CONSEP - Consultoria e Estudos Pedagógicos LTDA.
RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO DA PROVA OBJETIVA DE PAULISTANA
1) Recursos de Português Nível Fundamental [Todos os cargos de Pré Requisito Nível Fundamental].
Nº da
Questão
01

04
06

Recurso

Parecer

Candidato(a) Alega que questão possui mais de uma
alternativa a ser marcada. Por conter letra “A” e “B” DEFERIDO: A questão deverá ser NULA
como corretas.
INDEFERIDO: Segundo Roberto Melo Mesquita, na "Gramática da Língua Portuguesa",
Candidato(a) Alega que questão não possui
editora Saraiva, 2007, página 409, a preposição "sem" estabelece uma relação de ausência
alternativa correta.
entre os termos da oração. Portanto, a questão deverá ser mantida.
Candidato(a) Alega que questão foge do “Conteúdo INDEFERIDO: O conteúdo "Emprego dos sinais de pontuação" está previsto no edital,
Programático”.
portanto a questão deverá ser mantida.

Candidato(a) Alega que viagem se escreve com “G” e
09
não com “J”. Portanto a questão não possui
alternativa correta.
2) Recursos de Matemática Nível Fundamental [Instrutor de
Pesadas, Motorista de Transporte Escolar].
Nº da
Questão

Recurso

INDEFERIDO: A palavra "viajem" é a flexão do verbo viajar na terceira pessoa do plural do
presente do subjuntivo, como no exemplo: "Espero que vocês viajem hoje." Portanto, a
questão deverá ser mantida.
Artesanato, Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista Ambulância, Motorista Operador de Máquinas

Parecer

11

Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “C” e DEFERIDO: A alternativa correta é letra “C”, a falha ocorreu devido erro de digitação do
não “A” como consta no Gabarito Oficial.
Gabarito Oficial.

13

Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “A” e DEFERIDO: A alternativa correta é letra “A”, a falha ocorreu devido erro de digitação do
não “C” como consta no Gabarito Oficial.
Gabarito Oficial.
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3) Recursos de Conhecimentos de Informática [Agente de Combate a Endemias, Auxiliar de Saúde Bucal, Auxiliar de Enfermagem].
Nº da
Questão

Recurso

Parecer

Candidato(a) Alega que questão possui mais de uma
alternativa correta. Portanto pede anulação da DEFERIDO: A questão será Nula por conter mais de uma alternativa correta.
mesma.
4) Recursos de Agente de Combate a Endemias [Questões Específicas ao Cargo].
38

Nº da
Questão

11

15

Recurso

Parecer

INDEFERIDO: A reclamação não procede, a alternativa correta a ser marcada continua sendo
Candidato(a) Alega que questão possui mais de uma
a letra D. De acordo com a Cartilha de Vigilância Sanitária. Cidadania e controle social.
alternativa correta, dependendo da forma de
ANVISA. Brasília, agosto de 2002, 2ª. ed. Pag. 22. Processo de produção, substâncias,
interpretação utilizada. Portanto pede anulação da
intensidades, carga horária, ritmo e ambiente de trabalho são classificados como riscos
mesma.
ocupacionais.
INDEFERIDO: A reclamação não procede, a alternativa correta a ser marcada continua sendo
Candidato(a) Alega que questão não possui
a letra B. De acordo com o Manual de Gerenciamento Integrado de resíduos sólidos / Rio de
alternativa correta. Portanto pede anulação da
Janeiro: IBAM, 2001. pag. 38. O outono é um fator climático que influencia no aumento do
mesma.
teor de folhas.

23

INDEFERIDO: A reclamação não procede, a alternativa correta a ser marcada continua sendo
Candidato(a) Alega que alternativa “A” também
a letra C. Na lei não está descrito trabalhista como reclama o candidato. Disponível em Lei nº
esteja correta.
9.782 de 26 de janeiro de 1999.

24

Candidato(a) Alega que questão possui mais de uma
DEFERIDO: A reclamação procede. Questão NULA por erro de digitação.
alternativa correta. Portanto pede anulação da
RESPOSTA: NULA
mesma.
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5) Recursos de Auxiliar de Enfermagem [Questões Específicas ao Cargo].
Nº da
Questão

Recurso

Parecer

INDEFERIDO: A reclamação não procede, a alternativa correta a ser marcada continua sendo
Candidato(a) Alega que todas as alternativas são
16
a letra B. De acordo com o código de ética dos profissionais de enfermagem, a única
proibidas pelo código de ética.
proibição descrita na questão que diz respeito das relações profissionais é a letra B.
6) Recursos de Auxiliar de Saúde Bucal [Questões Específicas ao Cargo].
Nº da
Questão

Recurso

Parecer

17

Candidato(a) Alega que alternativa “D” seja correta.

INDEFERIDO: O biombo de chumbo serve para proteger os operadores de Raio-X e não os
pacientes

19

Candidato(a) Alega que a esterilização em autoclave DEFERIDO: A questão deverá ser NULA. A esterilização em autoclave a 134º se dá por 15
se dá a 120° e em 20 minutos. Portanto questão não minutos.
possui alternativa correta.

20

Candidato(a) Alega que alternativa “C” seja correta.

DEFERIDO: A resposta deve ser alterada para letra “C”.

Candidato(a) Alega que alternativa “A” seja correta.

INDEFERIDO: A estrutura dental é formada, além do esmalte, dentina, cemento e polpa, por
outros componentes como gengiva, nervo, vasos sanguíneos e osso alveolar. Portando a
questão deverá ser mantida.

21
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7) Recursos de Auxiliar de Serviços Gerais [Questões Específicas ao Cargo].
Nº da
Questão

Recurso

Parecer

INDEFERIDO: O enunciado da questão pede para que o candidato aponte a finalidade das
Candidato(a) Alega não encontrar uma lógica na
práticas de higiene no trabalho, e somente a alternativa B apresenta um argumento
resposta dada no Gabarito Oficial.
verdadeiro no que se refere ao assunto.
8) Recursos de Instrutor de Artesanato [Questões Específicas ao Cargo].
29

Nº da
Questão
30

Recurso

Parecer

Candidato(a) Alega que todas as alternativas estão
DEFERIDO – A questão é NULA
incorretas. Portanto pede anulação da mesma.

9) Recursos de Motorista Operador de Máquinas Pesadas [Questões Específicas ao Cargo].
Nº da
Questão

Recurso

Parecer

21 à 30

Candidato(a) Alega que as questões estão
disponíveis na internet, foram utilizadas num
concurso do Pará. Portanto pede anulação das
mesmas.

25

Candidato(a) Alega que alternativa correta seja letra
“D”.

26

Candidato(a) Alega que alternativa correta seja letra
“D”.
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31

Candidato(a) Alega que alternativa correta seja letra
“D”.

33

Candidato(a) Alega que alternativa correta seja letra
“C”.

34

Candidato(a) Alega que questão possui mais de uma
alternativa correta. Portanto pede anulação da
mesma.

35

Candidato(a) Alega que alternativa correta seja letra
“D”.

36

Candidato(a) Alega que enunciado não especifica o
tipo de placa de sinalização. Dificultando o
entendimento da mesma. Portanto pede anulação.

37

Candidato(a) Alega que alternativa correta seja letra
“D”.

38

Candidato(a) Alega que todas as alternativas estão
incorretas. Portanto pede anulação da mesma.

10) Recursos de Motorista de Ambulância [Questões Específicas ao Cargo].
Nº da
Questão
35

Recurso

Parecer

Candidato(a) Alega que a questão possui duas INDEFERIDO – A resposta correta da questão está na alternativa de letra “B”, que não altera
alternativas idênticas. Tornando a questão passível o sentido da resposta, portanto permanece a questão sem nulidade.
de anulação.
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11) Recursos de Português Nível Médio [Todos os cargos de Pré-Requisito Nível Médio, EXCETO Professor do Magistério].
Nº da
Questão

04

05

Recurso

Parecer

INDEFERIDO - Quando passamos a oração “...depois que o cabelo houvesse crescido de
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “C” e novo...” para o plural, o verbo "haver" no sentido de "ter" flexiona-se no plural, concordando
não “A” como consta no gabarito oficial, um outro com o sujeito. Nos tempos compostos, integrados pelos auxiliares “ter” e “haver”, o verbo
candidato alega que seja “D”.
principal, estando no particípio, permanece no masculino singular. Portanto, a questão
deverá ser mantida.
Candidato(a) Alega que questão possui mais de uma
INDEFERIDO - Na alternativa B a palavra incorreta é "metereologia", que deve ser escrita
alternativa correta. Portanto pede anulação da
"meteorologia". Portanto, a questão deverá ser mantida.
mesma.

07

Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “D” e
DEFERIDO – Por existir mais de uma questão a mesma deverá ser NULA.
não “B” como consta no Gabarito Oficial.

08

Candidato(a) Alega que alternativa correta já estava
DEFERIDO – Por existir mais de uma questão a mesma deverá ser NULA.
acentuada. Portanto pede anulação da mesma.

09

Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “D” e INDEFERIDO - Substantivos, adjetivos, pronomes pessoais retos e possessivos são
não “C” como consta no Gabarito Oficial.
considerados monossílabos tônicos, portanto a questão deverá ser mantida.

10

INDEFERIDO - Segundo Roberto Melo Mesquita, na Gramática da Língua Portuguesa, editora
Candidato(a) Alega que questão deva ser nula por saraiva, 2007, página 393, o advérbio "aí" na linguagem coloquial pode indicar "tempo",
não conter alternativa correta.
portanto a questão deverá ser mantida.
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12) Recursos de Português Nível Médio [APENAS Professor do Magistério].
Nº da
Questão

14

Recurso

Parecer

INDEFERIDA: Quando passamos a oração “...depois que o cabelo houvesse crescido de
novo...” para o plural, o verbo "haver" no sentido de "ter" flexiona-se no plural, concordando
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “C” e com o sujeito.
não “A” como consta no gabarito oficial, um outro Nos tempos compostos, integrados pelos auxiliares “ter” e “haver”, o verbo principal,
candidato alega que seja “D”.
estando no particípio, permanece no masculino singular. Portanto, a questão deverá ser
mantida.

Candidato(a) Alega que questão possui mais de uma
INDEFERIDA: Na alternativa B a palavra incorreta é "metereologia", que deve ser escrita
alternativa correta. Portanto pede anulação da
"meteorologia". Portanto, a questão deverá ser mantida.
mesma.
13) Recursos de Conhecimentos em Informática Nível Médio [Aux. Administrativo, Aux. Administrativo de Contabilidade, Assistente de Compras, Assistente de
Contabilidade, Fiscal de Tributos, Téc. em Análises de Laboratório, Téc. em Radiologia].
15

Nº da
Questão
12

15

Recurso

Parecer

Candidato(a) Alega que questão não se enquadra no INDEFERIDO: A questão está dentro do conteúdo programático , quando o candidato
Conteúdo Programático. Portando pede anulação da pesquisar o conceito de “INTRODUÇÃO AO PROCESSAMENTO DE DADOS” , engloba todos os
mesma.
conceitos sobre a computação.
INDEFERIDO: Não são iguais e a alternativa correta permanece letra A, histórico é apenas os
Candidato(a) Alega que questão possui duas
últimos sites registrados que você acessa, ou seja, os sites acessados durante o dia, mês , etc,
alternativas corretas. Portanto pede anulação da
agora quando se fala em Cookies são arquivos que registra / grava senhas ou outros dados, o
mesma.
que não é função do histórico, que apenas mostra os sites acessados mão não tem função de
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gravar senhas.
19

20

INDEFERIDO: A alternativa correta permanece a letra B. Uma queda de energia ou baixa, o
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja letra
computador automaticamente reinicia ou desliga, pois sua fonte depende da chave (110 ou
“D”.
220) não suporta ligado.
INDEFERIDO: A alternativa correta permanece letra D, basta o candidato pesquisar em fontes
Candidato(a) Alega que alternativa correta não seja
de pesquisa, sites de vendas ou até pesquisar em lojas que poderá verificar que existe placa
letra “D”.
de fax modem.

14) Recursos de Conhecimentos em Informática Nível Médio [Assistente de Departamento Pessoal, Assistente Fiscal, Auxiliar de Departamento de Pessoal,
Auxiliar de Fiscal, Auxiliar de Serviços de Saúde, Auxiliar Técnico Eletricista, Fiscal de Obras e Serviços, Fiscal Sanitário, Téc. Agropecuário, Téc. em Prótese
Dentária.
Nº da
Questão
32

35

39

40

Recurso

Parecer

Candidato(a) Alega que questão não se enquadra no INDEFERIDO: A questão está dentro do conteúdo programático , quando o candidato
Conteúdo Programático. Portando pede anulação da pesquisar o conceito de “INTRODUÇÃO AO PROCESSAMENTO DE DADOS” , engloba todos os
mesma.
conceitos sobre a computação.
INDEFERIDO: Não são iguais e a alternativa correta permanece letra A, histórico é apenas os
Candidato(a) Alega que questão possui duas últimos sites registrados que você acessa, ou seja, os sites acessados durante o dia, mês , etc,
alternativas corretas. Portanto pede anulação da agora quando se fala em Cookies são arquivos que registra / grava senhas ou outros dados, o
mesma.
que não é função do histórico, que apenas mostra os sites acessados mão não tem função de
gravar senhas.
INDEFERIDO: A alternativa correta permanece a letra B. Uma queda de energia ou baixa, o
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja letra
computador automaticamente reinicia ou desliga, pois sua fonte depende da chave (110 ou
“D”.
220) não suporta ligado.
INDEFERIDO: A alternativa correta permanece letra D, basta o candidato pesquisar em fontes
Candidato(a) Alega que alternativa correta não seja
de pesquisa, sites de vendas ou até pesquisar em lojas que poderá verificar que existe placa
letra “D”.
de fax modem.
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15) Recursos de Assistente de Compras [Específicas ao Cargo].
Nº da
Questão

21

22

24

25

38

Recurso

Parecer

INDEFERIDA: Quando passamos a oração “...depois que o cabelo houvesse crescido de
novo...” para o plural, o verbo "haver" no sentido de "ter" flexiona-se no plural, concordando
Candidato(a) Alega que questão não se enquadra no
com o sujeito.
Conteúdo Programático. Portando pede anulação da
Nos tempos compostos, integrados pelos auxiliares “ter” e “haver”, o verbo principal,
mesma.
estando no particípio, permanece no masculino singular. Portanto, a questão deverá ser
mantida.
Candidato(a) Alega que questão não se enquadra no
INDEFERIDA: Na alternativa B a palavra incorreta é "metereologia", que deve ser escrita
Conteúdo Programático. Portando pede anulação da
"meteorologia". Portanto, a questão deverá ser mantida.
mesma.
INDEFERIDA: Quando passamos a oração “...depois que o cabelo houvesse crescido de
novo...” para o plural, o verbo "haver" no sentido de "ter" flexiona-se no plural, concordando
Candidato(a) Alega que questão não se enquadra no
com o sujeito.
Conteúdo Programático. Portando pede anulação da
Nos tempos compostos, integrados pelos auxiliares “ter” e “haver”, o verbo principal,
mesma.
estando no particípio, permanece no masculino singular. Portanto, a questão deverá ser
mantida.
Candidato(a) Alega que houve erro de digitação na
INDEFERIDA: Na alternativa B a palavra incorreta é "metereologia", que deve ser escrita
palavra “Contrato”, o que impossibilitou a resposta
"meteorologia". Portanto, a questão deverá ser mantida.
da mesma. Portando pede anulação.
INDEFERIDA: Quando passamos a oração “...depois que o cabelo houvesse crescido de
Candidato(a) Alega que alternativa correta a ser
novo...” para o plural, o verbo "haver" no sentido de "ter" flexiona-se no plural, concordando
marcada é a letra “C” e não “B” como consta no
com o sujeito.
Gabarito Oficial.
Nos tempos compostos, integrados pelos auxiliares “ter” e “haver”, o verbo principal,
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estando no particípio, permanece no masculino singular. Portanto, a questão deverá ser
mantida.
16) Recursos de Assistente de Departamento Pessoal [Específicas ao Cargo].
Nº da
Questão

Recurso

Parecer

Candidato(a) Alega que questão não possui
17
alternativa correta. Portanto pede anulação da DEFERIDO: QUESTÃO NULA.
mesma.
INDEFERIDO : Os documentos referente aos artigos 415 e 423 alegados pelo recurso, tratam
da proteção do trabalho do menor, não sendo estendido a todos os trabalhadores.
O item “(B) Comprovante de residência;” tem por finalidade identificar o endereço do
25
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “B”. empregado, para cadastro junto ao empregador e para a concessão do Vale-transporte.
O item “(D) Certidões ou atestados de antecedentes criminais;” consta como documento
opcional que o empregador pode solicitar, não sendo obrigado o mesmo a requer tal
documento;
Candidato(a) Alega que questão não possui
INDEFERIDO: A resposta esta correta conforme a Lei 7.418, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1985,
27
alternativa correta. Portanto pede anulação da
artigos 1º e 4º.
mesma.
17) Recursos de Auxiliar Administrativo [Específicas ao Cargo].
Nº da
Questão

Recurso

Parecer

29

Candidato(a) Alega que questão possui uma
alternativa incompleta(item III), o que impossibilita DEFERIDO: QUESTÃO NULA.
resolução da mesma. Portanto pede anulação.

35

Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “C” e INDEFERIDO : Os documentos referente aos artigos 415 e 423 alegados pelo recurso, tratam
não “A” como consta no Gabarito Oficial.
da proteção do trabalho do menor, não sendo estendido a todos os trabalhadores.
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O item “(B) Comprovante de residência;” tem por finalidade identificar o endereço do
empregado, para cadastro junto ao empregador e para a concessão do Vale-transporte.
O item “(D) Certidões ou atestados de antecedentes criminais;” consta como documento
opcional que o empregador pode solicitar, não sendo obrigado o mesmo a requer tal
documento;
18) Recursos de Operador de Sistemas de Informação e Técnico em Informática [Específicas aos Cargos].
Nº da
Questão

12

15

Recurso

Parecer

INDEFERIDO: Um tec.informática / operador de sistema, ao ler ou passar pela situação de
copiar uma pasta para outra unidade, ele tem todo o conhecimento de como deve ser
realizado o procedimento, não precisando dizer que as janelas estão lado a lado ou precisam
Candidato alega falha no ITEM I, por não citar que as
estar, outro fato a ser observado é que não precisa a janela esta lado a lado para realizar o
janelas estão lado a lado.
procedimento, pois quando o usuário selecionar a pasta e arrastar e deixar por alguns
segundo em cima da barra de tarefas ele pode jogar no Desktop (Área de Trabalho) que é na
unidade C: pois no item não especifica a pasta da unidade C:
INDEFERIDO: O recurso é possível, basta apertar a tecla “ALT” pressionada e movimentar o
cursor do mouse, em anexo trecho da página oficial da Microsoft (Um bloco vertical de texto
O candidato alega que não é possível realizar a
Mantenha a tecla ALT pressionada enquanto arrasta o ponteiro pelo texto.) Site para
seleção vertical do texto no Word.
consulta:
http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/selecionar-um-textoHA010096402.aspx

17

Candidato alega que a alternativa correta é a letra A, DEFERIDO: Realmente houve erro na divulgação do gabarito da questão 17, a alternativa
e não C como consta no gabarito oficial.
correta é a letra “A”.

23

Candidato alega que o Item II está incorreto, pois
DEFERIDO: O gabarito foi divulgado errado, a alternativa correta passa ser a letra “A”.
para ser correta teria que citar o “ENTER” no final.

28

Candidato alega que não tem resposta correta.

INDEFERIDO: A alternativa correta permanece a letra D.

33

Candidato alega que a questão está incorreta.

INDEFERIDO: A alternativa correta continua letra C.
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36

INDEFERIDO: Na prova realizada a função está em destaque, em negrito, deixando claro na
Candidato alega que existem duas funções, deixando
imagem a função a ser obsevada, pois o que vale é o que usuário esta utilizando no
o candidato confuso.
programa.

INDEFERIDO: A questão é clara e direta, ao perguntar como excluir o histórico de navegação
Candidato alega que está incompleto o enunciado
e ainda cita a versão do navegador, que como modo padrão sempre abre na aba geral, e o
37
da questão e as alternativas, não tendo alternativa
primeiro recurso disponível ao abrir a opção - “opções da internet”, é o botão excluir...,
correta.
dando claro entendimento.
19) Recursos de Professor do Magistério [Específicas ao Cargo].
Nº da
Questão
26

27

32

Recurso

Parecer

Candidato(a) Alega que o Brasil só possui três fusos
DEFERIDO: De acordo com a LEI de n° 11.662 de 24 de Abril de 2008, o Brasil só possui 03
horários de acordo com Lei citada na
fusos horários.
fundamentação do recurso.
INDEFERIDO: O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) criou em 1990
o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que sintetiza três tipos de dados: a
LONGEVIDADE, medida pela expectativa de vida; OS CONHECIMENTOS, medidos pela taxa de
analfabetismo e pela duração média de escolarização; e o NÍVEL DE VIDA, medido pelo poder
Candidato(a) Alega que o IDH mede a longevidade, de compra real.
educação e renda per capita.
De acordo com o livro- Geografia Geral e Geografia do Brasil: o espaço natural e
socioeconômico; volume único/ Lygia Terra, Marcos de Amorim Coelho.- 1ª ed. São Paulo:
Moderna, 2005. P. 63. Texto: O correio da Unesco. Rio de Janeiro, FGV/ Unesco, maio 1999.
P.18-19.
A resposta correta continua a letra D.
INDEFERIDO: Cada cidade-estado ou pólis, tinha o próprio governo, as próprias leis e a
Candidato(a) Alega que as cidades gregas eram própria moeda. Tinham como principais atividades econômicas a agricultura e o comércio
utilizadas como centros administrativos.
marítimo e eram governadas pelos chefes de família, grandes proprietários de terras.
Segundo livro- Para Viver Juntos: História, 6º Ano/ Débora Yumi Motooka. 1ª ed. rev.- São
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Paulo: Edições SM, 2009. P. 72.
A resposta correta continua a letra A.
20) Recursos de Técnico em Radiologia [Específicas ao Cargo].
Nº da
Questão

Recurso

Parecer

Candidato(a) Alega que questão possui mais de uma DEFERIDO: O enunciado correto SERIA NÃO É DEVER DO SERVIDOR PÚBLICO, nesse caso a
40
alternativa correta. Portanto pede anulação da alternativa, realmente SERIA a D. Por este motivo, ficam como alternativas corretas A, B e C.
mesma.
QUESTÃO NULA.
21) Recursos de Português Nível Superior [Todos os Cargos de Pré-Requisito Nível Superior].
Nº da
Questão

Recurso

Parecer

02

INDEFERIDO: As orações subordinadas substantivas subjetivas exercem função de sujeito da
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “B” e oração principal e o verbo da oração principal sempre se apresenta na terceira pessoa do
não “A” como consta no Gabarito Oficial.
singular. Habitualmente apresentam-se verbos de ligação mais predicativo neste tipo de
oração. Portanto, a questão deverá ser mantida.

03

Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “B” e
DEFERIDO: A alternativa correta é a letra B, portanto o gabarito deverá ser alterado.
não “A” como consta no Gabarito Oficial.

04

05

Candidato(a) Alega que termo em destaque não é
INDEFERIDO: Na oração, o núcleo do agente da passiva é um verbo substantivado. Portanto,
agente da passiva porque verbos de ligação não
a questão deverá ser mantida.
admitem voz passiva.
Candidato(a) Alega que questão ou possui mais de
uma alternativa correta, ou não possui nenhuma
DEFERIDO: A questão é NULA
alternativa a ser marcada, dependendo de quais
termos devem ser analisados.
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06

08
09

INDEFERIDO: Segundo o Dicionário Houaiss, editora Objetiva, 2009, página 05, "Abreviatura"
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “A” e significa a redução de uma palavra ou locução a uma sigla, enquanto que "Abreviação"
não “B” como consta no Gabarito Oficial.
significa a redução de uma palavra a algumas sílabas, que passa a funcionar como seu
sinônimo. Portanto, a questão deverá ser mantida.
INDEFERIDO: Segundo José de Nicola e Ulisses Infante, na Gramática Contemporânea da
Candidato(a) Alega que os três itens estão corretos,
língua Portuguesa, editora Scipione, página 138, só existe uma forma irregular para o
por isso pede anulação da questão.
particípio do verbo "abrir", que é "aberto". Portanto, a questão deverá ser mantida.
Candidato(a) Solicita anulação da questão, alegando
DEFERIDO: A questão deverá ser NULA.
que todas as concordâncias são verbal.

INDEFERIDO: Segundo Roberto Melo Mesquita, na Gramática da Língua Portuguesa, editora
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “C” e saraiva, 2007, página 483, deve-se usar obrigatoriamente a preposição antes do objeto direto
10
não “B” como consta no Gabarito Oficial.
com o pronome "quem", desde que o antecedente esteja expresso. Portanto, a questão
deverá ser mantida.
22) Recursos de LDB [Todos os Cargos de Professor, EXCETO Professor do Magistério].
Nº da
Questão
32

36

Recurso

Parecer

INDEFERIDO: Os Parâmetros Curriculares Nacionais em seu segundo nível de concretização
Candidato(a) Alega que não seja Proposta de diz respeito às propostas curriculares dos Estados e Municípios.
currículos e sim Revisão ou Elaboração de Curriculos. De acordo com Os Parâmetros Curriculares Nacionais -Volume 01 (Introdução aos PCN):
Brasília: MEC/SEF, 1997, P. 37. Portanto, a alternativa correta continua sendo a letra C.
INDEFERIDO: De acordo com a Lei n° 9.394, de 20 de Dezembro de 1996, a alternativa (B)
Candidato(a) Alega que questão possui duas
refere-se aos Estados (Art. 10). Sendo este diferente do Art. 9°, referente à União. LEI de
alternativas corretas. Portanto pede anulação da
Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB. Portanto a resposta correta permanece a letra
mesma.
D.
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23) Recursos de LDB [APENAS Professor do Magistério].
Nº da
Questão

Recurso

Parecer

02

Candidato(a) Alega que não seja Proposta de
currículos e sim Revisão ou Elaboração de Curriculos.

06

Candidato(a) Alega que questão possui duas
alternativas corretas. Portanto pede anulação da
mesma.

INDEFERIDO: Os Parâmetros Curriculares Nacionais em seu segundo nível de concretização
diz respeito às propostas curriculares dos Estados e Municípios.
De acordo com Os Parâmetros Curriculares Nacionais -Volume 01 (Introdução aos PCN):
Brasília: MEC/SEF, 1997, P. 37.
Portanto, a alternativa correta continua sendo a letra C.
INDEFERIDO: De acordo com a Lei n° 9.394, de 20 de Dezembro de 1996, a alternativa (B)
refere-se aos Estados (Art. 10). Sendo este diferente do Art. 9°, referente à União. LEI de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB.
Portanto a resposta correta permanece a letra D.

24) Recursos de SUAS [Assistente Social e Psicólogo].
Nº da
Questão

Recurso

Parecer

Candidato(a) Alega que questão não possui
17
alternativa correta a ser marcada. Portanto solicita DEFERIDO: A reclamação procede, questão NULA
anulação da mesma.
25) Recursos de SUS [Todos os cargos da área de saúde].
Nº da
Questão
12

Recurso

Parecer

DEFERIDO: MUDANÇA DE GABARITO PARA A LETRA C).A reclamação procede parcialmente,
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “C” e questão correta a ser marcada é a letra C. De acordo com Brasil. Agência Nacional de
não “B” como consta no Gabarito Oficial.
Vigilância Sanitária. Vigilância Sanitária e Escola: parceiros na construção da cidadania/
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília: Anvisa, 2008. Paginas 12 e 13. Apenas a
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letra C se exclui das corretas. MUDANÇA DE GABARITO PARA A LETRA C).
INDEFERIDO: A reclamação não procede, a alternativa correta a ser marcada continua sendo
Candidato(a) Alega que questão não possui a letra B. Considerar a pessoa como um todo, devendo as ações de saúde procurar atender a
16
alternativa correta a ser marcada. Portanto solicita todas as suas necessidades diz respeito ao principio da integralidade. Disponível em Lei nº
anulação da mesma.
8.080, de 19 de setembro de 1990 e em: BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria Executiva.
SUS: princípios e conquistas. Brasília, 2000. Paginas: 30, 31, 32 e 33.
26) Recursos de Assistente Social [Questões Específicas ao Cargo].
Nº da
Questão

22

29

31

34

Recurso

Parecer

INDEFERIDO: A questão afirma que o Assistente Social deve guiar-se pelo Projeto ÉticoPolítico e não que este contém os objetivos da sua carreira.
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “D” e
De acordo com o livro: Serviço Social Contemporâneo/ organizado por Arno Vorpagel
não “C” como consta no Gabarito Oficial.
Scheunemann- Canoas: Ed. ULBRA, 2011. P. 19.
A resposta correta permanece a letra C.
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “A” e INDEFERIDO: O conteúdo consta no Edital (Reforma do Estado e Políticas Sociais).
não “B” como consta no Gabarito Oficial. Um outro
De acordo com o livro: Políticas Sociais Específicas/ organizador Jairo da Luz Oliveira. Canoas:
candidato alega que questão não se enquadra no
Ed. ULBRA, 2010. P. 10 e 11.
Conteúdo Programático.
A resposta correta continua a letra B.
Candidato(a) Alega que questão é similar a questão
INDEFERIDO: As questões não são iguais e não há como deixar o candidato confuso.
20 da prova de conhecimento do SUAS. Pedindo
Recurso INDEFERIDO por falta de fundamentação do candidato.
anulação da questão por deixar o candidato confuso. A resposta correta continua a letra A.
INDEFERIDO: De acordo com o livro ACESSIBILIDADE: Legislação Federal- Brasília: Secretaria
Especial dos Direitos Humanos, 2008. P. 59. E Decreto n° 3.298 de 20 de Dezembro de 1999Candidato(a) Alega que questão possui mais de uma
DOU de 21/ 12/ 99- Regulamenta a Lei n° 7.853, de 24 de Outubro de 1989, dispõe sobre a
alternativa correta. Portanto pede anulação da
Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, a alternativa A está ERRADA,
mesma.
pois trata-se de um princípio, sendo que os demais são objetivos.
A resposta correta continua a letra A.
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27) Recursos de Educador Físico [Questões Específicas ao Cargo].
Nº da
Questão
22

Recurso

Parecer

Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “C” e
DEFERIDO: A alternativa correta é a letra “C”
não “A” como consta no Gabarito Oficial.

28) Recursos de Enfermeiro Plantonista [Questões Específicas ao Cargo].
Nº da
Questão

Recurso

Parecer

DEFERIDO PARCIALMENTE: A questão deve ser NULA por conter especificações mais
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “C” e
29
recentes do que a pesquisada para a questão. Disponível em: Curso Básico de Controle de
não “A” como consta no Gabarito Oficial.
Infecção Hospitalar - Caderno C. Métodos de Proteção Anti-Infecciosa Pág. 21
29) Recursos de Farmacêutico Bioquímico [Questões Específicas ao Cargo].
Nº da
Questão

Recurso

Parecer

29

Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “D” e
DEFERIDO: Muda-se para a letra D
não “B” como consta no Gabarito Oficial.

30

Candidato(a) Alega que alternativa correta seja
“Baço”. Um outro candidato alega que alternativa
correta seja “B”.

DEFERIDO: Muda-se para a letra B

31

Candidato(a) Alega que questão possui mais de uma
alternativa correta. Portanto pede anulação da
mesma.

INDEFERIDO: As infecções bacterianas são caracterizadas por neutrofilia, com granulações
grosseiras e alterações intracelulares como vaculização. Já as infecções virais são
caracterizadas por linfocitose com intensa basofilia citoplasmática e vacuolização.
Resposta continua letra A

Rua Arlindo Nogueira, 333 Norte – Salas 309 e 310 – CEP 64000-290
Centro Teresina – PI Telefone / Fax: (86) 3223-0822
www.consep-pi.com.br

CONSEP - Consultoria e Estudos Pedagógicos LTDA.

32

Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “C” e
DEFERIDO: Muda-se o gabarito para a letra C
não “B” como consta no Gabarito Oficial.

33

Candidato(a) Alega que questão possui mais de uma
alternativa correta. Portanto pede anulação da
mesma.

INDEFERIDO: A alteração que causa a falcização das hemácias é pela alteração na síntese da
globina.

34

Candidato(a) Solicita anulação da questão.

INDEFERIDO: São os mais comuns principalmente porque não necessariamente estão
associadas a patologias. Outras situações: exercícios, febre, desidratação Continua letra C.

Candidato(a) Alega que todas as alternativas estão
corretas. Portanto pede anulação da mesma.

INDEFERIDO: A amplitude da hemácias se refere a variação de tamanho, que é medido pelo
RDW. Todas as outras alternativas se referem a outras alterações, como forma, coloração, e
tamanho. Vide literarura.
BALARIN et al, 2005. Valores da Amplitude de Distribuição do Tamanho dos Eritrócitos (RDW)
em eqüinos Puro Sangue Inglês (PSI) submetidos a exercícios de diferentes intensidades. O
gabarito correto letra D

36

30) Recursos de Fisioterapeuta [Questões Específicas ao Cargo].
Nº da
Questão

Recurso

Parecer

24

Candidato(a) Alega que questão
alternativa correta. Pede anulação.

não

possui INDEFERIDO: De acordo com a literatura, o que está afirmado na letra A, deve ser realizado
para aumentar a extensão de joelho, portanto é a única afirmativa falsa da questão

26

Candidato(a) Alega que enfisema pulmonar não DEFERIDO: Pelo fato de o enfisema não cursar com sinais evidentes de fibrose, a questão
apresentam sinais de fibrose evidente.
será anulada

28

INDEFERIDO: Tendo em vista que as células estáveis que possuem a maior capacidade
Candidato(a) Alega que questão não possui
replicativa e as lábeis possuem maior capacidade de regeneração, exatamente como diz o
alternativa a ser marcada. Pede anulação da mesma.
texto enviado pelo candidato.

29

Candidato(a) Alega que questão possui mais de uma INDEFERIDO: De acordo com, ULTRA, Rogério - Fisioterapia Intensiva, o uso do CPAP pode ser
alternativa a ser marcada. Pede anulação da mesma. indicado no pós-operatório de tocacotomias, cirurgias abdominais e HÉRNIAS
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DIAFRAGMÁTICAS. Sendo que em pacientes com ABDOMEN DISTENDIDO a técnica é contraindicada (contra-indicação absoluta).

31

Candidato(a) Alega que questão
alternativa correta. Pede anulação.

não

32

Candidato(a) Alega que questão
alternativa correta. Pede anulação.

não

34

36

37

INDEFERIDO: Na atualidade não se utiliza mais colchões de água na prevenção das úlceras
possui por pressão pelo fato da umidade ou a possibilidade de um vazamento desses colchões
serem fatores que predispõem as ulceras por pressão, portanto a alternativa D está
incorreta.
possui DEFERIDO: Na fratura de Smith o deslocamento do fragmento é anterior. Questão deverá ser
ANULADA

DEFERIDO Alteração do gabarito, resposta correta C. A compensação para a alcalose
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “C” e metabólica ocorre principalmente nos pulmões, que retém dióxido de carbono (CO2) através
não “D” como consta no Gabarito Oficial.
de respiração lenta ou hipoventilação.
INDEFERIDO: De acordo com Ultra (2008), em uma FiO2 de 100% durante 24 a 40 horas os
pulmões vão se encontrar íntegros. Após este período (40horas) ocorre manifestações
lesionais.
INDEFERIDO: O laser utilizado em fisioterapia como pede a questão, deve apresentar como
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “A” e
característica: ser de baixa potência de emissão, ou seja, abaixo de 1w; sem apresentar
não “B” como consta no Gabarito Oficial.
assim, efeito térmico e sim bioestimulante. Portanto a resposta da questão é a letra B.
Candidato(a) Alega que questão
alternativa correta. Pede anulação.

não

possui

31) Recursos de Medico Veterinário [Questões Específicas ao Cargo].
Nº da
Questão
28

Recurso

Parecer

Candidato(a) Alega que questão possui mais de uma
alternativa correta. Pede anulação.

DEFERIDO: Segundo o RIISPOA, a banha comum ou a banha comum refinada deve satisfazer
as seguintes especificações:
1 - cor branca;
2 - odor levemente a torresmo;
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3 - textura - pasta homogênea ou ligeiramente granulada;
4 - umidade e resíduos 0,5% (meio por cento) no máximo;
5 - acidez no estabelecimento produtor 2m (dois mililitros) em soluto alcalino
normal por cento, no máximo;
6 - ausência de ranço (Kreis).
Pontanto, as alternativas B e C estão corretas e não a D como consta no gabarito oficial.
QUESTÃO NULA.
32) Recursos de Nutricionista [Questões Específicas ao Cargo].
Nº da
Questão

24

25

Recurso

Parecer

INDEFERIDO: Diferentes pontos de corte proposto para a classificação do índice de massa
corporal (IMC) em idosos.
Referência
Magreza
Eutrofia
Sobrepeso
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “C” e OMS, 1995
< 18,5
18,5 a 26,9
≥ 27
não “B” como consta no Gabarito Oficial.
Perissinotto e cols., 2002
< 20
20 a 30
> 30
Lipschitz, 1994
< 22
22 a 27
> 27
Conforme tabela acima, em qualquer uma das principais referencias, um indivíduo idoso
com IMC de 26,7 Kg/m² está EUTROFICO, portanto, gabarito mantido.
INDEFERIDO: No que diz respeito à assertiva I:
“O câncer é uma das principais causas de morte em todo, e a idade é um dos mais
importantes fatores de risco. Os idosos (≥ 60 anos) no Brasil, que representavam apenas 3,2
% da população geral em 1900 e 4,7 % em 1960, poderão atingir 13,8 % no ano de 2025. No
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “A” e
período de 1960 a 2025, espera-se que o crescimento da população idosa seja de 91,7 %. A
não “D” como consta no Gabarito Oficial.
idade avançada é considerada o principal fator de risco para o desenvolvimento de câncer.
Com o aumento da expectativa de vida da população, há também um esperado incremento
da incidência de neoplasia maligna.”
No que diz respeito à assertiva III:
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29

Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “C”.

“A origem da DESNUTRIÇÃO no câncer é multifatorial, advinda de anorexia
decorrente de fatores anoréticos produzidos pelo tumor ou hospedeiro, dor e/ou obstrução
do trato gastrointestinal. A própria agressão da terapêutica anticancerosa (cirurgia, químio e
radioterapia) conduz à anorexia.”
“A PERDA DE PESO em geral está associada com o câncer gastrintestinal como
tumores de pâncreas ou estômago. Perda de peso moderada é observada em pacientes com
câncer de pulmão, cólon e tumores de próstata e menos comum em pacientes com câncer
de mama e hematológicos.”
Conforme informações acima, podemos observar que a candidata confunde desnutrição e
perda de peso, não obstante, a assertiva não associa a perda de peso SOMENTE ao câncer de
pâncreas e estômago, ao contrário, ela afirma que EM GERAL a perda de peso está associada
ao câncer gastrintestinal. Portanto, recurso indeferido e gabarito mantido.
Fonte: CUPPARI, L. Nutrição clínica no adulto. 2ª ed. Barueri-SP: Manole, 2005.
INDEFERIDO: "A deficiencia de folato está associada à anemia megaloblástica, causada pela
produção anormal de hemácias. Sabe-se que as gestantes são propensas a desenvolverem
deficiência de folato provavelmente devido ao aumento da demanda deste nutriente para o
crescimento fetal e dos tecidos maternos, (...) a deficiência de folato também pode estar
assiciada a várias complicações na gestação, tais como aborto espontâneo, pré-eclâmpsia,
restrito crescimento intrauterino e hemorragia, e principalmente, defeitos do tubo neural."
"Pesquisadores recomendam que todas as mulheres em idade reprodutiva, independente de
pertencerem ou não ao grupo de risco para defeitos do tubo neural, recebam, no período
periconcepcional, pelo menos 0,4 mg de folato e para as mulheres com história de defeitos
de tubo neural em gestação anterior, a dose recomendada é 10 vezes maior; cerca de 4
mg/dia."
Fonte: ACCIOLY, E.; SAUNDERS, C.; LACERDA, E. M. A. Nutrição em obstetrícia e pediatria. 2.
ed.
Rio
de
Janeiro:
Guanabara
Koogan,
2009.
Com base na literatura, podemos constatar que a canditada teve apenas uma interpretação
errônea da questão, interpretação essa pessoal e subjetiva, o que não traz embasamento
teórico
e
cientifico
para
anulação
da
questão.
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37

INDEFERIDO: A candidata não traz embasamentos científicos para seus argumentos.
Provavelmente houve erro na interpretação da questão. O mesmo acontece com a candidata
de nº 81.
A assertiva I não se contradiz, pelo contrário, ela se completa:
“Fórmulas poliméricas são as que apresentam os nutrientes na sua forma mais complexa,
que requerem o processo normal de digestão, com hidrólise em moléculas menores para a
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “B” e efetiva absorção intestinal.”
não “D” como consta no Gabarito Oficial.
Exatamente por possuírem os nutrientes em sua forma mais complexa, as fórmulas
poliméricas requerem um processo normal de digestão, processo esse, que exige a hidrólise
em moléculas menores para que haja um efetiva absorção intestinal.

Portanto, percebe-se que houve um erro de interpretação da questão por parte das
candidatas. Mantém-se o gabarito
33) Recursos de Odontólogo Especialista em Radiologia [Questões Específicas ao Cargo].
Nº da
Questão

Recurso

Parecer

23

Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “C” e
INDEFERIDO: Resposta correta letra B
não “B” como consta no Gabarito Oficial.

28

Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “B” e
DEFERIDO: A resposta correta é a letra “B”
não “C” como consta no Gabarito Oficial.

34) Recursos de Odontólogo PSB [Questões Específicas ao Cargo].
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Nº da
Questão

Recurso

Parecer

26

Candidato(a) Alega que questão possui mais de uma
alternativa correta. Portanto pede anulação da INDEFERIDO: Resposta correta letra A
mesma.

27

Candidato(a) Alega que questão
alternativa correta. Pede anulação.

não

possui DEFERIDO: A questão deverá ser NULA pois o enunciado está incompleto por falha na
digitação.

28

Candidato(a) Alega que questão
alternativa correta. Pede anulação.

não

possui

34

Candidato(a) Alega que questão
alternativa correta. Pede anulação.

não

possui

35

Candidato(a) Alega que questão
alternativa correta. Pede anulação.

não

possui

37

Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “D”.

38

Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “C” e DEFERIDO: O gabarito deverá ser alterado para a letra “B”, pois a angulação de menor risco é
não “B” como consta no Gabarito Oficial.
entre 90º e 135º.

DEFERIDO: A questão deverá ser NULA por não conter a resposta correta.
DEFERIDO: A questão deverá ser NULA por não conter a resposta correta.
DEFERIDO: A questão deverá ser NULA por não conter a resposta correta.
DEFERIDO: O gabarito deverá ser alterado para a letra “D”

35) Recursos de Odontólogo Pacientes Especiais [Questões Específicas ao Cargo].
Nº da
Questão
36

Recurso

Parecer

INDEFERIDO: A candidata alega que o tratamento periodontal não deve ser feito em
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “D” e gestantes,
devido
à
possibilidade
do
uso
de
anestesicos
etc.
não “B” como consta no Gabarito Oficial.
A gestante pode e deve fazer os tratamentos necessários, sobretudo o periodontal, mesmo
que este dependa do uso de antestésicos, medicamentos, procedimentos cirurgicos
Rua Arlindo Nogueira, 333 Norte – Salas 309 e 310 – CEP 64000-290
Centro Teresina – PI Telefone / Fax: (86) 3223-0822
www.consep-pi.com.br

CONSEP - Consultoria e Estudos Pedagógicos LTDA.
resguardados os cuidados em respeito à sua condição de gestante. A presença de doença
periodontal pode provocar parto prematuro e o tratamento se faz sim necessário. A visão de
não realizar o tratamento é ultrapassada. Mantenho o gabarito oficial (LETRA B).
36) Recursos de Professor de Ciências [Questões Específicas ao Cargo].
Nº da
Questão

16

Recurso

Parecer

INDEFERIDO: Equação: 12H2O + 6NADP + 9ADP + 9P -(luz)→ 9ATP + 6NADPH2 + 3O2+ 6H2O
Ou seja, na etapa fotoquímica o produto final possui ATP e NADPH2, o numero “2” ele indica
o numero de hidrogênios e o fato dele esta em fonte maior não implica dizer q eu esteja
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja errada a alternativa.
“Nula” e não “C” como consta no Gabarito Oficial.
Equação: 6CO2 + 12NADPH2 + 18ATP -(enzimas)→ 12NADP + 18ADP + 18P + 6H2O + C6H12O6
Ou seja, na etapa química no produto final possui glicose (C6H12O6) como a alternativa
informa. Letra C.

18

Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “B” e DEFERIDO: por possui duas alternativas INCORRETAS estará Anulada, mas o erro de digitação
não a torna difícil de ser compreendida. NULA.
não “D” como consta no Gabarito Oficial.

23

DEFERIDO: devido ao erro de digitação será ANULADA, pois etimológico é uma parte da
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja gramática que trata da origem das palavras e o correto seria etiológico que estuda a causa de
algo. Para o candidato que se achou prejudicado o erro foi apenas de digitação, mas como
“Nula”.
são palavras de significados bem diferentes será NULA a questao.

24

INDEFERIDO: devido a um erro de digitação a palavra clorofila foi digitada de forma
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja separada, porem para um candidato que percebe erros, como etimológico e etiológico, essa
“Nula”.
separação não seria caso de anulação, porem há um erro de GA BARITO, resposta correta é
alternativa B.
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INDEFERIDO: não será anulada, pois a alternativa correta é a letra A, e se a alternativa B vem
acompanhada da palavra insetos, é exatamente para testar o candidato, se ele sabe ou não
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja
25
que a planaria é um verme Platyhelminthes, e o elaborador da questão esta ciente que
“Nula”.
“helmintos” é uma palavra usada no sentido de vermes tanto para o filo Platyhelminthes
como para o filo Nematelminthes Letra A.
37) Recursos de Professor de História [Questões Específicas ao Cargo].
Nº da
Questão
12

18

Recurso

Parecer

Candidato(a) Alega que alternativa correta seja INDEFERIDO: O conteúdo programático faz menção ao Oriente Médio, região que
“Nula”. Tendo em vista que questão foge do compreende o Egito em todos os seus aspectos, sendo natural a abordagem de tal conteúdo
Conteúdo Programático.
nas questões da prova especifica.
INDEFERIDO: O(A) Candidato(a) alega que o conteúdo programático destoa do que fora
abordado na questão de numero de 18 colocando o termo exposto no conteúdo
programático “NORDESTE AÇUCAREIRO” como algo que se refere apenas aos aspectos da
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja
produção de açúcar no Nordeste no período Colonial,sendo totalmente fora do contexto tal
“Nula”. Tendo em vista que questão foge do
análise sobremodo porque tal expressão denota contexto que fora abordado na questão em
Conteúdo Programático.
análise. Quanto a questão da escravidão, tais revoltas também tinham a escravidão como
pano de fundo, muito embora não fossem a principal bandeira ideológica.

25

Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “D” DEFERIDO PARCIALMENTE: O algarismo romano I faltou na expressão: “Sobre o método do
esteja incorreta.
historiador desenvolvimento ao longo do século XX”. A questão deve ser NULA

30

INDEFERIDO: O(A) candidato(a) não apresenta as bases e fontes historiogeograficos para a
contestação, embora não haja referência limitaremos a indeferir seu recurso com base no
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “A” que se convenciona a afirmar no meio historiográfico que a escrita teve seu marco temporal
esteja incorreta.
a passagem do período pré-histórico para o tal período histórico ou mais convencional, a
história antiga, haja vista o fato de que os positivistas do século XVIII e XIX, principalmente
Augusto Comte com grande influencia no meio historigráfico, determinavam que para ser
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histórico o período teria que ter vestígios escritos, sendo a pré-historia um período não
histórico pois não havima tais vestígios, sendo a historia antiga a florecer tais vestígios, sendo
o principal desses vestígios a BIBLIA.
38) Recursos de Professor de Matemática [Questões Específicas ao Cargo].
Nº da
Questão
18

20

21

Recurso

Parecer

Candidato(a) Alega que alternativa correta seja RECURSO DEFERIDO : Houve um erro de digitação no enunciado da questão, a soma teria
“Nula”. Tendo em vista que questão não possui que ser igual a “9” (e não 8 como foi impresso nos cadernos de prova, desta forma a
alternativa correta a ser marcada.
alternativa “B” seria a resposta da mesma). A questão deverá ser anulada.
INDEFERIDO: Resolução da Questõe: Preço de venda = x (não sabemos o valor). Prejuízo =
15% do preço de venda ou 0,15x, que é igual a 6.000,00, então:
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja 6.000,00 = 0,15x
“Nula”. Tendo em vista que questão não possui x = 6.000,00/0,15
alternativa correta a ser marcada.
x = 40.000,00
O preço de venda é igual a 40.000,00, se Maria vendeu com prejuízo de 6.000,00, então o
preço de custo é 46.000,00, alternativa CORRETA da questão 20 é a letra “C”.
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja
INDEFERIDO: O prejuízo de 6.000,00 em relação ao preço de custo é:
“Nula”. Tendo em vista que questão não possui
6.000,00/46.000,00 = 0,1304 ou 13,04%, alternativa CORRETA da questão 21 é letra “B”.
alternativa correta a ser marcada.

39) Recursos de Psicólogo [Questões Específicas ao Cargo].
Nº da
Questão

Recurso

Parecer
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31

DEFERIDO: ANULA-se a questão. Freud observou que o fenômeno em questão tem fins
defensivos, é resultado de um conflito mental inconsciente e está relacionado com
fenômenos mentais clinicamente observados no fetichismo, nas perversões e nas psicoses.
A clivagem do Ego não leva à formação de compromisso entre as duas atitudes mentais.O
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “D” e uso deste processo em relação ao objeto externo engendra um objeto bom (idealizado) e um
não “A” como consta no Gabarito Oficial.
objeto mau, que é negado. O uso deste processo em relação às representações do objeto é a
base da idealização e serve como defesa contra a percepção dos impulsos destrutivos do
objeto amado. O uso freudiano deste conceito foi elaborado nos artigos Fetichismo, A
Clivagem do Ego no Processo de Defesa e Resumo da Psicanálise (Edição Standard das Obra
Psicológica Completa de Sigmund Freud, vols. XXI e XXII ; Ed. Imago, R.J.). Questão NULA.

34

Candidato(a) Alega que alternativa correta não seja INDEFERIDO: Mantém a alternativa gabaritada, letra B.
“B”.
http://www.famema.br/capacitacao/gruposoperativos.pdf
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