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CONCURSO PÚBLICO N° 001/2017 
EDITAL N° 014 – RESULTADO DOS RECURSOS  

 
A COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, no uso de suas atribuições, e na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, sob a supervisão da 
Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público instituída pela Portaria nº 066/2017 e alterada pela Portaria nº 077/2017, ambas do Diretor 
Presidente, datadas de 11/07/2017 e 03/08/17, respectivamente,  pelas instruções contidas no Edital de Abertura n° 001/2017 e pelas demais disposições legais aplicáveis, 
TORNA PÚBLICO a divulgação do Resultado dos Recursos Face ao Gabarito Preliminar, conforme segue: 
 
 

Questão Alternativa Protocolo Resposta 

1 A 20171003.001.219213.001.0000000077-94 INDEFERIDO. 

  
 

  

O comando da questão está claro e não deixa margem para falsas interpretações. A questão está 
dentro do edital e aborda conteúdo lá previsto. Apenas as assertivas II e V estão CORRETAS, dada que 
as demais não correspondem com o texto expresso da nossa CF/88, em especial a assertiva I a qual 
determina ser princípio internacional a INDEPENDÊNCIA INTERNACIONAL, contrariando nossa 
constituição. Logo a questão corresponde ao previsto no gabarito preliminar. Recurso NÃO PROVIDO. 

1 C 20171025.001.222008.001.0000000024-61 INDEFERIDO.  

  
 

  

A alternativa correta é E, uma vez que no último parágrafo " temos que reconhecer que é privilégio de 
uma minoria munida de informação, consciente de seus direitos". Logo, infere-se que existem 
segmentos da população, que seriam "a maioria" que não estão munidos dessa informação e não 
foram afetados pelo reconhecimento de seus direitos. A alternativa "C" está incorreta, vez que o texto 
parágrafo 4 "estimulou outras mulheres a fazer o mesmo".  A conjunção adversativa do próximo 
período "Mas" insere uma ressalva, exprimindo a concepção do autor de que poderiam ter 
influenciado mais do que realmente o fizeram.  Recurso portanto, NEGADO, mantendo o gabarito 
OFICIAL. 

1 B 20171017.001.221246.001.0000000066-29 INDEFERIDO.  
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Os EUAS estão no topo da epidemia de denúncias (linha 3) que é entendida pelo autor como uma 
revolução maior que a de 1960.  Essa afirmativa não corresponde em dizer que "Os EUA são o lugar 
onde mais ocorrem casos de assédio sexual". Ao fazer essa referência você relaciona causa e 
consequência não explicitadas no texto, ou seja, na sua interpretação o fato de os EUAS estar no topo 
das denúncias encabeçar essa revolução significaria diretamente dizer que os EUA são o lugar com 
maior índice de casos de assédio. Correlação não verdadeira, até  mesmo porque o autor não compara 
com outros países, nem mesmo apresenta índices que autorizariam compreender que os EUA são o 
lugar onde mais ocorre assédio. Recurso portanto, NEGADO, mantendo o gabarito OFICIAL. 
 

1 C 20171003.001.219186.001.0000000057-69 INDEFERIDO. 

  
 

  

Os EUAS estão no topo da epidemia de denúncias (linha 3) que é entendida pelo autor como uma 
revolução maior que a de 1960 . Essa afirmativa não corresponde em dizer que "Os EUA são o lugar 
onde mais ocorrem casos de assédio sexual". Ao fazer essa referência você relaciona causa e 
consequência não explicitadas no texto, ou seja, na sua interpretação o fato de os EUAS estar no topo 
das denúncias encabeçar essa revolução significaria diretamente dizer que os EUA são o lugar com 
maior índice de casos de assédio. Correlação não verdadeira, até  mesmo porque o autor não compara 
com outros países, nem mesmo apresenta índices que autorizariam compreender que os EUA são o 
lugar onde mais ocorre assédio. Recurso portanto, NEGADO, mantendo o gabarito OFICIAL. 

1 A 20171005.001.219824.001.0000000025-84 INDEFERIDO.  

  
 

  

Os EUAS estão no topo da epidemia de denúncias (linha 3) que é entendida pelo autor como uma 
revolução maior que a de 1960 não. Essa afirmativa não corresponde em dizer que "Os EUA são o lugar 
onde mais ocorrem casos de assédio sexual". Ao fazer essa referência você relaciona causa e 
consequência não explicitadas no texto, ou seja, na sua interpretação o fato de os EUAS estar no topo 
das denúncias encabeçar essa revolução significaria diretamente dizer que os EUA são o lugar com 
maior índice de casos de assédio. Correlação não verdadeira, até  mesmo porque o autor não compara 
com outros países, nem mesmo apresenta índices que autorizariam compreender que os EUA são o 
lugar onde mais ocorre assédio. Recurso portanto, NEGADO, mantendo o gabarito OFICIAL. 

1 C 20171003.001.219070.001.0000000044-96 INDEFERIDO. 

  
 

  

Os EUAS estão no topo da epidemia de denúncias (linha 3) que é entendida pelo autor como uma 
revolução maior que a de 1960 não. Essa afirmativa não corresponde em dizer que "Os EUA são o lugar 
onde mais ocorrem casos de assédio sexual". Ao fazer essa referência você relaciona causa e 
consequência não explicitadas no texto, ou seja, na sua interpretação o fato de os EUAS estar no topo 
das denúncias encabeçar essa revolução significaria diretamente dizer que os EUA são o lugar com 
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maior índice de casos de assédio. Correlação não verdadeira, até  mesmo porque o autor não compara 
com outros países, nem mesmo apresenta índices que autorizariam compreender que os EUA são o 
lugar onde mais ocorre assédio. Recurso portanto, NEGADO, mantendo o gabarito OFICIAL. 

1 C 20171005.001.219746.001.0000000051-27 INDEFERIDO.  

  
 

  

Os EUAS estão no topo da epidemia de denúncias (linha 3) que é entendida pelo autor como uma 
revolução maior que a de 1960 não. Essa afirmativa não corresponde em dizer que "Os EUA são o lugar 
onde mais ocorrem casos de assédio sexual". Ao fazer essa referência você relaciona causa e 
consequência não explicitadas no texto, ou seja, na sua interpretação o fato de os EUAS estar no topo 
das denúncias encabeçar essa revolução significaria diretamente dizer que os EUA são o lugar com 
maior índice de casos de assédio. Correlação não verdadeira, até  mesmo porque o autor não compara 
com outros países, nem mesmo apresenta índices que autorizariam compreender que os EUA são o 
lugar onde mais ocorre assédio. Recurso portanto, NEGADO, mantendo o gabarito OFICIAL. 

3 N 20171030.001.222860.001.0000000042-106 INDEFERIDO. 

  
 

  

Prezado candidato. A palavra "munida", no contexto do texto, significa "prover com meios de defesa" 
(Dicionário Houassis). Portanto, ÚNICA alternativa correta é "equipada", que significa "prover o 
necessário (Dicionário Houaissis). A alternativa "desprovida" (antônimio do sentido desejado no texto). 
E as demais: pobre, aprisionada, morta são totalmente inadequadas, uma vez que morta 
(metaforicamente, sem os meios necessários), aprisionada (metaforicamente, fechada, condicionada) 
e pobre (sem os meios necessários). Recurso portanto, NEGADO, mantendo o gabarito OFICIAL. 

5 C 20171003.001.219281.001.0000000027-99 INDEFERIDO. 

  
 

  

Prezado candidato, o termo no contexto do texto lido  configura-se como uma metáfora, vez que " 
virando a página", substituição por semelhança (Fiorin, 2010) com  estamos "deixando de lado uma 
determinada fase". Destaca-se ainda que eufemismo (uma das alternativas da questão) configura-se 
conforme Fiorin (2010) como emprego de uma palavra ou expressão a fim de suavizar o termo, caso 
que não ocorre em questão.  Recurso portanto, NEGADO, mantendo o gabarito OFICIAL. 

5 C 20171004.001.219669.001.0000000047-55 INDEFERIDO. 

  
 

  

Prezado candidato, o termo no contexto do texto lido  configura-se como uma metáfora, vez que " 
virando a página", substituição por semelhança (Fiorin, 2010) com  estamos "deixando de lado uma 
determinada fase". Destaca-se ainda que eufemismo (uma das alternativas da questão) configura-se 
conforme Fiorin (2010) como emprego de uma palavra ou expressão a fim de  suavizar o termo, caso 
que não ocorre em questão.  Recurso portanto, NEGADO, mantendo o gabarito OFICIAL. 

5 D 20171019.001.221490.001.0000000034-101 INDEFERIDO. 
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Prezado candidato, o termo no contexto do texto lido  configura-se como uma metáfora, vez que " 
virando a página", substituição por semelhança (Fiorin, 2010) com  estamos "deixando de lado uma 
determinada fase". Destaca-se ainda que eufemismo (uma das alternativas da questão) configura-se 
conforme Fiorin (2010) como emprego de uma palavra ou expressão a fim de  suavizar o termo, caso 
que não ocorre em questão.  Sobre sua condição de dizer que pode ser "paradoxo", entende-se 
conforme Fiorin,  paradoxo em que o autor expressa argumento contrário a lógica, exemplo disso  "O 
amor é ferida que dói e não se sente", pela lógica se o autor diz que dói, logicamente, ele sente, esse 
movimento de quebra da logicidade desafiando o nexo, não ocorre na expressão em análise neste 
texto.  Recurso portanto, NEGADO, mantendo o gabarito OFICIAL. 

6 N 20171003.001.219172.001.0000000065-99 INDEFERIDO.  

  
 

    

  
 

  

Prezado candidato, sim é uma estrutura de concordância com expressão partititiva, que poderia 
concordar com o substantivo especificador "pessoas" ficando no plural, ou com a expressão partitiva 
"maioria", ficando no plural. A alternativa A não pode ser considerada correta, em função de que, NÃO 
SEGUE O PARADIGMA  PADRÃO (alternativa A), vez que até é colocada como "outros casos", nas 
gramáticas normativas, exemplo Cunha e Cintra e Cegalla . Recurso portanto, NEGADO, mantendo o 
gabarito OFICIAL. 

6 C 20171005.001.219746.001.0000000054-24 INDEFERIDO. 

  
 

  

Prezado candidato, sim é uma estrutura de concordância com expressão partititiva, que poderia 
concordar com o substantivo especificador "pessoas" ficando no plural, ou com a expressão partitiva 
"maioria", ficando no plural. A alternativa C, não pode ser considerada correta, em função de que 
consta "O verbo está no SINGULAR, logo, concorda com o substantivo especificador (PESSOAS). 
INCORRETA, pois o se o verbo estivesse concordando com o substantivo especificador PESSOAS estaria 
no plural.  Portanto, seria correta se estivesse escrito "o verbo está no singular, logo concordando com 
a expressão partititiva. Recurso portanto, NEGADO, mantendo o GABARITO. 

8 A 20171003.001.218988.001.0000000026-83 INDEFERIDO. 

  
 

  

Prezado candidato, conforme o Dicionário prático de Regência (2008), a regência correta do verbo 
faltar é FALTAR A, admitindo-se também, conforme Dicionário Houassis (2009) que este verbo pode 
ser empregado como verbo intransitivo, não exigindo preposição. Observa-se também que conforme o 
Instituto Euclides da Cunha, em algumas situações, em função da acepção admite-se a regência com a 
preposição COM. Ex. As vezes faltam com o respeito, contudo não havendo problema na construção 
"faltam ao respeito". Recurso portanto, NEGADO, mantendo o gabarito OFICIAL. 

8 N 20171002.001.218949.001.0000000037-96 INDEFERIDO. 
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Prezado candidato na frase "os trabalhadores usam sacolas e caixas para pedir dinheiro aos 
motoristas", conforme regras de concordância verbal da língua portuguesa (Cegalla, 2010) não se exige 
que o verbo "pedir" flexione para o plural, podendo este ficar no infinitivo como no caso em destaque, 
vez que o verbo "usam" que se refere-se diretamente ao sujeito trabalhadores está no plural, 
eximindo-se a necessidade de plural no verbo 'pedir".  Recurso portanto, NEGADO, mantendo o 
gabarito OFICIAL. 

11 N 20171003.001.219186.001.0000000058-68 
INDEFERIDO. O candidato cometeu erro na resolução da questão. A questão contém todos os 
elementos para sua resolução, devendo ocorrer conforme segue: 

  
 

  
RESOLUÇÃO: Seja A o valor inicial da passagem aérea. Após diminuição de 14%, aumento de 9% e 
aumento de 5%, o valor do produto será: 

  
 

  
Valor final=A×(1-0,14)×(1+0,09)×(1+0,05)=0,98427×A, ou seja, o produto custa (0,98427-1)×A=-
0,01573×A, ou seja, ele custa aproximadamente 1,5% mais barato que o valor original. 

12 B 20171003.001.219069.001.0000000031-310 
INDEFERIDO. O candidato cometeu erro na resolução da questão. A questão contém todos os 
elementos para sua resolução, devendo ocorrer conforme segue: 

  
 

  

 A quantia, em reais, depositada mês a mês forma uma P.A. de razão 25. Assim, a P.A. em 
questão é: 

 
Esta P.A. tem 12 termos e a soma destes termos é: 

 
e, a equação do termo geral é: 

 
Sabe-se que nos dois últimos meses foram depositados R$ 625. Assim, 

 
ou seja, no primeiro mês foi depositado R$ 50. No 10º mês foi depositado R$ 275. A soma dos 12 

depósitos é igual a  No terceiro, no sétimo e no décimo primeiro mês foram 

depositados as quantias de R$ 100, R$ 200 e R$ 300 que formam uma PA de razão 100.  
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12 N 20171012.001.220755.001.0000000014-19 
INDEFERIDO. O candidato cometeu erro na resolução da questão. A questão contém todos os 
elementos para sua resolução, devendo ocorrer conforme segue: 

  
 

  

 A quantia, em reais, depositada mês a mês forma uma P.A. de razão 25. Assim, a P.A. em 
questão é: 

 
Esta P.A. tem 12 termos e a soma destes termos é: 

 
e, a equação do termo geral é: 

 
Sabe-se que nos dois últimos meses foram depositados R$ 625. Assim, 

 
ou seja, no primeiro mês foi depositado R$ 50. No 10º mês foi depositado R$ 275. A soma dos 12 

depósitos é igual a  No terceiro, no sétimo e no décimo primeiro mês foram 

depositados as quantias de R$ 100, R$ 200 e R$ 300 que formam uma PA de razão 100.  
 

12 N 20171002.001.218833.001.0000000039-18 
INDEFERIDO. O candidato cometeu erro na resolução da questão. A questão contém todos os 
elementos para sua resolução, devendo ocorrer conforme segue: 

  
 

  

 A quantia, em reais, depositada mês a mês forma uma P.A. de razão 25. Assim, a P.A. em 
questão é: 

 
Esta P.A. tem 12 termos e a soma destes termos é: 

 
e, a equação do termo geral é: 

 
Sabe-se que nos dois últimos meses foram depositados R$ 625. Assim, 

 
ou seja, no primeiro mês foi depositado R$ 50. No 10º mês foi depositado R$ 275. A soma dos 12 

depósitos é igual a  No terceiro, no sétimo e no décimo primeiro mês foram 

depositados as quantias de R$ 100, R$ 200 e R$ 300 que formam uma PA de razão 100.  
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14 D 20171004.001.219420.001.0000000019-21 
INDEFERIDO. O candidato cometeu erro na resolução da questão. A questão contém todos os 
elementos para sua resolução, devendo ocorrer conforme segue:  

  
 

  

 Temos que a sequência numérica é A, B e C tal que A = B – 1 (pois é antecessor de Y) e C= B + 
1 (pois é sucessor) e A+B+C = 51. Assim,  

   e A = 16 e C = 18. Daí, 

I. B = 17 é um número primo é VERDADEIRO; 
II. C é um número par é VERDADEIRO. 
III. A é um número ímpar é FALSO, pois 16 é par. 
Portanto, são verdadeiras I e II 

14 A 20171003.001.219281.001.0000000023-93 
INDEFERIDO. O candidato cometeu erro na resolução da questão. A questão contém todos os 
elementos para sua resolução, devendo ocorrer conforme segue:  

  
 

  

 Temos que a sequência numérica é A, B e C tal que A = B – 1 (pois é antecessor de Y) e C= B + 
1 (pois é sucessor) e A+B+C = 51. Assim,  

   e A = 16 e C = 18. Daí, 

I. B = 17 é um número primo é VERDADEIRO; 
II. C é um número par é VERDADEIRO. 
III. A é um número ímpar é FALSO, pois 16 é par. 
Portanto, são verdadeiras I e II 

15 N 20171023.001.221792.001.0000000060-49 INDEFERIDO. O candidato cometeu erro na resolução da questão. A questão contém todos os 
elementos para sua resolução, devendo ocorrer conforme resolução a seguir:  
 

Segue que  Daí,  

.  

Logo, o determinante da matriz  é dado por: 

 
 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

16 N 20171002.001.218630.001.0000000078-55 INDEFERIDO.  
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O candidato cometeu erro na resolução da questão. A questão contém todos os elementos para sua 
resolução, devendo ocorrer conforme segue: 
 

Seja x o número de pessoas que assistiram aos filmes A = Liga da Justiça e B = Assassinato do 
Expresso do Oriente. Do enunciado obtém-se o diagrama de Venn abaixo: 

 
 Desse diagrama, segue que x = 200. Assim, 400 pessoas assistiram apenas ao filme A, 200 
pessoas assistiram apenas ao filme B, 200 pessoas assistiram aos filmes A e B e 400 não assistiram a 
nenhum dos filmes. Daí, 
I. O número de pessoas que assistiu aos filmes A e B é igual a 200, logo VERDADEIRA. 
II. O número total de pessoas que assistiu ao filme A é 400 e o número de pessoas que assistiu ao 
filme B é igual a 200, logo o dobro. Logo, a afirmação é FALSA. 
III.  Os dois indivíduos devem ter assistido aos filme A, mas não ao B, ou ambos assistiram ao filme B, 
mas não ao A, ou ainda ambos assistiram aos filmes A e B simultaneamente. Assim, a probabilidade 
é dada por: 

 
Logo é FALSA. 
 

16 A 20171025.001.222108.001.0000000056-22 INDEFERIDO.  

  
 

  

O candidato cometeu erro na resolução da questão. A questão contém todos os elementos para sua 
resolução, devendo ocorrer conforme segue:  

Seja x o número de pessoas que assistiram aos filmes A = Liga da Justiça e B = Assassinato do 
Expresso do Oriente. Do enunciado obtém-se o diagrama de Venn abaixo: 

 
 Desse diagrama, segue que x = 200. Assim, 400 pessoas assistiram apenas ao filme A, 200 
pessoas assistiram apenas ao filme B, 200 pessoas assistiram aos filmes A e B e 400 não assistiram a 
nenhum dos filmes. Daí, 
I. O número de pessoas que assistiu aos filmes A e B é igual a 200, logo VERDADEIRA. 
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II. O número total de pessoas que assistiu ao filme A é 400 e o número de pessoas que assistiu ao 
filme B é igual a 200, logo o dobro. Logo, a afirmação é FALSA. 
III.  Os dois indivíduos devem ter assistido aos filme A, mas não ao B, ou ambos assistiram ao filme B, 
mas não ao A, ou ainda ambos assistiram aos filmes A e B simultaneamente. Assim, a probabilidade 
é dada por: 

 
Logo é FALSA. 
 

16 N 20171011.001.220665.001.0000000068-27 INDEFERIDO.  

  
 

  
O assunto da questão está elencado no conteúdo programático constante do Edital de Abertura n° 
001, conforme itens: estatísticas; números reais e equações.  

16 N 20171030.001.222860.001.0000000043-103 INDEFERIDO.  

  
 

    

  
 

  

O candidato cometeu erro na resolução da questão. A questão contém todos os elementos para sua 
resolução, devendo ocorrer conforme segue: 

Seja x o número de pessoas que assistiram aos filmes A = Liga da Justiça e B = Assassinato do 
Expresso do Oriente. Do enunciado obtém-se o diagrama de Venn abaixo: 

 
 Desse diagrama, segue que x = 200. Assim, 400 pessoas assistiram apenas ao filme A, 200 
pessoas assistiram apenas ao filme B, 200 pessoas assistiram aos filmes A e B e 400 não assistiram a 
nenhum dos filmes. Daí, 
I. O número de pessoas que assistiu aos filmes A e B é igual a 200, logo VERDADEIRA. 
II. O número total de pessoas que assistiu ao filme A é 400 e o número de pessoas que assistiu ao 
filme B é igual a 200, logo o dobro. Logo, a afirmação é FALSA. 
III.  Os dois indivíduos devem ter assistido aos filme A, mas não ao B, ou ambos assistiram ao filme B, 
mas não ao A, ou ainda ambos assistiram aos filmes A e B simultaneamente. Assim, a probabilidade 
é dada por: 

 
Logo é FALSA. 
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17 N 20171013.001.220859.001.0000000028-67 INDEFERIDO.  

  
 

    

  
 

  

O cilindro circular de maior volume é aquele em que H=D, ou seja, o cilindro 
equilátero. Resolução conforme segue: Cilindro circular reto é aquele cuja medida da altura é igual à 

medida diâmetro, ou seja,  A área lateral total desse cilindro é dada por: 

. Usando o fato de , segue que 

 Logo, o volume 

máximo que esse cilindro poderá apresentar é igual a . Portanto, 

alternativa (B). 
 

17 C 20171019.001.221405.001.0000000067-35 INDEFERIDO.  

  
 

    

  
 

  

O cilindro circular de maior volume é aquele em que H=D, ou seja, o cilindro 
equilátero. Resolução conforme segue: Cilindro circular reto é aquele cuja medida da altura é igual à 

medida diâmetro, ou seja,  A área lateral total desse cilindro é dada por: 

. Usando o fato de , segue que 

 Logo, o volume 

máximo que esse cilindro poderá apresentar é igual a . Portanto, 

alternativa (B). 
 

17 N 20171002.001.218630.001.0000000079-54 INDEFERIDO.  

  
 

    

  
 

  

O cilindro circular de maior volume é aquele em que H=D, ou seja, o cilindro 
equilátero. Resolução conforme segue: Cilindro circular reto é aquele cuja medida da altura é igual à 

medida diâmetro, ou seja,  A área lateral total desse cilindro é dada por: 

. Usando o fato de , segue que 

 Logo, o volume 

máximo que esse cilindro poderá apresentar é igual a . Portanto, 
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alternativa (B). 
 

17 C 20171003.001.219022.001.0000000038-88 INDEFERIDO.  

  
 

    

  
 

  
O assunto abordado pela questão contemplou o conteúdo programático divulgado pelo Edital de 
Abertura n° 001. 

17 N 20171024.001.221867.001.0000000074-97 INDEFERIDO.  

  
 

    

  
 

  

O cilindro circular de maior volume é aquele em que H=D, ou seja, o cilindro 
equilátero. Resolução conforme segue: Cilindro circular reto é aquele cuja medida da altura é igual à 

medida diâmetro, ou seja,  A área lateral total desse cilindro é dada por: 

. Usando o fato de , segue que 

 Logo, o volume 

máximo que esse cilindro poderá apresentar é igual a . Portanto, 

alternativa (B). 
 

17 D 20171004.001.219355.001.0000000040-76 INDEFERIDO.  

  
 

    

  
 

  

O cilindro circular de maior volume é aquele em que H=D, ou seja, o cilindro 
equilátero. Resolução conforme segue: Cilindro circular reto é aquele cuja medida da altura é igual à 

medida diâmetro, ou seja,  A área lateral total desse cilindro é dada por: 

. Usando o fato de , segue que 

 Logo, o volume 

máximo que esse cilindro poderá apresentar é igual a . Portanto, 

alternativa (B). 
 

17 N 20171031.001.222942.001.0000000080-29 INDEFERIDO.  

  
 

    

  
 

  

O cilindro circular de maior volume é aquele em que H=D, ou seja, o cilindro 
equilátero. Resolução conforme segue: Cilindro circular reto é aquele cuja medida da altura é igual à 

medida diâmetro, ou seja,  A área lateral total desse cilindro é dada por: 
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. Usando o fato de , segue que 

 Logo, o volume 

máximo que esse cilindro poderá apresentar é igual a . Portanto, 

alternativa (B). 
 

17 A 20171020.001.221505.001.0000000049-105 INDEFERIDO.  

  
 

    

  
 

  

O cilindro circular de maior volume é aquele em que H=D, ou seja, o cilindro 
equilátero. Resolução conforme segue: Cilindro circular reto é aquele cuja medida da altura é igual à 

medida diâmetro, ou seja,  A área lateral total desse cilindro é dada por: 

. Usando o fato de , segue que 

 Logo, o volume 

máximo que esse cilindro poderá apresentar é igual a . Portanto, 

alternativa (B). 
 

17 N 20171127.001.223612.001.0000000069-33 INDEFERIDO.  

  
 

    

  
 

  

O cilindro circular de maior volume é aquele em que H=D, ou seja, o cilindro 
equilátero. Resolução conforme segue: Cilindro circular reto é aquele cuja medida da altura é igual à 

medida diâmetro, ou seja,  A área lateral total desse cilindro é dada por: 

. Usando o fato de , segue que 

 Logo, o volume 

máximo que esse cilindro poderá apresentar é igual a . Portanto, 

alternativa (B). 
 

17 D 20171031.001.223194.001.0000000050-42 INDEFERIDO.  

  
 

    

  
 

  

O cilindro circular de maior volume é aquele em que H=D, ou seja, o cilindro 
equilátero. Resolução conforme segue: Cilindro circular reto é aquele cuja medida da altura é igual à 

medida diâmetro, ou seja,  A área lateral total desse cilindro é dada por: 

. Usando o fato de , segue que 

 Logo, o volume 
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máximo que esse cilindro poderá apresentar é igual a . Portanto, 

alternativa (B). 
 

17 N 20171016.001.221077.001.0000000072-210 INDEFERIDO.  

  
 

    

  
 

  

O cilindro circular de maior volume é aquele em que H=D, ou seja, o cilindro 
equilátero. Resolução conforme segue: Cilindro circular reto é aquele cuja medida da altura é igual à 

medida diâmetro, ou seja,  A área lateral total desse cilindro é dada por: 

. Usando o fato de , segue que 

 Logo, o volume 

máximo que esse cilindro poderá apresentar é igual a . Portanto, 

alternativa (B). 
 

17 D 20171027.001.222347.001.0000000064-52 INDEFERIDO.  

  
 

    

  
 

  

O cilindro circular de maior volume é aquele em que H=D, ou seja, o cilindro 
equilátero. Resolução conforme segue: Cilindro circular reto é aquele cuja medida da altura é igual à 

medida diâmetro, ou seja,  A área lateral total desse cilindro é dada por: 

. Usando o fato de , segue que 

 Logo, o volume 

máximo que esse cilindro poderá apresentar é igual a . Portanto, 

alternativa (B). 
 

17 E 20171025.001.222108.001.0000000055-23 INDEFERIDO.  

  
 

    

  
 

  

O cilindro circular de maior volume é aquele em que H=D, ou seja, o cilindro 
equilátero. Resolução conforme segue: Cilindro circular reto é aquele cuja medida da altura é igual à 

medida diâmetro, ou seja,  A área lateral total desse cilindro é dada por: 

. Usando o fato de , segue que 

 Logo, o volume 

máximo que esse cilindro poderá apresentar é igual a . Portanto, 

alternativa (B). 

http://www.eplconcursos.com.br/


CODERN – CIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE 

AUTORIDADE PORTUÁRIA 
 

Realização 

 

Página 14 de 22 

REALIZAÇÃO: EPL CONCURSOS 

www.eplconcursos.com.br  

 

17 N 20171031.001.223127.001.0000000016-31 INDEFERIDO.  

  
 

    

  
 

  

O cilindro circular de maior volume é aquele em que H=D, ou seja, o cilindro 
equilátero. Resolução conforme segue: Cilindro circular reto é aquele cuja medida da altura é igual à 

medida diâmetro, ou seja,  A área lateral total desse cilindro é dada por: 

. Usando o fato de , segue que 

 Logo, o volume 

máximo que esse cilindro poderá apresentar é igual a . Portanto, 

alternativa (B). 
 

18 D 20171025.001.222008.001.0000000029-66 INDEFERIDO.  

  
 

  

O candidato cometeu erro na resolução da questão. A questão contém todos os elementos 
para sua resolução, devendo ocorrer conforme resolução a seguir: Segue que da definição de 
logaritmos que: 

 = 1 

 
  

Daí, . Deseja-se determinar as raízes da equação . 

Segue das relações de Girard que 

 
 

18 A 20171023.001.221792.001.0000000062-47 INDEFERIDO.  

  
 

  

O candidato cometeu erro na resolução da questão. A questão contém todos os elementos 
para sua resolução, devendo ocorrer conforme resolução a seguir: Segue que da definição de 
logaritmos que: 

 = 1 
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Daí, . Deseja-se determinar as raízes da equação . 

Segue das relações de Girard que 

 
 

18 D 20171023.001.221792.001.0000000063-46 INDEFERIDO.  

  
 

  

O candidato cometeu erro na resolução da questão. A questão contém todos os elementos 
para sua resolução, devendo ocorrer conforme resolução a seguir: Segue que da definição de 
logaritmos que: 

 = 1 

 
  

Daí, . Deseja-se determinar as raízes da equação . 

Segue das relações de Girard que 

 
 

20 C 20171019.001.221490.001.0000000035-108 INDEFERIDO.  

  
 

    

  
 

  

Há um erro de interpretação e resolução da questão pelo candidato, devendo a resolução da questão 
seguir conforme segue:   

Temos que  e X é o conjugado de Y. Desta forma, . Assim, 

 que é um número primo. 

21 D 20171027.001.222259.001.0000000053-18 DEFERIDO, questão anulada. 

21 D 20171003.001.218988.001.0000000052-71 DEFERIDO. Questão anulada. 

21 C 20171003.001.219022.001.0000000036-810 DEFERIDO, questão anulada. 

21 C 20171024.001.221867.001.0000000073-98 DEFERIDO, questão anulada. 

21 N 20171004.001.219470.001.0000000010-75 DEFERIDO, questão anulada. 

22 C 20171125.001.223574.001.0000000009-55 INDEFERIDO. 
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Resposta: A alternativa apresenta a possibilidade da alteração de uma pasta, que não foi especificada, 
pelo PAINEL DE CONTROLE. 

  
 

    

  
 

  O candidato apresenta um “passo a passo” fora do contexto da alternativa. 

  
 

    

  
 

  
Alternativa em questão: C) O usuário pode definir o tamanho de uma pasta utilizando o painel de 
controle 

23 D 20171004.001.219420.001.0000000017-23 INDEFERIDO. 

  
 

  
Resposta: A questão chama a atenção do candidato para as assertivas referente ao WINDOWS 10 e o 
OFFICE 2016. Concluindo que após analisar considere que: responda a alternativa verdadeira. 

  
 

  

É indeferido, pois, para que o MS Word 2016 seja utilizando pelo usuário, o PACOTE OFFICE 2016 deve 
ser instalado. O candidato apenas pressupõe no seu recurso, pois também não é afirmado de que o MS 
Word 2016 ou mesmo o PACOTE OFFICE 2016 “vem instalado” no Windows 10. 

  
 

  
O que é instalado portanto no Windows 10, para que se possa usar o MS Word 2016 é o pacote Office, 
como afirma a questão. 

  
 

  
Softwares que compõe o Office 2016: Word 2016, Excel 2016, PowerPoint 2016, OneNote 2016, 
Outlook 2016, Publisher 2016 e Access 2016. 

  
 

    
  

 
  https://products.office.com/pt-br/professional 

23 N 20171025.001.222008.001.0000000030-62 INDEFERIDO. 

  
 

  

É indeferido, pois o MS PowerPoint 2016 é de fato o software responsável por exposições de recursos 
de multimídia “Agora o PowerPoint é compatível com mais formatos de multimídia, como .mp4 e .mov 
com vídeo H.264 e áudio AAC (Advanced Audio Coding), além de mais conteúdo de alta definição. 

  
 

  Fonte: https://support.office.com/pt-br/article/novidades-no-powerpoint-2013-1c38822e-0284-4acb-
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8099-23dc6f3207c5 

23 D 20171008.001.220266.001.0000000071-14 INDEFERIDO.  

  
 

  
Resposta: A questão chama a atenção do candidato para as assertivas referente ao WINDOWS 10 e o 
OFFICE 2016. Concluindo que após analisar considere que: responda a alternativa verdadeira. 

  
 

  

É indeferido, pois, para que o MS Word 2016 seja utilizando pelo usuário, o PACOTE OFFICE 2016 deve 
ser instalado. O candidato apenas pressupõe no seu recurso, pois também não é afirmado de que o MS 
Word 2016 ou mesmo o PACOTE OFFICE 2016 “vem instalado” no Windows 10. 

  
 

  
O que é instalado portanto no Windows 10, para que se possa usar o MS Word 2016 é o pacote Office, 
como afirma a questão. 

  
 

  
Softwares que compõe o Office 2016: Word 2016, Excel 2016, PowerPoint 2016, OneNote 2016, 
Outlook 2016, Publisher 2016 e Access 2016. 

  
 

    
  

 
  https://products.office.com/pt-br/professional 

25 B 20171030.001.222860.001.0000000045-107 INDEFERIDO. 

  
 

  

O espaçamento entre linhas inicial do MS Word 2016 é de 1.0 pt, 
conforme:https://support.office.com/pt-br/article/alterar-o-espa%C3%A7amento-entre-linhas-
6bb18798-5d8f-4f66-9afb-baf1b06cfc10  

26 N 20171003.001.219186.001.0000000059-67 INDEFERIDO. 

  
 

  

Resposta: Para exportar ou salvar como PDF, em seu arquivo do Office, no menu Arquivo, clique em 
Exportar ou em Salvar como. Para ver as instruções passo a passo, selecione um programa do Office na 
lista suspensa. 

  
 

  
Fonte: https://support.office.com/pt-br/article/salvar-ou-converter-em-pdf-d85416c5-7d77-4fd6-
a216-6f4bf7c7c110  

http://www.eplconcursos.com.br/
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 Logo, ao usar a opção do elemento gráfico na ferramenta MS Word 2016, existe a possibilidade de 
salvamento no formato .png como a alternativa de item IV afirma, assim, tornando a questão nula por 
não haver alternativas disponíveis, com as afirmativas II, III e V sendo as corretas. 

  
 

    

  
 

  

 O Ms Word não salva suas páginas no formato .png como é apresentado na alternativa “IV - O MS 
Word 2016 permite salvar uma ou mais páginas no formato .png” E sim, salva as imagens do elemento 
gráfico SmartArt 

  
 

  
Fonte: https://support.office.com/pt-br/article/salvar-imagem-como-jpg-gif-ou-png-3c4f9ca4-945a-
4c33-af91-d10e4e3ea715  

26 C 20171004.001.219669.001.0000000041-51 INDEFERIDO. 

  
 

  

Resposta: Para exportar ou salvar como PDF, em seu arquivo do Office, no menu Arquivo, clique em 
Exportar ou em Salvar como. Para ver as instruções passo a passo, selecione um programa do Office na 
lista suspensa. 

  
 

  
Fonte: https://support.office.com/pt-br/article/salvar-ou-converter-em-pdf-d85416c5-7d77-4fd6-
a216-6f4bf7c7c110  

  
 

  

 Logo, ao usar a opção do elemento gráfico na ferramenta MS Word 2016, existe a possibilidade de 
salvamento no formato .png como a alternativa de item IV afirma, assim, tornando a questão nula por 
não haver alternativas disponíveis, com as afirmativas II, III e V sendo as corretas. 

  
 

  

 O Ms Word não salva suas páginas no formato .png como é apresentado na alternativa “IV - O MS 
Word 2016 permite salvar uma ou mais páginas no formato .png” E sim, salva as imagens do elemento 
gráfico SmartArt 

http://www.eplconcursos.com.br/
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Fonte: https://support.office.com/pt-br/article/salvar-imagem-como-jpg-gif-ou-png-3c4f9ca4-945a-
4c33-af91-d10e4e3ea715  

28 N 20171025.001.222008.001.0000000032-610 INDEFERIDO.  

  
 

  
Pois utiliza-se a função PROCV, uma das funções de pesquisa e referência, quando precisar localizar 
algo em linhas de uma tabela ou de um intervalo. 

  
 

  
Fonte: https://support.office.com/pt-br/article/procv-fun%C3%A7%C3%A3o-procv-0bbc8083-26fe-
4963-8ab8-93a18ad188a1 

28 N 20171004.001.219470.001.0000000012-73 INDEFERIDO. 

  
 

  
Pois utiliza-se a função PROCV, uma das funções de pesquisa e referência, quando precisar localizar 
algo em linhas de uma tabela ou de um intervalo. 

  
 

  
Fonte: https://support.office.com/pt-br/article/procv-fun%C3%A7%C3%A3o-procv-0bbc8083-26fe-
4963-8ab8-93a18ad188a1 

30 C 20171125.001.223574.001.0000000011-510 INDEFERIDO.  

  
 

  Não prospera a alegação do candidato, então vejamos: 

  
 

  
O navegador web Chromium não é o mesmo software que o Google Chrome, ambos são softwares 
distintos. 

  
 

  O Chromium é um software de código aberto ao contrário do Google Chrome. 

  
 

  O Chromium é mantindo pela Chromium Project https://www.chromium.org/ 

  
 

  Já o Google Chrome é mantido pelo Google. 

  
 

  Fonte: https://www.colunatech.com.br/o-que-e-o-navegador-chromium-5956/ 

31 B 20171122.001.223434.001.0000000018-22 
INDEFERIDO. O comando da questão está claro e não deixa margem para falsas interpretações. A 
questão está dentro do edital e aborda conteúdo lá previsto. Nenhuma das assertivas está correta por 
contrariar texto expresso da nossa Constituição, senão vejamos: Na assertiva I a União não compõe a 
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República Federativa do Brasil, apenas os Estados, DF e Municípios; Na assertiva II a autonomia não 
está elencada no rol dos fundamentos da República Federativa do Brasil; Na assertiva III os três 
poderes são independentes e harmônicos entre si. Logo, o gabarito permanece inalterado 

31 A 20171030.001.222617.001.0000000015-1010 INDEFERIDO. O comando da questão está claro e não deixa margem para falsas interpretações. A 
questão está dentro do edital e aborda conteúdo lá previsto. Nenhuma das assertivas está correta por 
contrariar texto expresso da nossa Constituição, senão vejamos: Na assertiva I a União não compõe a 
República Federativa do Brasil, apenas os Estados, DF e Municípios; Na assertiva II a autonomia não 
está elencada no rol dos fundamentos da República Federativa do Brasil; Na assertiva III os três 
poderes são independentes e harmônicos entre si. Logo, o gabarito permanece inalterado. 

  
 

  

  
 

  

31 A 20171130.001.223854.001.0000000020-89 INDEFERIDO. O comando da questão está claro e não deixa margem para falsas interpretações. A 
questão está dentro do edital e aborda conteúdo lá previsto. Nenhuma das assertivas está correta por 
contrariar texto expresso da nossa Constituição, senão vejamos: Na assertiva I a União não compõe a 
República Federativa do Brasil, apenas os Estados, DF e Municípios; Na assertiva II a autonomia não 
está elencada no rol dos fundamentos da República Federativa do Brasil; Na assertiva III os três 
poderes são independentes e harmônicos entre si. Logo, o gabarito permanece inalterado. Recurso 
NÃO PROVIDO. 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

31 A 20171127.001.223612.001.0000000070-39 INDEFERIDO. O comando da questão está claro e não deixa margem para falsas interpretações. A 
questão está dentro do edital e aborda conteúdo lá previsto. Nenhuma das assertivas está correta por 
contrariar texto expresso da nossa Constituição, senão vejamos: Na assertiva I a União não compõe a 
República Federativa do Brasil, apenas os Estados, DF e Municípios; Na assertiva II a autonomia não 
está elencada no rol dos fundamentos da República Federativa do Brasil; Na assertiva III os três 
poderes são independentes e harmônicos entre si. Logo, o gabarito permanece inalterado. 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

32 N 20171030.001.222860.001.0000000046-104 INDEFERIDO. O comando da questão está claro e não deixa margem para falsas interpretações. A 
questão está dentro do edital e aborda conteúdo lá previsto. Apenas a assertiva III está INCORRETA, o 
que corresponde ao previsto no gabarito preliminar. 

  
 

  

  
 

  

34 N 20171025.001.222008.001.0000000033-69 INDEFERIDO. O comando da questão está claro e não deixa margem para falsas interpretações, o fato 
de a banca utilizar comunicações telegráficas em vez de telégrafo em nada altera o comando da 
questão, estando a mesma dentro do edital e abordando conteúdo lá previsto. A interceptação 
telefônica deverá ser autorizada por autoridade judicial e apenas para investigação criminal ou 
instrução processual criminal, o que torna todas as demais alternativas INCORRETAS. Logo, o gabarito 
permanece inalterado.  

34 N 20171023.001.221792.001.0000000075-41 INDEFERIDO. O comando da questão está claro e não deixa margem para falsas interpretações, o fato 
de a banca utilizar comunicações telegráficas em vez de telégrafo em nada altera o comando da   
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  questão, estando a mesma dentro do edital e abordando conteúdo lá previsto. A interceptação 
telefônica deverá ser autorizada por autoridade judicial e apenas para investigação criminal ou 
instrução processual criminal, o que torna todas as demais alternativas INCORRETAS. Logo, o gabarito 
permanece inalterado. Recurso NÃO PROVIDO.  

  
 

  

  
 

  

36 D 20171003.001.219281.001.0000000021-95 INDEFERIDO. O comando da questão está claro e não deixa margem para falsas interpretações. A 
questão está dentro do edital e aborda conteúdo lá previsto, em especial, dentro do artigo 5º, incisos 
LXVIII a LXXIII da CF/88. Todas as alternativas estão CORRETAS e correspondem à expressa previsão 
constitucional, estando em uma ou outra alínea ou inciso, salvo uma, a que trata do Mandado de 
Segurança Coletivo, pois afirma que qualquer associação poderá impetrar este mandamus, quando a 
CF/88 é expressa e a doutrina uníssona, ao afirmarem que APENAS ASSOCIAÇÕES CRIADAS HÁ PELO 
MENOS UM ANO, poderá impetrar MSC a favor de seus associados. Logo, o gabarito permanece 
inalterado. Recurso NÃO PROVIDO.  

36 N 20171003.001.219186.001.0000000061-62 INDEFERIDO. O comando da questão está claro e não deixa margem para falsas interpretações. A 
questão está dentro do edital e aborda conteúdo lá previsto, em especial, dentro do artigo 5º, incisos 
LXVIII a LXXIII da CF/88. Todas as alternativas estão CORRETAS e correspondem à expressa previsão 
constitucional, estando em uma ou outra alínea ou inciso, salvo uma, a que trata do Mandado de 
Segurança Coletivo, pois afirma que qualquer associação poderá impetrar este mandamus, quando a 
CF/88 é expressa e a doutrina uníssona, ao afirmarem que APENAS ASSOCIAÇÕES CRIADAS HÁ PELO 
MENOS UM ANO, poderá impetrar MSC a favor de seus associados. Logo, o gabarito permanece 
inalterado. Recurso NÃO PROVIDO.  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

36 C 20171130.001.223854.001.0000000022-87 
INDEFERIDO. O comando da questão está claro e não deixa margem para falsas interpretações. A 
questão está dentro do edital e aborda conteúdo lá previsto, em especial, dentro do artigo 5º, incisos 
LXVIII a LXXIII da CF/88. Todas as alternativas estão CORRETAS e correspondem à expressa previsão 
constitucional, estando em uma ou outra alínea ou inciso, salvo uma, a que trata do Mandado de 
Segurança Coletivo, pois afirma que qualquer associação poderá impetrar este mandamus, quando a 
CF/88 é expressa e a doutrina uníssona, ao afirmarem que APENAS ASSOCIAÇÕES CRIADAS HÁ PELO 
MENOS UM ANO, poderá impetrar MSC a favor de seus associados. Logo, o gabarito permanece 
inalterado. Recurso NÃO PROVIDO.  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

36 N 20171023.001.221792.001.0000000076-410 INDEFERIDO. O comando da questão está claro e não deixa margem para falsas interpretações. A 
questão está dentro do edital e aborda conteúdo lá previsto, em especial, dentro do artigo 5º, incisos 
LXVIII a LXXIII da CF/88. Todas as alternativas estão CORRETAS e correspondem à expressa previsão 
constitucional, estando em uma ou outra alínea ou inciso, salvo uma, a que trata do Mandado de 
Segurança Coletivo, pois afirma que qualquer associação poderá impetrar este mandamus, quando a 
CF/88 é expressa e a doutrina uníssona, ao afirmarem que APENAS ASSOCIAÇÕES CRIADAS HÁ PELO 
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  MENOS UM ANO, poderá impetrar MSC a favor de seus associados. Logo, o gabarito permanece 
inalterado. Recurso NÃO PROVIDO.  

  
 

  

36 N 20171014.001.220929.001.0000000048-54 INDEFERIDO. O comando da questão está claro e não deixa margem para falsas interpretações. A 
questão está dentro do edital e aborda conteúdo lá previsto, em especial, dentro do artigo 5º, incisos 
LXVIII a LXXIII da CF/88. Todas as alternativas estão CORRETAS e correspondem à expressa previsão 
constitucional, estando em uma ou outra alínea ou inciso, salvo uma, a que trata do Mandado de 
Segurança Coletivo, pois afirma que qualquer associação poderá impetrar este mandamus, quando a 
CF/88 é expressa e a doutrina uníssona, ao afirmarem que APENAS ASSOCIAÇÕES CRIADAS HÁ PELO 
MENOS UM ANO, poderá impetrar MSC a favor de seus associados. Logo, o gabarito permanece 
inalterado. Recurso NÃO PROVIDO.  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

40 N 20171006.001.220075.001.0000000013-106 INDEFERIDO. O comando da questão está claro e não deixa margem para falsas interpretações. A 
questão está dentro do edital e aborda conteúdo lá previsto. A palavra em questão existe e o sufixo A 
exprime negação, por conseguinte, aética significa não - ético, anti - ético, ou uma pessoa que não age 
de acordo com uma boa conduta determinada por certa sociedade. Logo, o gabarito permanece 
inalterado. Recurso NÃO PROVIDO.  
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