
 

Processo Seletivo do SEBRAE Roraima - 02/2013 

 
O INSTITUTO EUVALDO LODI- RR, responsável pela execução do Processo 

Seletivo do SEBRAE/RR 02/2013, destinado a recrutar e selecionar candidatos 

para provimento de espaços ocupacionais (cargos) de Assistente I e Analista 

Técnico I vem a público comunicar os pareceres dos recursos interpostos 

contra o Gabarito Preliminar da prova objetiva realizado no dia 17 de Novembro 

de 2013, conforme segue abaixo:  

 

RECURSOS DOS CANDIDATOS - QUESTÕES COM RECURSOS. 
CADERNO DE CONHECIMENTOS GERAIS – COMUM A TODOS OS 
CARGOS. 

RACIOCINIO LOGICO  

QUESTÃO 01 – INDEFERIDO/MANTÊM-SE.  Conforme o preâmbulo da 
questão o fato de apenas uma pessoa só poder ocupar um cargo de chefia, 
não significa que João não possua pós-graduação.  Mantendo assim como 
correta a questão A.  

Algumas questões utilizadas no caderno de provas são provenientes de banco 
de questões disponíveis em livros e sites da internet. A utilização destas 
questões não anula a sua aplicação uma vez que se encontram disponíveis.  

QUESTÃO 04 – INDEFERIDO/MANTÊM-SE.  Algumas questões utilizadas no 
caderno de provas são provenientes de banco de questões disponíveis em 
livros e sites da internet. A utilização destas questões não anula a sua 
aplicação uma vez que se encontram disponíveis.  

QUESTÃO 05 – INDEFERIDO/MANTÊM-SE. A Lógica no raciocínio 
matemático tem por objeto de estudo estabelecer certos princípios 
matemáticos ou leis gerais do pensamento sistemático de modo organizado. 
Assim como estabelecer as formas de aplicar essas leis corretamente na 
investigação da verdade dos eventos considerados. A origem desses princípios 
de pensamento começa com Aristóteles, filósofo grego (342 a.C.) que 
sistematizou os conhecimentos existentes na época em princípios lógicos 
matemáticos, elevando a Lógica à categoria de uma ciência. Uma das 
características marcantes de Aristóteles era preocupar-se com as formas de 
raciocínio lógico matemático que, a partir de conhecimentos considerados 
verdadeiros, permitiam obter novos conhecimentos. Em outras palavras, 
partindo dos conhecimentos tidos como verdadeiros, caberia a Lógica fazer a 
formulação de leis gerais para promover os encadeamentos lógicos que 
levariam à descoberta de novas verdades. 
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PORTUGUÊS 

QUESTÃO 08 – DEFERIDO/ANULADA.  A resposta correta é: José dos 
Santos, paulista, 23 anos, vive no Rio. 

QUESTÃO 09 – INDEFERIDA/MANTÊM-SE.  Algumas questões utilizadas no 
caderno de provas são provenientes de banco de questões disponíveis em 
livros e sites da internet. A utilização destas questões não anula a sua 
aplicação uma vez que se encontram disponível.  

QUESTÃO 10 – INDEFERIDA/MANTÊM-SE. O RECURSO É 
IMPROCEDENTE. Pois a questão pede que você indique o item incorreto;  

Grau Superlativo Absoluto  

Grau Superlativo Analítico: Anteposição de advérbios de intensidade ao 
adjetivo. Ex."É uma aluna bastante inteligente"  

Grau Superlativo Sintético: Acrescenta-se sufixos ao adjetivo, como: -íssimo, - 

imo, -rimo. Ex: "A Lara é felicíssima" 

QUESTÃO 14 – DEFERIDO/ANULADA. 

QUESTÃO 15 – INDEFERIDA/MANTÊM-SE.  A referida questão apresenta 
apenas uma alternativa correta. 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

QUESTÃO 16 – QUESTÃO CERTA LETRA “D”. A referida questão apenas 
apresentou no GABARITO PRELIMINAR, uma resposta que não existe no 
caderno de provas. Sendo assim, faz-se apenas a indicação da alternativa 
correta. 

QUESTÃO 19 - DEFERIDO/ANULADA.  

QUESTÃO 20 – DEFERIDO/ANULADA.  

CADERNO DE PROVA DA DISUP 01 

QUESTÃO 32 - INDEFERIDO/ MANTÊM-SE - Os processos empresariais são 
importantes dentro do contexto de estudo dos sistemas de gestão empresarial 
ERP, porque eles são os responsáveis pela execução dos procedimentos 
definidos pela estratégia corporativa. Em outras palavras, são os processos 
empresariais que desenvolvem se adequadamente conduzidos de acordo com 
as prerrogativas determinadas no planejamento corporativo, as atividades 
empresariais necessárias à utilização dos sistemas de gestão empresarial 
(Laudon e Laudon, 2004). Por sua natureza ser basicamente multifuncional, os 
processos empresariais transcendem as barreiras entre os departamentos, 
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interligando as áreas da organização, como marketing e vendas, produção, 
finanças, contabilidade, recursos humanos e pesquisa e desenvolvimento . 
Eles agrupam diferentes especialidades de funcionários, ultrapassando os 
limites da estrutura organizacional tradicional, para finalizar os trabalhos 
propostos.  
 

QUESTÃO 35 – INDEFERIDO/ MANTÊM-SE.  A ausência do espaçamento 
correto, conforme o número de alternativas não altera a resposta correta 
apresentada no Gabarito. 

QUESTÃO 37 – INDEFERIDO/ MANTÊM-SE.  O preambulo da questão refere-
se aos grupos de processos definidos pelo PMI para gerenciamento de 
projetos. A excelência no desempenho e o sucesso no negocio requerem que 
todas as atividades inter-relacionadas sejam compreendidas e gerenciadas 
segundo uma visão de processos. É fundamental que sejam conhecidos os 
clientes desses processos, seus requisitos e o que cada atividade adiciona de 
valor na busca do atendimento a esses requisitos. Logo a referida questão está 
dentro do conteúdo programático. 

QUESTÃO 38 – DEFERIDO/ANULADA. 

QUESTÃO 39 – DEFERIDO/ANULADA. 

 

CADERNO DE PROVA DA UTIC 01 

 
QUESTÃO 34 - INDEFERIDO/ MANTÊM-SE . O Kerberos é utlizado somente 
no windows server 2000. Versões posteriores do windows server usam versões 
modificadas do kerberos. O windows 2003 server R2 utliza o kerberos v5. O 
"windows 2008" é um produto inexistente. Portanto, a única opção possível é a 
resposta "C". 
  
QUESTÃO 35 - INDEFERIDO/ MANTÊM-SE.  Em um ataque distribuído de 
negação de serviço (também conhecido como DDoS, um acrônimo em inglês 
para Distributed Denial of Service), um computador mestre (denominado 
"Master") pode ter sob seu comando até milhares de computadores ("Zombies" 
- zumbis). Neste caso, as tarefas de ataque de negação de serviço são 
distribuídas a um "exército" de máquinas escravizadas. 
O ataque consiste em fazer com que os Zumbis (máquinas infectadas e sob 
comando do Mestre) se preparem para acessar um determinado recurso em 
um determinado servidor em uma mesma hora de uma mesma data. Passada 
essa fase, na determinada hora, todos os zumbis (ligados e conectados à rede) 
acessarão ao mesmo recurso do mesmo servidor. Como servidores web 
possuem um número limitado de usuários que pode atender simultaneamente 
("slots"), o grande e repentino número de requisições 



 

Processo Seletivo do SEBRAE Roraima - 02/2013 

de acesso esgota esse número de slot, fazendo com que o servidor não seja 
capaz de atender a mais nenhum pedido. 
Dependendo do recurso atacado, o servidor pode chegar a reiniciar ou até 
mesmo ficar travado. Não se trata de uma invasão do sistema, mas sim da sua 
invalidação por sobrecarga. Os ataques de negação de serviço são feitos 
geralmente de duas formas: 
  
* Forçar o sistema vítima a reinicializar ou consumir todos os recursos (como 
memória ou processamento por exemplo) de forma que ele não pode mais 
fornecer seu serviço. 
  
* Obstruir a mídia de comunicação entre os utilizadores e o sistema vítima de 
forma a não comunicarem-se adequadamente. 
  
Das opções de respostas descritas na questão, somente a opção "C" se 
enquadra como resposta. 
  
CADERNO DE PROVA DA UAF 01 

QUESTÃO 31 - INDEFERIDO/ MANTÊM-SE. Não procede o pedido do 
requerente, de anulação da questão n. 31 do Seletivo  sob a argumentação de 
que a questão está em discordância com o descriminação do conteúdo 
relacionado no Edital, haja vista que a gestão de convênios e contratos do 
SEBRAE se organizam e  se perfazem para não contrariar princípios gerais da 
Administração Pública, princípios estes que descritos em Regulamento de 
Licitações do SEBRAE, são aqueles que igualmente norteiam as execuções de 
despesas públicas como a Lei de Licitações – Lei 8666/93. “Não se pode, 
então, por meio do regulamento licitatório aprovado internamente, afastar a 
diretriz de controle dos atos da licitação (...) esses regulamentos são obrigados 
a seguir os princípios basilares da administração pública e do direito 
administrativo. Vide o Acórdão 2.522/2009 - 2ª C do TCU. Diante do exposto, 
MANTÊM-SE a questão e o gabarito divulgado.  
 
CADERNO DE PROVA DA UGOC 01 
 
QUESTÃO 35 - INDEFERIDO/ MANTÊM-SE. Não procede a argumentação da 
requerente uma vez que a questão n. 35 trata da evidencia geral do artigo 27 
do Regulamento do SEBRAE. Apenas no caso de obras e serviços de 
engenharia poderá se fazer opção das garantias elencadas, como trata o 
Parágrafo único do Regulamento. Diante do exposto, MANTÊM-SE a questão e 
o gabarito divulgado.  


