. 
 
Cargo: ANALISTA DE MARKETING 
Tipo de Prova: 2 
Questão: 48 
CPF Candidato: 057.500.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Recurso INDEFERIDO. 
Schmenner (1999) e Fitzsimmons (2000) afirmam que as características singulares dos serviços são: produtos intangíveis, inseparáveis, 
variáveis e perecíveis. Como resultado os serviços, normalmente, exigem mais controle de qualidade, credibilidade de fornecedor e 
adaptabilidade. De forma geral, os produtos são diferentes dos serviços em razão das seguintes características: 
 
- Os produtos dos serviços são realizações intangíveis 
- Há maior envolvimento dos clientes no processo de produção 
- Outras pessoas podem fazer parte do produto 
- Há maior variabilidade nos insumos e produtos operacionais 
- Muitos serviços são de difícil avaliação pelos clientes 
- Normalmente há ausência de estoques 
- O fator tempo é relativamente mais importante 
- Os sistemas de entrega podem envolver canais eletrônicos e físicos 
 
Um serviço a um cliente não é exatamente este “mesmo serviço” ao próximo cliente.  Esta é a característica da variabilidade ou 
heterogeneidade.  E é a causa de um dos maiores problemas no gerenciamento dos serviços – como manter uma qualidade uniforme 
percebida dos Serviços produzidos e entregues aos clientes? Nessa direção, a questão correta é a letra “E” porque é a única que não discute a 
questão de variabilidade, independe do seu conteúdo. 
 
Cargo: ANALISTA DE MARKETING 
Tipo de Prova: 2 
Questão: 49 
CPF Candidato: 055.120.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Recurso INDEFERIDO, pois o uso no início, o marketing era uma ATIVIDADE DE MASSA, e o consumidor era predominante passivo, as 
empresas lançavam produtos e serviços padronizados pela identificação e das necessidades da maioria dos clientes. NESTA FASE, O 
CONSUMIDOR NÃO TINHA ROSTO NEM NOME, SENDO APENAS MAIS UM MEIO A MULTIDÃO. 
Com a evolução da economia, da tecnologia e dos padrões de consumo, surge o chamado MARKETING DIFERENCIADO OU SEGMENTADO, 
em que as empresas buscam ajustar suas estratégias a grupos de consumidores específicos, customizando suas ofertas de acordo com as 
exigências e com o perfil deles.  
Finalmente,na década de 1990, diversas empresas realizaram o MARKETING INDIVIDUALIZADO OU MARKETING UM A UM, no qual cada 
cliente é tratado individualmente, em um relacionamento próximo e interativo, podendo delimitar as especificações do produto ou do serviço 
que melhor atendam os seus desejos. 
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No marketing segmentado quanto no individualizado o cliente passou a ter um papel ativo na definição da oferta das empresas, o que exigiu 
destas a customização e a personalização dos seus produtos e dos meios de comunicação e vendas. 
MARKETING INTERATIVO: conjunto de ações de marketing direcionadas a criar uma interação entre o cliente e a empresa, na qual ele tem 
um papel ativo, possibilitando a personalização e a customização dos produtos e dos serviços oferecidos por ela. 
Com a evolução da tecnologia da informação e da comunicação especialmente a internet, o marketing interativo evoluiu para o marketing 
digital. 
A expectativa é que o marketing eletrônico venha a se tornar uma estratégia competitiva, primordial e amplamente adotada pelas empresas.  
A maioria dos consumidores de hoje estão personalizando ativamente suas experiências digitais e provando o nicho de conteúdo e vídeo com 
uma crescente frequência. Estamos na era do comportamento do consumidor digital, este tem um papel ativo nas organizações participando de 
estratégias de produto e de comunicação. 
Fonte: Limeira Tânia M. Vidigal , E- marketing. 
 
Cargo: ANALISTA DE MARKETING 
Tipo de Prova: 2 
Questão: 50 
CPF Candidato: 057.500.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Recurso INDEFERIDO, pois a alternativa menciona APENAS que o gerenciamento de qualidade avança com o ciclo de vida. Na própria análise 
do requerente o texto já contempla a inserção da gestão de qualidade durante as fases do ciclo de vida  
Conforme Vargas (p. 79, 2005), os processos de Gerenciamento da Qualidade estão presentes APENAS nas fases de Planejamento (processo 
de Planejamento da Qualidade), Execução (processo de Realizar a garantia da qualidade) e Controle (processo de Realizar o controle da 
qualidade), que extrapolam a fase de implantação, citada no recurso. 
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ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
PROVA TIPO 1 
PORTUGUÊS 

 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 1 
CPF Candidato: 023.695.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Não há fundamentação explícita. Assim, não é possível responder a esse recurso. 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 1 
CPF Candidato: 031.940.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
O texto afirma que a economia não era um “assunto primordial” para os escritores da antiguidade. O item IV afirma que era “um assunto 
desprezível” e essa afirmação não está no texto. A palavra “primordial” que dizer “principal”, e “desprezível” quer dizer “digno de desprezo, 
miserável, vergonhoso”. Assim, o recurso está INDEFERIDO. 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 9 
CPF Candidato: 035.120.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
RECURSO INDEFERIDO. Não existe contra-argumento apresentado pelo requerente fundamentado em nenhum gramático ou linguista. 
Apenas uma tentativa de compreensão pessoal equivocada do fenômeno da silepse.  
A silepse pode ser linguisticamente realizada como: silepse de número, silepse de gênero e silepse de pessoa (Cf. BECHARA, 2000, CUNHA & 
CINTRA, 1985). Na questão do concurso, fica evidente a ocorrência da silepse de pessoa, que pode ser definida, segundo Cunha & Cintra 
(1985, p. 615): “Quando a pessoa que fala ou escreve se inclui num sujeito enunciado na 3ª pessoa do plural, o verbo pode ir para a 1ª pessoa 
do plural”. Portanto, a silepse é considerada pelos defensores e por aqueles que apregoam a norma padrão como uma concordância 
ideológica, sendo, inclusive um recurso bastante utilizado por grandes cânones da literatura. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 15 
CPF Candidato: 031.940.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Recurso DEFERIDO. 
O item (e) desta questão deveria ser escrito da forma “Todo médico é vaidoso e dedicado”.    
Questão ANULADA. 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 15 
CPF Candidato: 048.182.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Recurso DEFERIDO. 
O item (e) desta questão deveria ser escrito da forma “Todo médico é vaidoso e dedicado”.    
Questão ANULADA. 
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Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 17 
CPF Candidato: 035.120.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Recurso INDEFERIDO. Argumentação sem fundamentação. 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 20 
CPF Candidato: 035.120.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Recurso DEFERIDO. A questão ANULADA. Erro de digitação. No lugar de 91 mosaicos brancos deveria está escrito 81 mosaicos brancos. 
 

MATEMÁTICA 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 27 
CPF Candidato: 035.120.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Recurso DEFERIDO. 
Erro na elaboração do gabarito preliminar. 
A alternativa correta é a letra "C". 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 27 
CPF Candidato: 059.637.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Recurso DEFERIDO. 
Erro na elaboração do gabarito preliminar. 
A alternativa correta é a letra "C". 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 27 
CPF Candidato: 086.108.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Recurso DEFERIDO. 
Erro na elaboração do gabarito preliminar. 
A alternativa correta é a letra "C". 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 33 
CPF Candidato: 031.940.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
A questão apresentada toma como referencia a definição estabelecida no documento VIM publicado pelo INMETRO para procedimento de 
medição, como um conjunto de operações registradas em um documento especifico. Na execução dessas operações foi possível observar o 
grau de concordância para os resultados obtidos, ou seja, direcionou-se o foco para o valor atribuído ao mensurando, caracterizando assim a 
condição quantitativa de repetitividade e não para as condições de medição. Portanto, fica estabelecido: Recurso INDEFERIDO.  
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Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 33 
CPF Candidato: 035.120.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Apesar da duplicidade nas alternativas, elas não são respostas da questão. Recurso IDEFERIDO. 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 34 
CPF Candidato: 035.120.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
As válvulas são dispositivos de controle normalmente utilizados em tubulação com a finalidade principal de variar a razão do fluxo, constituídas 
basicamente por um corpo e um atuador. Em função do tipo de corpo as válvulas são classificadas em válvulas de deslocamento linear e 
válvulas de deslocamento rotativo. Nesse aspecto, as válvulas rotativas se enquadram como válvulas de pressão, mas o mesmo não pode ser 
dito em relação às válvulas de pé, uma vez que as mesmas apenas mantém a tubulação cheia, sem exercer qualquer tipo de controle. 
Portanto, fica estabelecido:Recurso INDEFERIDO.  
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 35 
CPF Candidato: 031.940.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
A instalação de uma válvula de controle de vazão num sistema hidráulico possui a finalidade principal de variar a razão do fluxo independente 
de condições características especificas do sistema ou do fluido. Nesse contexto, a alternativa “D” impõe uma condição de controle de 
temperatura no sistema e a alternativa “E” impõe uma característica para o fluido escoante, contradizendo a função da válvula de controle. 
Portanto, fica estabelecido: Recurso INDEFERIDO. 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 38 
CPF Candidato: 031.940.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
As afirmações estabelecidas na questão definem os termos exatidão e precisão conforme publicação VIM, os quais são indicadores qualitativos 
de um procedimento de medição. Tais afirmações são de caráter geral e independente das atividades de medição estabelecidas para qualquer 
procedimento. Portanto, fica estabelecido: Recurso INDEFERIDO. 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 43 
CPF Candidato: 031.940.***-** 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Conforme estabelecido no Edital 01/2009 Concurso Algás, Anexo II, tem-se como parte do conteúdo programático da prova de conhecimentos 
específicos para o cargo de Assistente Técnico de Engenharia e Operações, o item “Noções de Segurança e Higiene do Trabalho” no qual a 
norma NR 16 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS,está inserida. Portanto, fica estabelecido: Recurso INDEFERIDO. 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 44 
CPF Candidato: 031.940.***-** 
Nome Candidato: DEBORA CRISTINA DE LIMA SILVA CORREIA 
Data/Hora do Envio: 04/11/2009 15h17 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Conforme estabelecido no Edital 01/2009 Concurso Algás, Anexo II, tem-se como parte do conteúdo programático da prova de conhecimentos 
específicos para o cargo de Assistente Técnico de Engenharia e Operações, o item “Noções de Segurança e Higiene do Trabalho” no qual a 
norma NR 16 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS, está inserida. Portanto, fica estabelecido: Recurso INDEFERIDO. 
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Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 46 
CPF Candidato: 035.120.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
O texto mencionado na fonte www.ebah.com.br/medicao-de-petroleo-e-gas-natural-pdf-a14428.html, caracteriza o fenômeno da sedimentação 
dos resíduos quando eles se deparam com o obstáculo da tubulação que é o medidor, entretanto, o que se apresenta na questão não é uma 
situação particularizada, mas sim no interior da tubulação com o fluido em deslocamento. Portanto, fica estabelecido: Recurso INDEFERIDO. 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 49 
CPF Candidato: 020.790.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Na questão 49, Prova Tipo 1, não há qualquer referencia a normas técnicas NBR. Portanto, fica estabelecido: Recurso INDEFERIDO. 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 50 
CPF Candidato: 035.120.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
O gás metano é um combustível e apenas no caso de combustão incompleta com o uso de metano este poderia ser encontrado conjuntamente 
com os gases de exaustão. A tabela referida pelo candidato fornece as proporções dos gases de exaustão (dióxido de carbono, vapor d´água e 
nitrogênio) para combustão de diversos combustíveis. Portanto, fica estabelecido: Recurso INDEFERIDO. 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 51 
CPF Candidato: 031.940.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Conforme estabelecido no Edital 01/2009 Concurso Algás, Anexo II, tem-se como parte do conteúdo programático da prova de conhecimentos 
específicos para o cargo de Assistente Técnico de Engenharia e Operações, os itens “Noções de materiais usados em instalações de 
instrumentação.”, “Gestão da Manutenção: Manutenção Preventiva e Corretiva, principais técnicas. Planejamento e Detalhamento de Serviços 
de Montagem e Manutenção.” e “Materiais metálicos, tipos e bitolas de tubulação, inspeção dimensional, noções de soldagem (detalhamento e 
simbologia), materiais, tipos e bitolas de tubulação relativa à instrumentação, tipos de instrumentos e detalhes de instalação, desenhos 
isométricos e fluxogramas, normas técnicas (ISA, API, ASTM, ASME seção VIII div. I,API 650), noções de desenho em meio eletrônico 
(AUTOCAD).”,  nos  quais a norma, NBR 15526/2007 está inserida. Portanto, fica estabelecido: Recurso INDEFERIDO. 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 52 
CPF Candidato: 031.940.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Conforme estabelecido no Edital 01/2009 Concurso Algás, Anexo II, tem-se como parte do conteúdo programático da prova de conhecimentos 
específicos para o cargo de Assistente Técnico de Engenharia e Operações, os itens “Noções de materiais usados em instalações de 
instrumentação.”, “Gestão da Manutenção: Manutenção Preventiva e Corretiva, principais técnicas. Planejamento e Detalhamento de Serviços 
de Montagem e Manutenção.” e “Materiais metálicos, tipos e bitolas de tubulação, inspeção dimensional, noções de soldagem (detalhamento e 
simbologia), materiais, tipos e bitolas de tubulação relativa à instrumentação, tipos de instrumentos e detalhes de instalação, desenhos 
isométricos e fluxogramas, normas técnicas (ISA, API, ASTM, ASME seção VIII div. I,API 650), noções de desenho em meio eletrônico 
(AUTOCAD).”,  nos  quais a  norma, NBR 15526/2007  está inserida. Portanto, fica estabelecido: Recurso INDEFERIDO. 
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Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 53 
CPF Candidato: 031.940.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Conforme estabelecido no Edital 01/2009 Concurso Algás, Anexo II, tem-se como parte do conteúdo programático da prova de conhecimentos 
específicos para o cargo de Assistente Técnico de Engenharia e Operações, os itens “Noções de materiais usados em instalações de 
instrumentação.”, “Gestão da Manutenção: Manutenção Preventiva e Corretiva, principais técnicas. Planejamento e Detalhamento de Serviços 
de Montagem e Manutenção.” e “Materiais metálicos, tipos e bitolas de tubulação, inspeção dimensional, noções de soldagem (detalhamento e 
simbologia), materiais, tipos e bitolas de tubulação relativa à instrumentação, tipos de instrumentos e detalhes de instalação, desenhos 
isométricos e fluxogramas, normas técnicas (ISA, API, ASTM, ASME seção VIII div. I,API 650), noções de desenho em meio eletrônico 
(AUTOCAD).”,  nos  quais a  norma, NBR 15526/2007  está inserida. Portanto, fica estabelecido: Recurso INDEFERIDO. 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 54 
CPF Candidato: 031.940.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Conforme estabelecido no Edital 01/2009 Concurso Algás, Anexo II, tem-se como parte do conteúdo programático da prova de conhecimentos 
específicos para o cargo de Assistente Técnico de Engenharia e Operações, os itens “Noções de materiais usados em instalações de 
instrumentação.”, “Gestão da Manutenção: Manutenção Preventiva e Corretiva, principais técnicas. Planejamento e Detalhamento de Serviços 
de Montagem e Manutenção.” e “Materiais metálicos, tipos e bitolas de tubulação, inspeção dimensional, noções de soldagem (detalhamento e 
simbologia), materiais, tipos e bitolas de tubulação relativa à instrumentação, tipos de instrumentos e detalhes de instalação, desenhos 
isométricos e fluxogramas, normas técnicas (ISA, API, ASTM, ASME seção VIII div. I,API 650), noções de desenho em meio eletrônico 
(AUTOCAD).”,  nos  quais a  norma, NBR 15526/2007  está inserida. Portanto, fica estabelecido: Recurso INDEFERIDO. 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 55 
CPF Candidato: 031.940.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Conforme estabelecido no Edital 01/2009 Concurso Algás, Anexo II, tem-se como parte do conteúdo programático da prova de conhecimentos 
específicos para o cargo de Assistente Técnico de Engenharia e Operações, os itens “Noções de materiais usados em instalações de 
instrumentação.”, “Gestão da Manutenção: Manutenção Preventiva e Corretiva, principais técnicas. Planejamento e Detalhamento de Serviços 
de Montagem e Manutenção.” e “Materiais metálicos, tipos e bitolas de tubulação, inspeção dimensional, noções de soldagem (detalhamento e 
simbologia), materiais, tipos e bitolas de tubulação relativa à instrumentação, tipos de instrumentos e detalhes de instalação, desenhos 
isométricos e fluxogramas, normas técnicas (ISA, API, ASTM, ASME seção VIII div. I,API 650), noções de desenho em meio eletrônico 
(AUTOCAD).”,  nos  quais a  norma, NBR 15526/2007  está inserida. Portanto, fica estabelecido: Recurso INDEFERIDO. 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 57 
CPF Candidato: 786.277.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
A questão 57, Prova Tipo 1, não faz qualquer referencia a norma técnica. Portanto, fica estabelecido: Recurso INDEFERIDO. 
 

ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
PROVA TIPO 2 
PORTUGUÊS 

 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 2 
Questão: 1 
CPF Candidato: 023.695.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Não há fundamentação explícita. Assim, não é possível responder a esse recurso. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 2 
Questão: 15 
CPF Candidato: 051.827.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Recurso DEFERIDO. 
O item (e) desta questão deveria ser escrito da forma “Todo médico é vaidoso e dedicado”.    
Questão ANULADA. 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 2 
Questão: 15 
CPF Candidato: 724.249.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Recurso DEFERIDO. 
O item (e) desta questão deveria ser escrito da forma “Todo médico é vaidoso e dedicado”.    
Questão ANULADA. 
 

MATEMÁTICA 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 2 
Questão: 25 
CPF Candidato: 724.249.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
A questão pede para assinalar a opção incorreta e não a correta. 
Recurso INDEFERIDO. 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 2 
Questão: 29 
CPF Candidato: 051.827.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Recurso INDEFERIDO. 
A questão apresenta de forma clara o número real log210-1 que, sem margem para dúvida, segundo a notação usual da matemática básica, 
representa o logaritmo do número real 10 na base 2 subtraído do número real -1.  
 

ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
TIPO 3 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 3 
Questão: 36 
CPF Candidato: 786.277.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Conforme estabelecido no Edital 01/2009 Concurso Algás, Anexo II, tem-se como parte do conteúdo programático da prova de conhecimentos 
específicos para o cargo de Assistente Técnico de Engenharia e Operações, os itens “Noções de materiais usados em instalações de 
instrumentação.”, “Gestão da Manutenção: Manutenção Preventiva e Corretiva, principais técnicas. Planejamento e Detalhamento de Serviços 
de Montagem e Manutenção.” e “Materiais metálicos, tipos e bitolas de tubulação, inspeção dimensional, noções de soldagem (detalhamento e 
simbologia), materiais, tipos e bitolas de tubulação relativa à instrumentação, tipos de instrumentos e detalhes de instalação, desenhos 
isométricos e fluxogramas, normas técnicas (ISA, API, ASTM, ASME seção VIII div. I,API 650), noções de desenho em meio eletrônico 
(AUTOCAD).”,  nos  quais a  norma, NBR 15526/2007  está inserida. Portanto, fica estabelecido: Recurso INDEFERIDO. 
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Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 3 
Questão: 37 
CPF Candidato: 786.277.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Conforme estabelecido no Edital 01/2009 Concurso Algás, Anexo II, tem-se como parte do conteúdo programático da prova de conhecimentos 
específicos para o cargo de Assistente Técnico de Engenharia e Operações, os itens “Noções de materiais usados em instalações de 
instrumentação.”, “Gestão da Manutenção: Manutenção Preventiva e Corretiva, principais técnicas. Planejamento e Detalhamento de Serviços 
de Montagem e Manutenção.” e “Materiais metálicos, tipos e bitolas de tubulação, inspeção dimensional, noções de soldagem (detalhamento e 
simbologia), materiais, tipos e bitolas de tubulação relativa à instrumentação, tipos de instrumentos e detalhes de instalação, desenhos 
isométricos e fluxogramas, normas técnicas (ISA, API, ASTM, ASME seção VIII div. I,API 650), noções de desenho em meio eletrônico 
(AUTOCAD).”,  nos  quais a  norma, NBR 15526/2007  está inserida. Portanto, fica estabelecido: Recurso INDEFERIDO. 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 3 
Questão: 57 
CPF Candidato: 786.277.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Conforme estabelecido no Edital 01/2009 Concurso Algás, Anexo II, tem-se como parte do conteúdo programático da prova de conhecimentos 
específicos para o cargo de Assistente Técnico de Engenharia e Operações, os itens “Noções de materiais usados em instalações de 
instrumentação.”, “Gestão da Manutenção: Manutenção Preventiva e Corretiva, principais técnicas. Planejamento e Detalhamento de Serviços 
de Montagem e Manutenção.” e “Materiais metálicos, tipos e bitolas de tubulação, inspeção dimensional, noções de soldagem (detalhamento e 
simbologia), materiais, tipos e bitolas de tubulação relativa à instrumentação, tipos de instrumentos e detalhes de instalação, desenhos 
isométricos e fluxogramas, normas técnicas (ISA, API, ASTM, ASME seção VIII div. I,API 650), noções de desenho em meio eletrônico 
(AUTOCAD).”,  nos  quais a  norma, NBR 15526/2007  está inserida. Portanto, fica estabelecido: Recurso INDEFERIDO. 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 3 
Questão: 58 
CPF Candidato: 786.277.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Conforme estabelecido no Edital 01/2009 Concurso Algás, Anexo II, tem-se como parte do conteúdo programático da prova de conhecimentos 
específicos para o cargo de Assistente Técnico de Engenharia e Operações, os itens “Noções de materiais usados em instalações de 
instrumentação.”, “Gestão da Manutenção: Manutenção Preventiva e Corretiva, principais técnicas. Planejamento e Detalhamento de Serviços 
de Montagem e Manutenção.” e “Materiais metálicos, tipos e bitolas de tubulação, inspeção dimensional, noções de soldagem (detalhamento e 
simbologia), materiais, tipos e bitolas de tubulação relativa à instrumentação, tipos de instrumentos e detalhes de instalação, desenhos 
isométricos e fluxogramas, normas técnicas (ISA, API, ASTM, ASME seção VIII div. I,API 650), noções de desenho em meio eletrônico 
(AUTOCAD).”,  nos  quais a  norma, NBR 15526/2007  está inserida. Portanto, fica estabelecido: Recurso INDEFERIDO. 
 

ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
TIPO 4 

PORTUGUÊS 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 4 
Questão: 1 
CPF Candidato: 020.790.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
O candidato não faz uma exposição quanto aos erros que supõe haver em todos os itens. O único item que não traz uma afirmação verdadeira 
é o IV. Assim, o recurso está INDEFERIDO. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 4 
Questão: 12 
CPF Candidato: 041.616.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Recurso INDEFERIDO. 
Apesar do erro de digitação é claro que esta questão é falsa, pois não se sabe se A está contido em D. 
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Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 4 
Questão: 14 
CPF Candidato: 031.827.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Recurso INDEFERIDO. 
A partir das informações do enunciado desta questão conclui-se que NÃO TEM-SE CINCO JOGADORES CANHOTOS, TODOS OS 
JOGADORES SÃO NORDESTINOS E O TIME NÃO ESTÁ INVICTO. Para ver isso basta desenvolver a tabela verdade da sentença lógica do 
enunciado.  
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 4 
Questão: 17 
CPF Candidato: 031.827.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
 
A informação imprescindível neste problema se reduz em observar que o número  delegados e o número de plantões são números pares e, 
portanto eles deverão trabalhar o mesmo número de plantões. Essa afirmação nos leva a alternativa c com resposta. Portanto, recurso 
INDEFERIDO. 
 

MATEMÁTICA 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 4 
Questão: 27 
CPF Candidato: 031.827.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Recurso DEFERIDO. 
Erro na elaboração do gabarito preliminar. 
A alternativa correta é a letra "B". 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 4 
Questão: 27 
CPF Candidato: 041.909.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Recurso DEFERIDO. 
 
Erro na elaboração do gabarito preliminar. 
A alternativa correta é a letra "B". 
 

ESPECÍFICA 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 4 
Questão: 33 
CPF Candidato: 020.790.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Na verdade o item 5.2 do edital, dir que: “... As questões serão distribuídas em conhecimentos Básicos e Específicos, com 05 (cinco) 
alternativas de resposta cada, havendo apenas uma correta. ...” 
Apesar da duplicidade nas alternativas, elas não são respostas da questão. Recurso IDEFERIDO. 
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Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 4 
Questão: 46 
CPF Candidato: 020.790.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Conforme estabelecido no Edital 01/2009 Concurso Algás, Anexo II, tem-se como parte do conteúdo programático da prova de conhecimentos 
específicos para o cargo de Assistente Técnico de Engenharia e Operações, o item “Noções de metrologia, calibração e rastreabilidade.”, no  
qual a  publicação VIM/INMETRO  está inserida. Portanto, fica estabelecido: Recurso INDEFERIDO. 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES 
Tipo de Prova: 4 
Questão: 57 
CPF Candidato: 020.790.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
Conforme estabelecido no Edital 01/2009 Concurso Algás, Anexo II, tem-se como parte do conteúdo programático da prova de conhecimentos 
específicos para o cargo de Assistente Técnico de Engenharia e Operações, os itens “Noções de materiais usados em instalações de 
instrumentação.”, “Gestão da Manutenção: Manutenção Preventiva e Corretiva, principais técnicas. Planejamento e Detalhamento de Serviços 
de Montagem e Manutenção.” e “Materiais metálicos, tipos e bitolas de tubulação, inspeção dimensional, noções de soldagem (detalhamento e 
simbologia), materiais, tipos e bitolas de tubulação relativa à instrumentação, tipos de instrumentos e detalhes de instalação, desenhos 
isométricos e fluxogramas, normas técnicas (ISA, API, ASTM, ASME seção VIII div. I,API 650), noções de desenho em meio eletrônico 
(AUTOCAD).”,  nos  quais a  norma, NBR 15526/2007  está inserida. Portanto, fica estabelecido: Recurso INDEFERIDO. 
 

ASSISTENTE TÉCNICO DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE. 
TIPO 1 

ESPECÍFICA 
 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 58 
CPF Candidato: 024.516.***-** 
 
Fundamentação da Resposta: 
Recurso INDEFERIDO.  
Veja a questão: 
58. Qual opção abaixo não está em sintonia com o que preconiza a NR-5? 
A) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de um ano, permitida uma reeleição. 
B) É considerada uma das atribuições da CIPA, requisitar à empresa as cópias das CAT emitidas. 
C) Os membros da CIPA, eleitos e designados serão empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior. 
D) O empregador designará entre seus representantes o Presidente da CIPA, e os representantes dos empregados escolherão entre os 
titulares o vice-presidente. 
E) A empresa apenas deverá promover treinamento para os membros titulares da CIPA, antes da posse.  
 
De acordo com a NR-5 a letra D está correta (ou seja em sintonia), veja texto desta NR:  
 
5.11 O empregador designará entre seus representantes o Presidente da CIPA, e os representantes dos empregados escolherão entre 
os titulares o Vice-Presidente. 
- A redação consta da CLT - artigo 164, parágrafo 5º. 
 
A letra E, não está correta, a questão coloca apenas treinamento para os membros  titulares da CIPA. 
 
5.32 A empresa deverá promover treinamento para os membros da CIPA, titulares e suplentes, antes da posse. 
- O treinamento deverá ser repetido quando o trabalhador for novamente indicado ou reeleito ou mesmo quando o indicado ou eleito já houver 
feito o curso anteriormente, em outro estabelecimento ou em outra empresa. O curso deve ser realizado para cada membro de cada mandato 
da CIPA . 
Permanece a letra E como resposta. 
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ASSISTENTE TÉCNICO DE SUPRIMENTO 
PROVA TIPO 1 
PORTUGUÊS 

 
Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO DE SUPRIMENTO 
Tipo de Prova: 1 
Questão: 1 
CPF Candidato: 026.803.***-** 
 
Fundamentação/Resposta do Recurso: 
 
A inferência quanto à oscilação pode ser considerada, porque a economia não foi somente restrita, ela foi geralmente restrita. Isso dá margem 
a se entender que ela pode ter variado no seu desenvolvimento. Assim, o recurso está INDEFERIDO. 
Inferência significa conclusão, então o candidato deve entender que é possível concluir que "grande escala" e "economia restrita" é a mesma 
coisa de  dizer que a economia se desenvolve em maior escala e menor escala. 
 
 
 
 
 
 

Maceió/AL, 20 de novembro de 2009. 
 
  

Fundação Universitária de Desenvolvimento Extensão e Pesquisa – FUNDEPES 
Comissão Permanente do Vestibular – COPEVE/UFAL 

 
 
 


