PROCESSO SELETIVO 201/2017

JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA
Recursos contra o Gabarito Provisório da prova aplicada no Processo Seletivo para Estágio
Remunerado de Estudantes para a JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

PROVA – DIREITO

Questão nº 01 (Português)
Candidatos:
Lucas da Costa Ramalho
Resposta:
Prezado Candidato,
A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue:
A questão contestada refere-se a uma Fábula.
O trecho abaixo se refere ao texto elaborado ―AS FACES DA FIGURATIVIDADE NAS FÁBULAS
DE ESOPO: ENUNCIAÇÃO, DIALOGISMO E POLIFONIA‖ da autora Eliane Quinelato, publicado
na Revista Educação, onde afirma que ―a própria construção narrativa e riqueza figurativa
acabam por revelar a polifonia subjacente às narrativas fabulares, principalmente nos
textos que tematizam o trabalho, já que essas narrativas expressam duas vozes, com
ideologias
distintas.‖,
referente
às
fábulas
de
Esopo.
É importante salientar que: ―além do texto narrativo e da moralidade, que ele denomina
discurso metalinguístico. É necessário que se leve em conta este terceiro elemento para que o
trabalho de análise do discurso seja completo, tanto em sua expressão quanto em seu
conteúdo, pois a compreensão desse caráter metalinguístico da fábula só terá efeito se
partirmos do estudo da enunciação, pressuposta no enunciado, uma vez que esse
discurso que introduz a moral das fábulas, é uma das marcas da enunciação, e a
própria presença da palavra ―moral‖, denuncia que existe um narrador projetado no texto.‖
Portanto afirma-se que em todas as pesquisas para a elaboração desta arguição, os autores
são unânimes quanto à questão da metáfora fabulística como parte fundamental da Fábula
de Esopo.
Quanto à questão assinalada como alternativa correta, em várias interpretações pesquisadas,
a Moral referente à Fábula, encontra-se: ―O amor constrói, a violência arruína.‖, ou como na
questão: ―A fábula nos mostra, metaforicamente, que a melhor forma de tratar o outro é com
gentileza, representado pelo calor, e não através da violência, como a agressão e à força,
representado pelo vento.‖
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AS FACES DA FIGURATIVIDADE NAS FÁBULAS DE ESOPO: ENUNCIAÇÃO, DIALOGISMO E
POLIFONIA Vol. 13, Nº. 15, Ano 2010. Eliane Quinelato
Assim, a questão está correta do ponto de vista conceitual e, portanto, o Recurso não
procede.
Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto, mantendo o gabarito.
Referências Bibliográficas
Revista
de
Educação
AS FACES DA FIGURATIVIDADE NAS FÁBULAS DE ESOPO: ENUNCIAÇÃO, DIALOGISMO E
POLIFONIA Vol. 13, Nº. 15, Ano 2010. Eliane Quinelato
https://www.wattpad.com/189192197-f%C3%A1bulas-de-esopo-o-vento-e-o-sol
http://slideplayer.com.br/slide/3314107/
http://www.botucatu.sp.gov.br/Eventos/2007/contHistorias/bauhistorias/coletanea%20de%20
fabulas.pdf
https://books.google.com.br/books
http://www.recantodasletras.com.br/mensagens/949254
Gêneros textuais: fábula, tira, História em Quadrinhos (HQ), textos expositivos dos livros
didáticos de outras disciplinas.Secretaria de Educação de Pernambuco. chromeextension://gbkeegbaiigmenfmjfclcdgdpimamgkj/views/app.html
A fábula esópica e a tradição fabular grega http://docplayer.com.br/54380875-A-fabulaesopica-e-a-tradicao-fabular-grega.html
http://alunosonline.uol.com.br/portugues/fabula.html
http://alunosonline.uol.com.br/portugues/fabula.html
http://www.portalcmc.com.br/metaforas/

Questão nº 16 (Informática)
Candidatos:
Bruna Santos De Queiroz
Brunna Stephanie Alves De Andrade
Ingrid Agra Guilherme
Leonardo Henrique De Figueiredo Tavares
Maria Gabrielle Celestino Dias
Resposta:
Quanto à alegação de que o enunciado, no item 1, apresentava o ícone X2, a mesma não
procede, consoante extrato do caderno de questões:
16 - No Word 2013 para digitar letras bem pequenas abaixo da linha de texto:
1 - Clica-se no ícone X2 na guia Página Inicial.
2 - A partir da caixa de diálogo FONTE na Página Inicial,
em EFEITOS deve-se selecionar BAIXO-RELEVO.
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3 - Utiliza-se as teclas de atalho Ctrl+Shift+
Neste sentido o item 1 encontra-se correto.
Já o item 2 é incorreto pois a seleção que deve ser feita não é ―baixo-relevo‖, mas sim
―subscrito‖.
Por fim, a tecla de atalho Ctrl+Shift+ apresenta como resultado o item selecionado aparecer
em
sobrescrito,
e
não
em
subscrito,
consoante
solicitado.
Desta forma, apenas o item 1 está correto. No entanto, não se apresenta alternativa que
contemple esta circunstância, razão pela qual a questão deve ser anulada.

Questão nº 18 (Informática)
Candidatos:
Maria Gabrielle Celestino Dias
Matheus Filipe Da Cunha Lacet De Lima
Resposta:
Não obstante as alegações apresentadas, pode-se constatar, de forma empírica, utilizando
qualquer arquivo do Word 2013, que ao se digitar o comando Ctrl+U, abre-se a janela:

Tal circunstância é corroborada pelas fontes abaixo:
O Microsoft Word é o editor de textos do Microsoft Office. Extremamente completo, o
programa permite um alto nível de controle das suas funções e ferramentas a partir do uso de
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atalhos de teclado. Na lista a seguir, você vai conhecer todos os atalhos e combinações de
teclas disponíveis. Vale lembrar que esses atalhos funcionam apenas nas versões
para Windows do editor — em versões mais antigas, como 2010 e 2007, podem apresentar
pequenas diferenças. Lembre-se também que atalhos referentes a usos específicos, como
formatação, gráficos e tabelas, dependem desses elementos estarem selecionados na tela
para funcionar.
Com a tecla CTRL
(...)
19. CTRL+U: substituir texto, formatação e itens especiais
(Fonte: http://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/07/todos-os-atalhos-para-microsoftword.html)
---Teclas de Atalho - Microsoft Word
(...)
CTRL+U Substitui texto, uma formatação específica e itens especiais.
(Fonte: http://www.ceavi.udesc.br/arquivos/id_submenu/487/teclas_de_atalho_word.pdf)
--Desta forma, o comando especificado na alternativa indicada efetivamente opera da forma
solicitada no enunciado, portanto os recursos devem ser indeferidos.

Questão nº 28 (Direito Processual Civil)
Candidatos:
Luciano Abrantes de Miranda Neto
Noêmia Lisboa Alves da Fonseca
Resposta:
Prezados Candidatos,
A Banca Examinadora analisou os recursos interpostos e decidiu o que segue:
Os argumentos procedem.
A questão será anulada.
Diante do exposto, a Banca Examinadora defere os recursos interpostos.

Questão nº 30 (Direito Processual Civil)
Candidatos:
Leonardo Henrique de Figueiredo Tavares
Gabriel Felix Menelau
Bruna Santos de Queiroz
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Ewerton Rodrigo Santana Silva
Resposta:
Prezados Candidatos,
A Banca Examinadora analisou os recursos interpostos e decidiu o que segue:
Os argumentos procedem.
A questão será anulada.
Diante do exposto, a Banca Examinadora defere os recursos interpostos.

Questão nº 33 (Direito Penal)
Candidatos:
Gabriel Felix Menelau
Francisco Eudo Brasileiro Júnior
Beatriz Delgado do Nascimento
Pedro Borges Coelho de Miranda Freire
Matheus Filipe da Cunha Lacet de Lima
Myrlla Carvalho Alexandre
Lucas da Costa Ramalho
Lucas Vieira Freitas da Silva
Resposta:
Prezado Candidato,
A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue:
Os argumentos procedem.
O gabarito será alterado de B para D.
Diante do exposto, a Banca Examinadora defere os recursos interpostos, alterando o gabarito
de B para D.

Questão nº 35 (Direito Penal)
Candidata:
Noêmia Lisboa Alves da Fonseca
Resposta:
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Prezada Candidata,
A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue:
O argumento não procede. Trata-se do artigo 317 do Código Penal: ― Corrupção passiva
Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda
que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº
10.763, de 12.11.2003)
§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou
promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica
infringindo dever funcional.
§ 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração
de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.‖
Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto, mantendo o gabarito.

Questão nº 36 (Direito Processual Penal)
Candidata:
Alícia Coeli Targino Pereira
Resposta:
Prezada Candidata,
A Banca Examinadora analisou o recurso interposto e decidiu o que segue:
O argumento não procede.
O enunciado da questão é claro e suficiente para que o candidato assinale a exceção à regra
geral. A única alternativa a ser assinalada é a alternativa B, conforme divulgado em gabarito
oficial.
Diante do exposto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto, mantendo o gabarito.
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