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METEOROLOGISTA – E 
 
Questão 27 
PARECER – NÃO ANULAR 
O relâmpago é um substantivo masculino, definido como clarão (luz intensa de curta duração) resultante 
de descarga elétrica (fenômeno elétrico-raio) que é produzido entre duas nuvens ou entre uma nuvem e 
a superfície terrestre, devido à diferença de potencial entre ambas. 
O termo ótico utilizado na questão faz referência ao fenômeno visual (fenômeno ótico), e caso o mesmo 
fosse retirado do enunciado, a alternativa A permaneceria correta, pois a predominância do relâmpago 
horizontal ocorre na traseira da nuvem CB. Portanto, a questão está correta. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 30 
PARECER – NÃO ANULAR. 
A questão faz referência a uma estação meteorológica automática e não a uma estação meteorológica 
parcial ou partes de uma estação meteorológica. Pois, se considerarmos qualquer alternativa correta, 
além da alternativa D, automaticamente, se admite que a estação meteorológica automática funcionaria 
precariamente ou não funcionaria. Portanto, a questão está correta. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 32 
PARECER – NÃO ANULAR 
Sem fundamento a solicitação. A questão é clara quantos aos horários, o que se entende que a pergunta 
se refere a todos os horários sinóticos, pois no enunciado não são utilizadas as palavras padrão e/ou 
intermediário, para se referir aos horários padrões (00, 06, 12 e 18 UTC) e aos horários intermediários 
(03, 09, 15 e 21 UTC). Além disso, a ausência da palavra respectivamente do enunciado não influencia 
na resposta, pois todas as alternativas estão em ordem cronológica. 
Vide o manual da OMM (Manual do sistema de observação global) e as regras para o controle do espaço 
aéreo (ICA 105-7 / 2013) e demais manuais de meteorologia, que os horários de observações sinóticas 
são os listados na alternativa C (00, 03, 06, 12, 15, 18 e 21 UTC). 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 39 
PARECER – ANULAR 
O Hemisfério foi alterado, na alternativa A, conforme o gabarito. O correto seria Hemisfério Sul. 
- RECURSO PROCEDENTE 
- QUESTÃO ANULADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 43 
PARECER – NÃO ANULAR 
A alternativa C está correta, conforme o gabarito. Na Camada Limite Superficial as forças inerciais sempre 
predominam sobre as viscosas. Essa situação ocorre devido à forte interação entre essa baixa camada 
atmosférica e superfície terrestre, fazendo com que as forças inerciais, como o atrito, prevaleçam sobre 
as características do fluido, como a viscosidade. 
A alternativa B além de inverter a predominância das forças, também apresenta a escala espacial 
incompatível com a CLS (ordem de centenas de metros). 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 50 
PARECER – ALTERAR PARA A ALTERNATIVA D 
Certamente a convecção tem origem em uma instabilidade atmosférica, conforme alternativa D. Na prova 
original a alternativa D está no lugar da alternativa A, conforme ilustração abaixo. Logo, houve uma troca 
acidental entre as alternativas A e D ao longo dos processos de revisão, a qual passou despercebida pelo 
elaborador. Portanto, alterar a alternativa correta para a D. 
- RECURSO PROCEDENTE 
- RETIFICAR PARA LETRA D 
 
 


