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RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO DA PROVA OBJETIVA DE SAMPAIO - TO 

 

1) Recursos Assistente Social (Conhecimentos Específicos) 

Nº da 

Questão 

Recurso Parecer 

21 
Candidato alega que questão possui mais de uma 

alternativa correta. 

DEFERIDO: Devido questão possuir mais de uma alternativa correta deverá ser “nula”. 

 

   

2) Recursos de Educador Físico (Conhecimentos Específicos). 

Nº da 

Questão 

Recurso Parecer 

22 Candidato(a) alega que alternativa correta seja “B” e não “D” 
DEFERIDO: Não são quatro as prioridades pactuadas pelo pacto da vida e sim seis. Portanto 

a alternativa correta passa a ser “B”. 

25 Candidato(a) alega que alternativa correta seja “D” e não “B” 

INDEFERIDO: Segundo REIS (1982, p.38) autor do livro “A natação na sua expressão 

psicomotriz” as fases ou objetivos da aprendizagem da natação são a adaptação, a 

aprendizagem propriamente dita, o aperfeiçoamento e o treinamento. A flutuação faz parte 

desse processo, no entanto, é conceituado como um dos objetivos da fase de adaptação e não 

como uma fase específica. É possível compreender que a classificação de REIS engloba não 

somente a fase inicial de aprendizagem (adaptação) como classifica, por exemplo, 

BONACHELA, mas, classifica de forma bem mais ampla. A classificação citada de 

BONACHELA só fundamenta que a flutuação é apenas uma fase do processo de adaptação e 

não uma fase de todo o processo de aprendizagem. 

3) Recursos de Enfermeiro (Conhecimentos Específicos). 

Nº da 

Questão 

Recurso Parecer 

25 
Candidato alega que alternativa correta seja “C” e não “B” 

como consta no gabarito. 

DEFERIDO: Devido erro de digitação a questão deverá ser  “nula”. 
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4) Recursos de Conhecimentos Regionais (Nível Médio e Fundamental).  

Nº da 

Questão 

Recurso Parecer 

31 Candidato(a) Alega que questão deva ser “nula”. 
DEFERIDO: Devido erro de digitação na palavra Paranã, que na prova está Paraná. A questão fica sem 

alternativa correta. Portanto será “nula”. 

5) Recursos de Conhecimentos Regionais (Nível Superior). 

Nº da 

Questão 

Recurso Parecer 

36 Candidato(a) Alega que questão deva ser “nula”. 
DEFERIDO: Devido erro de digitação na palavra Paranã, que na prova está Paraná. A questão fica sem 

alternativa correta. Portanto será “nula”. 

 

6) Recursos de Português (Nível Superior). 

 

Nº da 

Questão 

Recurso Parecer 

08 
Candidato alega que questão possui mais de uma 

alternativa correta. 

DEFERIDO: A questão contém erro de formulação: há duas respostas corretas (letras "b" e "c") - 

estando, portanto, ANULADA. 

 

 


