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O Senhor Marco Zanellato, Superintende da FAMU, no uso de suas atribuições legais, juntamente 

com a comissão municipal de Concurso Público e o Instituto O Barriga Verde, tornam público 

 

1. Conhecimentos Gerais Nível Médio  
 
Questão 06 
Candidatos:  
1088149 
Alegações:  
Candidato alega em síntese que a questão favorece os moradores da cidade por saberem a localização 
Prefeitura Municipal. 
Parecer da Banca: Não prospera a alegação do candidato, pois se trata de uma questão simples de localização 
e se aplica para qualquer lugar do mundo. Parece que o  candidato considerou apenas um mapa plano, e não a 
esfera do Globo Terrestre. Nem é preciso estar fisicamente em Urussanga para imaginar uma pessoa 
apontando em direção à Montevideo, pois com os conhecimentos gerais básicos, se sabe que esta pessoa 
aponta para o Sul. Uma pessoa que estiver em qualquer lugar de Urussanga, ao apontar para a direção da 
Capital Uruguaia, estará apontando para o SUL, a única possibilidade correta nas alternativas apresentadas. 
Fica INDEFERIDO o recurss e MANTIDA a questão como anunciada preliminarmente.  
Decisão:     INDEFERIDO - QUESTÃO MANTIDA.  

 
 

2. Informática Nível Médio  
 
Questão 23 
Candidato:  
1063036 
Alegações: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, que os atalhos 
utilizados no Microsoft Word podem variar dependendo do layout do teclado e no caso específico da função 
sublinhar, se o usuário estiver utilizando um teclado com o layout dos EUA o atalho será Ctrl+U e não Ctrl+S. 
Como não não está especificado o layout do teclado na questão e considerando que no próprio site da 
Microsoft, que é a fonte mais segura de consulta para este problema, confirma que o atalho do sublinhado é 
Ctrl+U solicito a anulação da questão. 
Parecer da Banca: a Banca decide pela anulação da questão tendo em vista erro de formulação em seu 
enunciado.  
Decisão: DEFERIDO- QUESTÃO ANULADA       
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3. Conhecimentos Gerais Nível Superior 
 
Questão 06 
Candidato:  
1060483 
Alegações:  
Candidato alega em síntese que, a questão 6, trouxe uma frase que se relaciona com ideias do Sociólogo 
Polonês Zygmunt Bauman. Porém, a referida frase, difere um pouco de várias outras encontradas em pesquisas 
na internet. A frase mais encontrada foi esta: “Vivemos tempos líquidos. Nada é para durar.”  
Parecer da Banca: - Os candidatos trazem praticamente o mesmo texto padrão, com pedido de anulação com 
argumentação precária, pois foram diversas as traduções deste conceituado sociólogo, entre os diversos 
idiomas. Tanto a grafia correta de seu nome quanto a expressão contida no enunciado, não afetam e não 
induzem a erro de nenhuma espécie. Uma simples lógica aplicada, por eliminação dos demais nomes 
propostos nas alternativas, deixa claro que a resposta correta para esta questão só pode ser Zygmunt 
Baumann. Em relação à tradução, ainda não são pacificadas, pois o uso de nomes estrangeiros causa 
desdobramentos em quase todos os países. O sobrenome deste Sociólogo Polonês, por exemplo, é 
literalmente Árvore-Homem, trazido do idioma alemão. Poderíamos dizer que é um lenhador, pessoa que vive 
na floresta, ou ainda que trabalha neste ramo. Quando perguntamos qual a capital da China, ouviremos desde 
Pequim até Beinjim! Portanto, NÃO PROSPERA a reclamação de candidatos sob esta alegação. Em relação a 
frase, citada no enunciado, proliferam na internet arquivos, textos e estudos confirmando o mesmo, como nos 
links abaixo. Assim, ficam INDEFERIDOS os recursos e MANTIDA QUESTÃO como anunciada preliminarmente. 
Conforme a linha de tradução, essa é uma das frases mais famosas deste sociólogo polonês falecido em 
janeiro de 2017, aos 91 anos. Ele deixou uma obra volumosa, com mais de 50 livros.  
http://www.unama.br/noticias/sociedade-liquida 
https://www.recantodasletras.com.br/artigos-de-sociedade/2420135 
https://psicologa.live/tag/frases-do-livro-modernidade-liquida/ 
Decisão: INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA.  
 

 

4. Língua Portuguesa Superior 
 
Questão 03 
Por observação da Banca informa-se que A questão nº 3 possui duas alternativas corretas, quais sejam C e D,  
Havendo duas respostas corretas na presente questão sendo imerge, ancora. Diante do exposto esta Banca 
decide pela anulação da questão.  
Decisão:  QUESTÃO ANULADA.  
 
Questão 04 
Candidato:  
1073170 
Alegações: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese, que o gabarito 
(letra A) está equivocado e por isso solicito gentilmente que ao gabarito seja alterado ou que a questão seja 
anulada. 
Parecer da Banca: Não possui razão de ser o recurso do candidato, pois é da natureza das selvas serem 
selvagens, mesmo que conhecidas ou habitadas. Neste caso, não há hipérbole, pois não se constitui de fato 
num exagero, mas sim numa constatação. Também não há vício de linguagem ao se propor que a figura 
contemplada na expressão é o pleonasmo, pois este, quando há intenção literária, não se constitui em vício e 
serve para criar estilisticamente falando, uma bela manifestação poética ou literária.  Diante do exposto 
indefere-se o recurso e mantém-se a questão. 
Decisão: INDEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA            

 
 

http://www.unama.br/noticias/sociedade-liquida
https://www.recantodasletras.com.br/artigos-de-sociedade/2420135
https://psicologa.live/tag/frases-do-livro-modernidade-liquida/


 
FUNDAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL DE URUSSANGA - 

FAMU 
Edital n.º 004/2018 de CONCURSO PÚBLICO 

 
5. Informática Nível Superior 
 
Questão 22 
Candidato:  
1060483 
Alegações: O candidato impetrou recurso sobre a questão mencionada, alegando, em síntese que além da 
alternativa D, a Alternativa A também está correta.Candidato envia anexo arquivo para exemplificar suas 
alegações.  
Parecer da Banca: arquivo pdf anexo é de uma versão antiga do antivirus avast hoje, descontinuada (imagem 
abaixo), ele é divido em antivirus e internet security, como mostrado na imagem a seguir o avast antivirus não 
possui a função mencionada pelo candidato (imagem abaixo) 

 
https://support.avast.com/pt-br/article/23/ 

 
IMAGEM RETIRADA DO PROPRIO APLICATIVO INSTALADO EM UM COMPUTADOR COM WINDOWS 7. 
Diante do exposto, indefere-se o recurso e mantém-se a questão.  
Decisão: INDEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA 

 
 

6. Legislação Nível Superior  
 
Questão 16 
Candidato:  
1060483 
Alegações: Candidato alega em síntese que o assunto abordado na questão não faz parte do conteúdo 
programático previsto em Edital. 
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Parecer da Banca: o conceito de autarquia está incluso no conteúdo programático do Edital no Item 
Administração Pública, sendo isto de fácil dedução já que o próprio conceito de autarquia remete à 
administração pública. Inclusive a vaga para a qual o candidato está concorrendo é para uma autarquia o 
FAMU.  
Decisão: INDEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA 

 

7. Legislação Nível Superior  
 
Questão 17 
Candidato:  
1087591 
Alegações: Candidata alega em síntese que o assunto abordado na questão não faz parte do conteúdo 
programático previsto em Edital. 
Parecer da Banca: o conteúdo previsto na questão se inclui no tema Administração Pública. 
Decisão: INDEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA 

 

8. Fiscal de Meio Ambiente  
 
Questão 27 
Candidato:  
1063036 
Alegações: Candidato alega em síntese que existem diversas variáveis nesta questão e várias informações que 
não estão claramente explícitas na pergunta da prova para que seja possível termos a certeza de qual será o 
ente federativo que deve autorizar a supressão da vegetação nativa, portanto acredito que a questão deve ser 
anulada. 
Parecer da Banca: A questão está equivocada e deve ser anulada. 
Todo imóvel rural deve manter a Reserva Legal, observando os percentuais mínimos em relação à área do 
imóvel, ressalvadas algumas exceções. Após a implantação do CAR, a supressão de novas áreas de florestas só é 
permitida pelo órgão ambiental se este estiver cadastrado no CAR. Portanto, percebam que o enunciado carece 
de informações e está equivocado. As secretárias e fundações municipais do meio ambiente poderão permitir a 
supressão de novas áreas, dependendo a situação. Mas desde que essas tenham convênio com o órgão 
estadual responsável. 
Referência 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm 
Decisão: DEFERIDO- QUESTÃO ANULADA 
 
Questão 31 
Candidato:  
1088149 
Alegações: Candidato alega em síntese que A mata de Araucarias também é considerada densa. Então na 
questão estaria com duplo sentido de resposta correta.  
Parecer da Banca: Conforme o inventário florístico florestal de Santa Catarina, realizado pela EPAGRI, há três 

tipos de floresta em Santa Catarina: Floresta Densa, Floresta Estacional Decidual e Floresta de Araucária. A que 

ocorre entre o litoral e a serra é predominantemente a Floresta Densa. A Floresta de Araucária é aquela que os 

pesquisadores chamam de Floresta Ombrófila Mista e se encontra entre a serra e o planalto. 

Referências: 
http://ciram.epagri.sc.gov.br/ciram_arquivos/arquivos/iff/pdf/4.%20Tipos%20de%20florestas%20em%20Santa
%20Catarina.pdf 
http://www.acef.org.br/uploads/20130620115003.pdf 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm
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http://www.scielo.br/pdf/rod/v64n2/01.pdf 
Martinelli, G. 2007. Mountain biodiversity in Brazil. 
Revista Brasileira de Botânica 30: 587-597 
 
Referência: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm 
Decisão: INDEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA 
 
Questão 37 
Candidato:  
1088149 
Alegações: Candidato alega em síntese que o enunciado da questão traz o seguinte é exemplo de uma 
atividade que não exige o EIA/RIMA: 
A grande maioria dos projetos agropecuários de tamanho inferior a 100 hectares.  
Ficaria muito amplo os tipos de projetos agropecuários, pois a maioria das propriedades da Amurel possui 
menos de 100 hectares e a maioria dos projetos são feitos com EIA/RIMA. Candidato aponta vários exemplos de 
projetos e afirma que todos esses projetos podem estar em uma unidade de menos que 100 hectares. 
Parecer da Banca: Embora o candidato tenha exposto projetos de unidades que contemplem menos do que 100 

hectares, não são projetos agropecuários. A resolução CONAMA nº11/86 afirma que necessitam de EIA/RIMA 

os Projetos Agropecuários que contemplem áreas acima de 1.000 ha ou menores, neste caso, quando se tratar 

de áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental, inclusive nas 

áreas de proteção ambiental. A alternativa “A” afirma que a maioria dos projetos agropecuários com tamanho 

inferior a 100 hectares não necessitam de EIA/RIMA, o que é correto. As demais alternativas, conforme a 

resolução CONAMA nº01/86, apresentam atividades que necessitam de EIA/RIMA. 

Referências: 

http://www2.mma.gov.br/port/conama/legislacao/CONAMA_RES_CONS_1986_001.pdf 
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=34 
Decisão: INDEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA 
 
 
Questão 40 
Candidato:  
1088149 
Alegações: Candidata alega o seguinte:  Em hidráulica, o que é cavitação? É um fenômeno físico que ocorre 
principalmente no interior de sistemas hidráulicos e que consiste na formação de bolhas de vapor no meio 
fluido. Fonte: Apostila Parker de Hidráulica. Então ela formaria bolhas de vapor no meio fluido e não bolhas de 
ar na tubulação, da a entender que a tubulação ficaria com bolhas de ar na sua esfera.  
Parecer da Banca: Seguindo o conceito da pressão de vapor, mantendo-se um fluído a uma temperatura 
constante e diminuindo-se a pressão, o mesmo ao alcançar a pressão de vapor, começará a vaporizar. Este 
fenômeno ocorre em bombas centrífugas, pois o fluido perde pressão durante o escoamento na tubulação de 
sucção. Se a pressão absoluta do líquido, em qualquer ponto do sistema de bombeamento, for reduzida abaixo 
da pressão doe vapor, parte deste líquido irá vaporizar, formando “cavidades” no interior da massa líquida. 
Essas cavidades são, na verdade, bolhas de ar e vapor. Essas bolhas causam ruídos, vibrações e possível erosão 
das superfícies sólidos. Isso causa alteração das curvas características. Por conta isso, a escolha da bomba 
correta é fundamental para o correto funcionamento do sistema. As demais alternativas não fazem alusão a 
formação de bolhas de ar na tubulação. 
Referência: 
AZEVEDO NETO, M. F. Fernandez, R. Araujo, A. E. Ito.  Manual de Hidráulica. São Paulo, Edigar Blucher, 
1998 8ª ed. 669p. 

Decisão: INDEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm
http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=34
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9. Biólogo  
Candidato 
1079054 
Alegações: Anulação da questão nº 22:A figura descreve claramente a drenagem de água proveniente das 
chuvas, sem a ocorrência de nascentes aquíferas. Ainda, indica um curso d'água denominado de "água das 
chuvas" e não rio. De acordo com Schiavetti & Camargo (2002), a drenagem de uma Bacia Hidrográfica se dá 
através de um corpo d'água ou de um rio. A correta expressão dessa figura deveria ser "rio" ou "corpo d'água" 
ao invés de "água das chuvas", o que deu interpretação duvidosa. Sugiro a anulação dessa questão. 
https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1733/1079054/e7f8e0650702317
30ec24b9aae61601b.pdf 
Parecer da Banca:  “Uma bacia hidrográfica de um curso de água é uma área de captação natural da água da 
precipitação que faz convergir os escoamentos para um único ponto de saída, seu exutório. É composta 
basicamente de um conjunto de superfícies vertentes de uma rede de drenagem formada por cursos de água 
que confluem até resultar um leito único no exutório. Bacia hidrográfica é, portanto, uma área definida 
topograficamente, drenada por um curso d’água ou por um sistema conectado de cursos d’água, de forma tal 
que toda a vazão efluente seja descarregada por uma simples saída. Pode ser considerada um sistema físico 
onde a entrada é o volume de água precipitado e a saída é o volume de água escoado pelo exutório, 
considerando-se como perdas intermediárias os volumes evaporados e transpirados e também os infiltrados 
profundamente.” https://capacitacao.ead.unesp.br/dspace/bitstream/ana/66/2/Unidade_1.pdf 
Decisão: INDEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA 
 
 
Questão 30 
Candidato: 
1073329 
Fabiana Schumacher 
Alegações: 
Requerimento: Anulação de questão.A questão 30 trata sobre a resolução CONAMA 274/ 2000 (Define os 
critérios de balneabilidade em águas brasileiras), a qual não se encontra presente no edital, também não 
podendo ser enquadrada nos demais conteúdos programáticos visto que outras normas relativas a qualidade 
de água estão especificadas, sendo elas a resolução CONAMA 357/2005 (Controle de água bruta) e Portaria 
2914/11 (Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo 
humano e seu padrão de potabilidade). 
Parecer da Banca:  O conteúdo da questão 30 está na Portaria 518/04 (Controle da Qualidade da Água 
Tratada) que Costa no edital. 
 http://www.aeap.org.br/doc/portaria_518_de_25_de_marco_2004.pdf Pagina 15.  
Decisão: INDEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA 
 
 
Questão 33 
1079054 
Alegações: 
Anulação da questão nº 33.A questão 33, com enfoque sobre os tipos celulares, pedia a alternativa correta 
dentre quatro respostas.O gabarito informa que a questão correta é a seguinte: "B) Os diferentes tipos 
celulares apresentam ribossomos e sintetizam proteínas.", porém de acordo com Landim & Höfling (1987) as 
células gaméticas masculinas, espermatozoides, do peixe tucunaré não apresentam ribossomos em sua 
composição. 
Dessa forma, não se pode afirmar que os diferentes tipos celulares apresentam ribossomos e sintetizam 
proteínas, já que um dos tipos celulares - espermatozoides de tucunaré - não apresenta ribossomos, logo peço 
a anulação dessa questão. 

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1733/1079054/e7f8e065070231730ec24b9aae61601b.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1733/1079054/e7f8e065070231730ec24b9aae61601b.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1733/1079054/e7f8e065070231730ec24b9aae61601b.pdf
http://www.aeap.org.br/doc/portaria_518_de_25_de_marco_2004.pdf%20Pagina%2015
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Parecer da Banca:  A questão acima refere-se as células em geral onde a única alternativa para o enunciado da 

questão será B.  A referência citada pelo candidato afirma que “os ribossomos apresentam-se sob a forma de 

polissomos” em um caso isolado. Não contextualizando com a referida questão.   

Carneiro,José / Junqueira,Luiz C. Biologia Celular e Molecular - 9ª Ed. 2012  
Alberts, Bruce Biologia Molecular da Célula - 6ª Ed. 2017  
http://www.euquerobiologia.com.br/2014/07/o-que-e-celula-quais-sao-suas.html 
Decisão: INDEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA 
 

Questão 35 
1084617 
Alegações: 
A questão de número citado a cima, continha duas alternativas idênticas. Alternativa B e C. 
Parecer da Banca:  A questão 35 possui apenas uma alternativa correta a ser assinalada sendo a D. Ainda que  

as alternativas B e C sejam idênticas, este é um erro material sanável e que não prejudica a escolha da 

alternativa correta, pois indepentemente de haver duas alternativas iguais a única correta é a alternativa D. 

Decisão: INDEFERIDO- QUESTÃO MANTIDA 
 

 

9. Engenheiro Agrônomo 
 
Questão 26 
Candidatos: 1054961 – 1060264 - 1066864 
Alegações: Em síntese os candidatos não concordam com o gabarito divulgado e solicitam troca de gabarito ou 
anulação da questão, com base nas suas fundamentações apresentadas. 
Parecer da Banca:  
Aos candidatos assiste razão em afirmar que H2PO4 não é um íon. O íon do referente ao nutriente fósforo no 
solo é o H2PO4

-. Como a alternativa não possui a carga, não é um íon. Por conta disto o cátion Ca2+ é o íon com 
menor mobilidade no solo. O gabarito deve ser alterado para a alternativa “D”. 
Referência 
MARSCHNER, H. Mineral nutrition of higher plants. London: Academic Press, 2012. 674p 
Decisão:  DEFERIDO MANTIDA COM ALTERAÇÃO DE GABARITO para letra “D” 
 
Questão 28 
Candidatos:  1060264 – 1073160 - 1086262 
Alegações: 
Em síntese os candidatos solicitam revisão do gabarito divulga, tendo em vista que o procedimento descrito na 
resposta B está correto e portanto não é uma falsa afirmação, alterando o gabarito para letra B, ou solicitam a 
anulação da questão,  e apresentam suas fundamentações. 
Parecer da Banca:  
Os candidatos consistem em razão em afirmar que triazol e estrobilurina são utilizados para o controle da 
ferrugem da soja. No entanto, carecem de atenção na afirmação. Ela afirma que triazol e estrobilurina são 
ingredientes ativos, o que é incorreto afirmar. Esses são grupos químicos. O ingrediente ativo de triazol 
poderia ser o ciproconazol ou o flutriafol. Já o de estrobilurina a picoxistrobina e a azoxistrobina. Portanto, em 
terminologia a afirmação está incorreta e, portanto, passível de resposta. 
Referência 
http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/principal_agrofit_cons 
Decisão:  INDEFERIDO e MANTIDA 
 

http://www.euquerobiologia.com.br/2014/07/o-que-e-celula-quais-sao-suas.html
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Questão 29 
Candidato: 1060483 
Alegações: 
Em síntese o candidato alega que a questão, apresenta duas alternativas corretas. Além da alternativa C, 
devemos considerar a alternativa B correta também e apresenta suas fundamentações. 
Parecer da Banca:  
Um dos principais danos da lagarta de Agrotis ipsolon é o corte de plântulas rente ao solo. Uma vez que o 
dano ocorre em plântulas, seu pico populacional deve ocorrer nos meses de maior intensidade de implantação 
de lavouras. Isto é, de novembro a janeiro. O cultivo safrinha, ou segunda safra de milho, pode sim elevar a 
população desta lagarta, no entanto não alcança o pico populacional encontrado nos meses da implantação do 
cultivo safra. 
Referência 
GALLO, D. et. al. Manual de Entomologia Agrícola. São Paulo: Editora Agronômica Ceres, 2002. 
Decisão: INDEFERIDO e MANTIDA 
 
Questão 30 
Candidato: 1066864 
Alegações: 
Em síntese o candidato alega que o gabarito aponta o item D como resposta a ser assinalada, porém, a 
questão C também é incorreta e poderia ser assinalada, apresentando suas razções. 
Parecer da Banca:  
A alternativa “D” apresenta uma afirmação incorreta, uma vez que o milho é uma espécie protândrica. O 
meristema apical do milho permanece abaixo da superfície do solo durante o início do desenvolvimento 
vegetativo. Isso explica porque ele é relativamente tolerante ao pisoteio nesse subperíodo do 
desenvolvimento. A literatura a seguir afirma que o meristema apical permanece abaixo da superfície do solo 
até o estádio de quatro folhas expandidas. No entanto, isso varia conforme as condições ambientais, de 
manejo e genótipo. Por conta disso, a afirmação da alternativa “C” apresenta como “aproximadamente” o 
estádio de quatro folhas expandidas. 
Referência 
SANGOI, L.; SILVA, P. R. F.; ARGENTA, G.; RAMBO, L.. Ecofisiologia da cultura do milho para altos 
rendimentos. Lages: Graphel, 2010. v. 1. 84p. 
Decisão: INDEFERIDO e MANTIDA 
 
Questão 35 
Candidatos : 1074457 - 1086262 
Alegações: 
Em síntese solicitam anulação da questão, apresentando sua fundamentação. 
Parecer da Banca:  
Temperaturas extremas são todas aquelas que são extremas a temperatura crítica para a cultura no 
determinado estágio fenológico, portanto, extremo ao ótimo. Para o caso da antese, tem-se que as 
temperaturas críticas são de 15ºC e 35ºC. Os estádios de emborrachamento e antese ocorrem em tandem, 
podendo se sobrepor no ciclo da cultura, por conta disto a questão não aborda como alternativa o estádio de 
emborrachamento. Tanto temperaturas baixas como extremas durante a antese causam esterilidade de 
espiguetas, sendo o momento crítico da cultura do arroz em relação a temperaturas extremas. Após o 
florescimento, a planta possui pouca capacidade de compensação entre os componentes do rendimento, pois 
o peso individual do grão para o arroz não tem grandes impactos sobre o rendimento. 
Referência 
http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_36829.pdf 
https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/Recomendacoes_Tecnicas_Arroz_2007_000fzrbdd8b02
wx5ok0cpoo6adaexge2.pdf 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001200817 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5847639/ 
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Decisão: INDEFERIDO e MANTIDA 
 
Questão 36 
Candidato: 1071677 
Alegações: 
Em síntese o candidato alega que  nenhuma das alternativas  retrata de forma correta o que seriam os custos 
operacionais de uma propriedade agrícola. Assim, diante do exposto e com base no referencial teórico 
analisado, gostaria de requerer a anulação da questão por não apresentar uma alternativa correta para 
representação dos custos operacionais de uma propriedade agrícola. 
Parecer da Banca:  
A questão diz respeito a terminologia dos custos. A definição de custo operacional apresentada como resposta 
está incompleta. O custo operacional é composto de todos os itens de custos variáveis (despesas diretas) e a 
parcela dos custos fixos diretamente associada à implementação da lavoura. Portanto, por não contemplar os 
custos variáveis que são dependentes da produção a alternativa está incorreta. A questão deve ser anulada 
por não possuir outra alternativa que seja passível de resposta. 
Decisão:  DEFERIDO e ANULADA  
 
Questão 40 
Candidatos: 1058660 – 1060483 – 1071677 – 1087591 - 1060264 
Alegações: 
Em síntese os candidatos não concordam com o gabarito divulgado e apresentam suas fundamentações para a 
anulação da questão, alegando que o 3º quadrante o Rumo é igual a (Az - 180°), ou seja, a resposta correta é 
53°40'. 
Parecer da Banca:  
A figura apresenta o azimute de 233º40’, que fica no terceiro quadrante. O rumo nesse quadrante é obtido por 
Azimute -180º. Portanto, Rumo = 233º40’ – 180º = 53º40’. 
A questão não apresenta alternativa passível de resposta, devendo ser anulada. 
Decisão: DEFERIDO e ANULADA 
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