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EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO SA - EMPLASA 
CONCURSO INTERNO PARA PROMOÇÃO DOS EMPREGADOS 

RESPOSTAS DE RECURSOS - GABARITO PRELIMINAR 
 

* Documento atualizado em 26/10/2015 

 
O Instituto QUADRIX torna públicas as respostas de recursos e justificativa de alterações do gabarito preliminar, elaboradas de acordo com as 
definições do regulamento que rege o concurso, considerando todos os recursos interpostos pelos candidatos. 
 

1. Relação geral referente às respostas de recursos. 
 
DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÕES 1, 2, 3, 4 e 5 

PARECER: INDEFERIDOS 

JUSTIFICATIVA: O texto apresentado é jornalístico e foi extraído da página de um veículo respeitado e de grande abrangência. Sua linguagem é 
objetiva e clara, como é de costume nos textos jornalísticos. O recurso é vago e inconsistente. 
 
DISCIPLINA: RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 
QUESTÃO 12 
PARECER: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão atende perfeitamente ao conteúdo programático apresentado no Regulamento, portanto, apropriada para o 
concurso. A prova tem como objetivo aferir conhecimentos dos candidatos em várias disciplinas, além das de conhecimentos específicos para o 
cargo propriamente dito. O recurso é vago e inconsistente. 
 
DISCIPLINA: RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 
QUESTÃO 14 
PARECER: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão atende perfeitamente ao conteúdo programático apresentado no Regulamento, portanto, apropriada para o 
concurso. A prova tem como objetivo aferir conhecimentos dos candidatos em várias disciplinas, além das de conhecimentos específicos para o 
cargo propriamente dito. O recurso é vago e inconsistente. 
 
DISCIPLINA: RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 
QUESTÃO 15 
PARECER: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão atende perfeitamente ao conteúdo programático apresentado no Regulamento, portanto, apropriada para o 
concurso. A prova tem como objetivo aferir conhecimentos dos candidatos em várias disciplinas, além das de conhecimentos específicos para o 
cargo propriamente dito. O recurso é vago e inconsistente. 
 
DISCIPLINA: RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 
QUESTÃO 17 
PARECER: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão atende perfeitamente ao conteúdo programático apresentado no Regulamento, portanto, apropriada para o 
concurso. A prova tem como objetivo aferir conhecimentos dos candidatos em várias disciplinas, além das de conhecimentos específicos para o 
cargo propriamente dito. 
A questão envolve tão somente operações (soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação). Conhecimentos básicos de matemática 
bastariam para solucionar a expressão apresentada. A resolução segue abaixo: 
 

     2
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2015(2015 1) 2(2015 1) (2015 1)(2015 2) 2013 671

   
   

    
 

 
DISCIPLINA: RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 
QUESTÃO 20 
PARECER: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão atende perfeitamente ao conteúdo programático apresentado no Regulamento, portanto, apropriada para o 
concurso. A prova tem como objetivo aferir conhecimentos dos candidatos em várias disciplinas, além das de conhecimentos específicos para o 
cargo propriamente dito. O recurso é vago e inconsistente. 
 
DISCIPLINA: RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 
QUESTÃO 21 
PARECER: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão atende perfeitamente ao conteúdo programático apresentado no Regulamento, portanto, apropriada para o 
concurso. A prova tem como objetivo aferir conhecimentos dos candidatos em várias disciplinas, além das de conhecimentos específicos para o 
cargo propriamente dito. O recurso é vago e inconsistente. 
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DISCIPLINA: RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 
QUESTÃO 24 
PARECER: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão atende perfeitamente ao conteúdo programático apresentado no Regulamento, portanto, apropriada para o 
concurso. A prova tem como objetivo aferir conhecimentos dos candidatos em várias disciplinas, além das de conhecimentos específicos para o 
cargo propriamente dito. O recurso é vago e inconsistente. 
 
DISCIPLINA: INFORMÁTICA 
QUESTÃO 26 
PARECER: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão atende perfeitamente ao conteúdo programático apresentado no Regulamento, item “conceitos de hardware e de 
software”, portanto, apropriada para o concurso.  
A palavra TRIM, que quer dizer corte, é repetida em diversos softwares com funções diferentes. 
 
DISCIPLINA: INFORMÁTICA 
QUESTÃO 27 
PARECER: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão atende perfeitamente ao conteúdo programático apresentado no Regulamento, item “Conceitos básicos e modos de 
utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos de hardware e de 
software, instalação de periféricos”, portanto, apropriada para o concurso.  
 
DISCIPLINA: INFORMÁTICA 
QUESTÃO 28 
PARECER: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão atende perfeitamente ao conteúdo programático apresentado no Regulamento, item “Edição de textos, planilhas e 
apresentações (ambiente Microsoft Office)”, portanto, apropriada para o concurso.  
Basta seguir corretamente os passos descritos na questão para chegar ao resultado de 02/12/2015, conforme apontado no gabarito oficial. O 
resultado será o mesmo tanto no Excel 2013 quanto no Excel 2007.  
 
DISCIPLINA: INFORMÁTICA 
QUESTÃO 29 
PARECER: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão atende perfeitamente ao conteúdo programático apresentado no Regulamento, portanto, apropriada para o 
concurso.  
O SmartScreen está presenta tanto no Windows 7 quanto no Windows 8.1. 
 
DISCIPLINA: INFORMÁTICA 
QUESTÃO 30 
PARECER: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão atende perfeitamente ao conteúdo programático apresentado no Regulamento, item “Computação na nuvem (cloud 
computing). Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage)”, portanto, apropriada para o concurso.  
 
DISCIPLINA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (Cod. 100: ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL – Nível II para Nível III) 
QUESTÃO 31 
PARECER: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Argumentação não apresenta elementos consistentes referentes à falta ou falha de termos na referida questão nem a erros em 
uma alternativa específica. O recurso é vago e inconsistente. 
 
DISCIPLINA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (Cod. 100: ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL – Nível II para Nível III) 
QUESTÃO 33 
PARECER: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Argumentação não apresenta elementos consistentes referentes à falta ou falha de termos na referida questão nem a erros em 
uma alternativa específica. O recurso é vago e inconsistente. 
 
DISCIPLINA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (Cod. 100: ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL – Nível II para Nível III) 
QUESTÃO 34 
PARECER: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Argumentação não apresenta elementos consistentes referentes à falta ou falha de termos na referida questão nem a erros em 
uma alternativa específica. O recurso é vago e inconsistente. 
 
DISCIPLINA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (Cod. 100: ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL – Nível II para Nível III) 
QUESTÃO 35 
PARECER: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Argumentação não apresenta elementos consistentes referentes à falta ou falha de termos na referida questão nem a erros em 
uma alternativa específica. O recurso é vago e inconsistente. 
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DISCIPLINA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (Cod. 100: ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL – Nível II para Nível III) 
QUESTÃO 41 
PARECER: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Argumentação não apresenta elementos consistentes referentes à falta ou falha de termos na referida questão nem a erros em 
uma alternativa específica. O recurso é vago e inconsistente. 
 
DISCIPLINA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (Cod. 100: ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL – Nível II para Nível III) 
QUESTÃO 42 
PARECER: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Argumentação não apresenta elementos consistentes referentes à falta ou falha de termos na referida questão nem a erros em 
uma alternativa específica. O recurso é vago e inconsistente. 
 
DISCIPLINA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (Cod. 100: ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL – Nível II para Nível III) 
QUESTÃO 43 
PARECER: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Argumentação não apresenta elementos consistentes referentes à falta ou falha de termos na referida questão nem a erros em 
uma alternativa específica. O recurso é vago e inconsistente. 
 
DISCIPLINA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (Cod. 100: ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL – Nível II para Nível III) 
QUESTÃO 45 
PARECER: DEFERIDO. Questão anulada. 
JUSTIFICATIVA: Duas alternativas (A e B) atendem ao comando da questão.  
Por não atender às exigências propostas nos editais publicados, a questão deve ser anulada e os respectivos pontos atribuídos  a todos os 
candidatos. 
 
DISCIPLINA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (Cod. 100: ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL – Nível II para Nível III) 
QUESTÃO 47 
PARECER: DEFERIDO. Gabarito alterado para alternativa E. 
JUSTIFICATIVA: Os três tipos de zonas industriais descritos na questão atendem perfeitamente ao disposto na Lei nº 6.803/80.  
O gabarito deve ser alterado, mantendo-se a validade da questão. 
 
DISCIPLINA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (Cod. 100: ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL – Nível II para Nível III) 
QUESTÃO 48 
PARECER: DEFERIDO. Gabarito alterado para alternativa D. 
JUSTIFICATIVA: As zonas de uso industrial, independentemente de sua categoria, são classificadas em: não saturadas e parcialmente saturadas. 
Logo, os itens I e II estão corretos. 
O gabarito deve ser alterado, mantendo-se a validade da questão. 
 

DISCIPLINA:  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (Cod. 100: ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL – Nível II para Nível III) 
QUESTÃO 49 
PARECER: DEFERIDO. Questão anulada 
JUSTIFICATIVA: A argumentação destaca os procedimentos comuns à execução de um serviço de cadastramento imobiliário quando produzido 
pela empresa, tornando a afirmativa II correta sem sombra de dúvidas. 
Considerando as demais afirmativas e as argumentações expostas, há alegação de que, por um lado, a afirmativa I esteja incorreta diante dos 
processos executados pela EMPLASA para produção de seu cadastro, e admissível, levando-se em conta apenas o conteúdo da afirmação. 
Esta ambiguidade de interpretação também ocorre na afirmativa III, mas as arguições apresentadas convergem para negativar a veracidade da 
afirmação, o que torna a questão, por conseguinte, com uma afirmação correta, uma afirmação com ambiguidade interpretativa e uma 
afirmação incorreta. 
Diante do exposto acima, a questão tem possibilidade de possuir 2 (duas) afirmativas corretas. 
Por não atender às exigências propostas nos editais publicados, a questão deve ser anulada e os respectivos pontos atribuídos a todos os 
candidatos. 
 
 

Brasília/DF, 26 de agosto de 2015. 
Gerência de Recursos e Avaliações 

Instituto QUADRIX  

 
 

 


