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RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELEIMINAR DO TESTE SELETIVO DE 
RIBEIRO GONÇALVES – PI 

 
1. Recurso contra Conhecimentos Regionais para todos os Cargos. 
 

Nº Questão Recurso Parecer 

29 Candidato pede anulação da questão. DEFERIDO: Questão Nula. 

 
2. Recurso contra Conhecimentos Específicos para o Cargo de Professor de Polivalência. 

 
Nº Questão Recurso Parecer 

18 Candidato pede troca de alternativa de “D” para “C”. 
DEFERIDO: Mudança de Gabarito 
para alternativa C. 

 
3. Recurso contra Conhecimentos de Psicologia. 

Nº Questão Recurso Parecer 

09 

A letra (D) como resposta EXCETO é muito relativo. 
Levando em consideração a subjetividade humana, 
“mudar as relações interpessoais que mantia antes 
do tratamento”, essa mudança na vida do usuário 
tem aspectos positivos quanto negativos. Nas 
relações interpessoais do usuário tem risco de 
recaída tanto quando “relações de ajuda” no combate 
contra o uso de drogas. 

INDEFERIDO: Mantém-se o 
gabarito oficial, pois na descrição 
da questão fala-se de "forma 
genérica", por tanto a alternativa D 
é usada como exclusão é 
justamente esse "relativo" que o 
candidato faz a observação não 
pode ser aplicado nos casos das 
demais alternativas. 

11 
Alega que conteúdo programático de conhecimento 
especifico não inclui teoria e técnicas psicológicas na 
abordagem Cognitivo - Comportamental. 

INDEFERIDO: No conteúdo 
exigido no edital para estudo do 
processo seletivo pede-se  as 
abordagens e técnicas de 
psicoterapia. A TCC não foge a 
regra, pois encontra-se nas 
principais abordagens a 
PSICOLOGIA. 

12 

A questão cita alguns transtornos referente ao DSM-
IV. Este manual possui sua versão atualizada DSM-V 
publicado em 18 de maio de 2013. Em relação aos 
transtornos do DSM-IV citado, impossibilita 
responder a questão já que o manual DSM-V já está 
em vigor. 

INDEFERIDO: A DSM-IV mesmo 
não atualizada como o candidato 
argumenta, não impossibilita uma 
resposta correta. E por questão de 
fonte de onde foi retirada a 
questão há a necessidade de datar. 

13 
Alega que conteúdo programático de conhecimento 
especifico não inclui teoria e técnicas psicológicas na 
abordagem Cognitivo - Comportamental. 

INDEFERIDO: No conteúdo 
exigido no edital para estudo do 
processo seletivo pede-se  as 
abordagens e técnicas de 
psicoterapia. A TCC não foge a 
regra pois encontra-se nas 
principais abordagens a 
PSICOLOGIA. 

15 

A questão cita alguns transtornos referente ao DSM-
IV. Este manual possui sua versão atualizada DSM-V 
publicado em 18 de maio de 2013. Em relação aos 
transtornos do DSM-IV citado, impossibilita 
responder a questão já que o manual DSM-V já está 
em vigor. 

INDEFERIDO: A DSM-IV mesmo 
não atualizada como o candidato 
argumenta, não impossibilita uma 
resposta correta. E por questão de 
fonte de onde foi retirada a 
questão há a necessidade de datar. 

 


