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TRT – DISTRITO FEDERAL 

 

Recursos contra o Gabarito Provisório da prova aplicada no Processo Seletivo: TRT – 
DISTRITO FEDERAL 

 
 

 

 
Questão nº 08 (o argumento faz menção à questão 6) 

 

Candidato: Edicarlos Silva Fernandes 
 

Resposta: Prezado candidato, 
 

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

 
O candidato interpôs recurso referente à questão 8, mas na verdade trata-se da questão 6.  

A resposta publicada no gabarito é a D (II, apenas) e não C, como marcada no recurso. Realmente a 
forma correta é “Daqui a dez minutos, falo com você”, por isso, quando o item III traz a expressão 

“Daqui à dez minutos, falo com você”, apresentando crase, torna-se incorreto. Assim a resposta correta 

seria a alternativa D, ou seja, apenas o item II está correto no que tange ao uso da crase. Apenas 
como confirmação, o item I também está errado, pois na frase “Nilma pediu à todos que ficassem em 

silêncio” não se deve usar a crase.  
 

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

 
Questão nº 09 

 

Candidatos:  

Walter Jaderson Pimenta da Silva 

Vanessa Ribeiro de Sousa 

Sthefanne de Souza Castro 

Kézia da Rocha Ferreira 

 
 

Resposta: Prezada candidata, 
 

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

 

A questão será anulada, por não conter uma alternativa correta.  
 

 
Diante do exposto, a Banca Examinadora defere os recursos interpostos e manifesta-se 
pela anulação da questão. 
 

 
 
 

Língua Portuguesa 
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Questão nº 12 

 

Candidata: Vanessa Ribeiro de Sousa 
 

Resposta: Prezada candidata, 

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

 
O argumento não procede. A palavra cânones é substantivo masculino plural da palavra cânon. Sendo 

assim, a alternativa B está perfeitamente correta.  
 

 

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

 
Questão nº 13 

 

Candidata: Amanda Caldeira de Souza Maia 
 

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

 
Na questão proposta, cada pronome apresentado é utilizado em uma situação específica.  

Para cardeais, Vossa Eminência, como apresentado na alternativa D, e, para sacerdotes e bispos, Vossa 

Reverendíssima, como apresentado na alternativa B. Assim, dentro da proposta, a alternativa D 
afigura-se como correta não havendo outra possibilidade de resposta.  

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

 
Questão nº 15 

 
Candidatos: Vanessa Ribeiro de Sousa 

         Edicarlos Silva Fernandes 

 
Resposta: Prezados candidatos, 

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

 
O item I está correto, pois o termo aquele faz referência à Eduarda e não à Lis.  

O item II está incorreto, pois os termos exatas e humanas se referem às ciências de que elas gostam. 

O item III está igualmente incorreto, pois o termo “incrivelmente” não denota crítica do autor às 
escolhas de Eduarda e Lis. Observando todo o contexto, quando, na frase seguinte, o autor diz que 

somos humanos e nossos gostos não são tão exatos, expressa compreensão em relação às escolhas 
das personagens e não postura crítica.  

 

 
Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e manifesta-se pela 
ratificação do gabarito da questão. 
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Questão nº 18 
 
Candidata: Edicarlos Silva Fernandes 

 
Resposta: Prezado candidato, 

 

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

O recurso não procede. O usuário consegue salvar seus arquivos em qualquer partição ou diretório, 
bastando ele ter somente as permissões adequadas, portanto, ele pode salvar seus arquivos na "Área 

de Trabalho". Porém, a área de trabalho tem como objetivo nativo o fácil acesso aos programas 
instalados. Nativamente o Windows fornece a pasta "Meus Documentos" como diretório para 

salvar/organizar seus arquivos pessoais. O diretório "Minhas imagens", por exemplo, é fornecido 

nativamente para salvar suas fotos, porém é uma opção do usuário usá-lo ou não. 
 

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

 
Questão nº 30 

 

Candidata: Edicarlos Silva Fernandes 

 
Resposta: Prezado candidato, 

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

 

O recurso não procede, como a própria referência apresentada pelo candidato menciona, pode-se dizer 
que a Groenlândia é um território autônomo, e não um país, como a alternativa C menciona. 

 
A Groenlândia possui dependências com a Dinamarca em termos políticos e econômicos.  

 
Fonte: https://www.britannica.com/search?query=Gr%C3%B8nland 

 

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

Eng. Elétrica - Noções de Informática 

Eng. Elétrica - Conhecimentos Gerais 


