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RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA RESULTADO DA PROVA OBJETIVA DE AUGUSTINÓPOLIS - TO 
 

1) Recursos de Enfermeiro. 

Nº da 

Inscriç

ão 

Recurso Parecer 

349 

Candidato(a) alega a não análise de seu 

recurso contra Gabarito Oficial. Almeijando 

assim atingir 8,25 pontos e não 8,4 como 
conta no resultado parcial. 

INDEFERIDO: Foi constatado a não análise do recurso no período recursal. 

Porém, devido o indeferimento do recurso, foi encaminhado apenas por e-mail à 
candidata a resposta do recurso. Por via das dúvidas, segue abaixo a resposta do 

recurso INDEFERIDO contra a questão 38 da prova de Enfermeiro: 

 

A reclamação não procede. Objetos perfeitamente semelhantes variam 

proporcionalmente em todas as dimensões: altura, largura e comprimento. Logo 

se ela variou 3 vezes na altura, também variou na largura e comprimento numa 
proporção de 3 vezes. 

 

Calculando o Volume da miniatura para descobrir o valor do comprimento e 

largura: 

10*Y*Y=50=> Y=raiz de 5; (valor comprimento e largura); 
 

Aplicando os valores da miniatura e multiplicando por 3 teremos os valores do 

objeto semelhante: 

30 *( 3 * raiz de 5) *( 3 * raiz de 5)=> 30*9*5= 1350 

 
Recurso Indeferido. A pontuação continua a mesma! 

619 
Candidato(a) alega ter obtido 8,35 pontos e 

não 7,59 como consta no Resultado Parcial. 

INDEFERIDO: A candidata enganou-se ao preencher seu gabarito. Foi enviado 
um e-mail para: marcelafeitosa_cz@hotmail.com, com a digitalização do “Cartão 

Resposta” da candidata, assim a mesma poderá verificar sua pontuação. 

 

Recurso Indeferido. A pontuação continua a mesma! 
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