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TRE-PI 

 

Recursos contra o Gabarito Provisório da prova aplicada no Processo Seletivo: TRE-PI 
 

 
 

 
Questão nº 30 

 
Candidato: Luiza Maria da Silva Santos 

 
Resposta: Prezado candidato, 

 
A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

Realmente somente a II e III estão corretas. 

Os métodos de integração direta são baseados na equação da linha elástica, obtida a partir do estudo 
das tensões normais de uma viga submetida à flexão pura (RILEY et al., 2003), ficando esta com a 

forma de um arco de circunferência (Figura 1). No regime elástico, a curvatura da superfície neutra 
(CRAING, 2003). 

 

Sendo assim, solicito alterar gabarito da alternativa A para B como a alternativa correta. 
 

 
Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se pela 
troca do gabarito da questão. 
 
 

 
 

Questão nº 20 
 

Candidatos:  

Gabriel Ribeiro de Abreu  
Lucas Quadro dos Santos 
 

Resposta: Prezado candidato, 
 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
A questão está correta na forma como se apresenta bem como a alternativa indicada como correta, 

alternativa "C". Conforme José Matias-Pereira, um dos escritores de renome em gestão e contabilidade 

pública em seu livro Finanças Públicas, SP, Editora Atlas, 6ª ed, 2012, p. 315 diz assim sobre o princípio 
da anualidade ou da periodicidade: "impõe que as previsões de receita e despesas devem referir-se, 

sempre, a um período limitado no tempo. Esse princípio teve sua origem na Inglaterra, para obrigar o 
monarca a solicitar periodicamente ao parlamento autorização para a cobrança de tributos e para a 

aplicação do respectivo produto. Conforme determina este princípio, as receitas e despesas são 
estimadas por período de um ano. No Brasil, segundo o artigo 34 da Lei nº 4.320, o exercício financeiro 

coincide com o ano civil". 

 
Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se pela 
ratificação do gabarito da questão. 
 

 

Engenharia Civil 

Ciências Contábeis 
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Questão nº 16 
 

Candidato: Lucas Quadro dos Santos 

 
Resposta: Prezado candidato, 

 
A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 

A questão está correta na forma como se apresenta bem como a alternativa indicada como correta, 

alternativa “D”. A ciência da contabilidade, seja ela privada ou pública, está calcada em fundamentos e, 
dentre eles, está o patrimônio. O patrimônio não é o objetivo da contabilidade pública e sim seu objeto, 

sua razão de ser: o patrimônio público. Assim, a contabilidade pública efetua registros verificadores de 
como o patrimônio público está sendo utilizado em atendimento às necessidades da sociedade, seja 

este patrimônio um lápis utilizado por um agente público em alguma repartição ou mesmo um edifício 
utilizado por esta repartição. Assim, mantida a questão e para maiores detalhes, a obra Contabilidade 

pública de Álvaro Martins Guedes e João Paulo Silvério, Editora Intersaberes pode auxiliar. 

 
 

Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se pela 
ratificação do gabarito da questão. 
 
 
 

 
 
 

Questão nº 20 
 

Candidato: Edson Borges De Sousa Filho 
 

Resposta: Prezado candidato, 
 

A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue: 
 

O termo adotado no meio de TI para os dispositivos que interagem diretamente com o 

usuário é "dispositivos de entrada e saída", pois essa classificação é ampla e não 

específica, como alega o candidato. O exemplo dado, de que o modem seria um 

dispositivo de entrada e saída, é inválido, pois o modem em momento algum interage 

diretamente com o usuário durante o processamento de dados e sim através do sistema 

ou periférico que lhe envie a informação. 

 
Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se pela 
ratificação do gabarito da questão. 

Área de Informática 


