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RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO DA PROVA OBJETIVA DE CRUZ-CE 
1) Recursos de Conhecimentos Regionais (Nível Fundamental). 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

32 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “B” e 
não “C” como consta no Gabarito Oficial. 

DEFERIDO: Reconhecendo que houve um erro no gabarito, a resposta correta será alterada 
para a letra “B”. 

2) Recursos de Conhecimentos Regionais (Apenas para Nível Médio). 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

34 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “C” e 
não “B” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDO: A referida questão pede para assinar a alternativa com as PRINCIPAIS 
características do relevo do Ceará e, por eliminação, o candidato poderia chegar à alternativa 
correta, já que é em diversas fontes é possível constatar que uma das principais 
características do relevo cearense é justamente a sua irregularidade, o que consta na 
alternativa “B”. Além disso, afirmar que o relevo é irregular: implica dizer que na sua 
totalidade existem diversos tipos de relevo, incluindo-se as chapadas. As demais alternativas 
poderiam ser eliminadas, pois contém informações incorretas. Na “A”, por exemplo, não 
podemos afirmar que o relevo é formado EXCLUSIVAMENTE por planícies; Na “C”, é incorreto 
afirmar que o relevo é formado SOMENTE por montanhas e planície litorânea; Na “D”, é 
incorreto afirmar que o relevo cearense é de uma formação rochosa recente. 
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3) Recursos de Conhecimentos Regionais (Apenas para Nível Superior). 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

39 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “C” e 
não “B” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDO: A referida questão pede para assinar a alternativa com as PRINCIPAIS 
características do relevo do Ceará e, por eliminação, o candidato poderia chegar à alternativa 
correta, já que é em diversas fontes é possível constatar que uma das principais 
características do relevo cearense é justamente a sua irregularidade, o que consta na 
alternativa “B”. Além disso, afirmar que o relevo é irregular: implica dizer que na sua 
totalidade existem diversos tipos de relevo, incluindo-se as chapadas. As demais alternativas 
poderiam ser eliminadas, pois contém informações incorretas. Na “A”, por exemplo, não 
podemos afirmar que o relevo é formado EXCLUSIVAMENTE por planícies; Na “C”, é incorreto 
afirmar que o relevo é formado SOMENTE por montanhas e planície litorânea; Na “D”, é 
incorreto afirmar que o relevo cearense é de uma formação rochosa recente. 

4) Recursos Conhecimentos LDB/Fundamentos da Educação (Nível Superior: Exceto Professor Português) 

13 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “B” e 
não “A” como consta no Gabarito Oficial. 

DEFERIDO: A questão será “Nula” 

5) Recursos Conhecimentos LDB/Fundamentos da Educação (Apenas para Professor Português) 

08 
Candidato(a) Alega que questão deva ser NULA por 
não apresentar alternativa correta 

DEFERIDO: A questão será “Nula” 
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6) Recursos Conhecimentos LDB/Fundamentos da Educação (Nível Médio: Apenas Educação Básica I) 

18 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “B” e 
não “A” como consta no Gabarito Oficial. 

DEFERIDO: A questão será “Nula” 

7) Recursos de Conhecimentos SUS (Nível Superior: Exceto Assistente Social) 

28 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “D” e 
não “B” como consta no Gabarito Oficial. 

DEFERIDO: A reclamação procede, todas alternativas estão corretas. Portanto a alternativa 
certa a ser marcada é a letra “D”. 

 

29 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “D” e 
não “B” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDO: A reclamação não procede, a alternativa certa a ser marcada continua sendo a 
letra B. De acordo com a Lei n. 9.782, de 26 de janeiro de 1999, está descrito da seguinte 
forma:  

conjuntos, reagentes e insumos destinados a diagnóstico. E não: Conjuntos fitoterápicos, 
reagentes radioativos e insumos destinados à hemodinâmica, como reclama o candidato. 
Pois a questão pede de acordo com o que está descrito na Lei.  

Disponível em: Vigilância em saúde, para entender a gestão do SUS 2011, vol 6. Pág. 17 e 18.  
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8) Recursos de Português (Nível Médio). 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

08 
Candidato(a) Alega que os pronomes deveriam 
concordar com o sujeito 

INDEFERIDO 

9) Recursos de Português (Nível Superior). 

02 Candidato(a) Alega que questão não possui gabarito INDEFERIDO: Candidato não argumenta, nem mesmo fundamenta seu recurso. 

10) Recursos de Conhecimentos de Informática (Nível Médio: Exceto Professor Básica I) 

30 
Candidato(a) Alega: Não é um programa e sim um 
“Sistema Operacional”. 

INDEFERIDO: Todas alternativas são sim softwares, apenas a letra “C” aponta um Sistema 
Operacional, o LINUX. 

11) Recursos de Vigia (Conhecimentos Específicos).  

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

29 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “D” e 
não “B” como consta no Gabarito Oficial. 

DEFERIDO: Por erro de digitação o gabarito que deveria conter a letra D foi enviado 
erroneamente com a letra B. Pois sabe-se que um profissional ético é flexível, responsável e 
tem bons modos. Intolerância deveria ser a alternativa correta. Portanto alternativa correta 
passa a ser “D”. 



CONSEP - Consultoria e Estudos Pedagógicos LTDA. 

 

 

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 

 

12) Recursos de Agente de Administração (Conhecimentos Específicos). 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

17 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “A” e 
não “B” como consta no Gabarito Oficial 

DEFERIDO PARCIALMENTE: A resposta correta é a que afirma que todas as demais 
alternativas são consideradas certas. Memorando é uma documentação interna que 
formaliza a comunicação entre departamentos ou responsáveis pelos mesmos. Em um 
memorando pode-se relatar/informar sobre alterações de   rotinas internas ou solicitar o 
comparecimento  de algum funcionário, (como abordado  em alternativas da questão). Essas 
possibilidades de uso do memorando são confirmados em literatura específica e não 
somente  pelo que aborda as pesquisas genéricas como a apresentada pela 
requerente.Alternativa correta passa a ser letra “D”. 

13) Recursos de Técnico em Radiologia (Conhecimentos Específicos). 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

13 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “D” e 
não “C” como consta no Gabarito Oficial. 

DEFERIDO: Dos ossos expostos nas alternativas, o único a não fazer parte dos ossos do crânio 
é o osso hióide, que é um osso que se situa na parte anterior do pescoço humano, abaixo do 
maxilar inferior à frente da porção cervical da coluna vertebral. Portanto, a alternativa 
correta passa a ser “D”. 
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14) Recursos de Nutricionista (Conhecimentos Específicos). 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

12 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “D” e 
não “A” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDO: Os argumentos usados pela candidata no recurso são falhos pois os textos 
apresentados tratam intoxicações e infecções alimentares como a mesma patologia (tanto 
que o texto trata do tema demonimando-as "toxinfecções", tratando-as de forma geral), e 
como visto, elas são patologias diferentes, fato esse que a própria candidata confirma ao 
acatar como correto o tópico I da questão em discussão, que especifica que existem as duas 
patologias distintas. As infeccções causam febre porque há um patógeno, um microrganismo 
causando a infecção, e como em toda infecção, o organismo responde com tal sintoma. Já as 
intoxicações, como o próprio nome diz, são causadas pela ingestão da toxina, e não dos 
microrganismos em si, portanto não há um patógeno, apenas o produto sintetizado por eles. 
Obs:Vale ressaltar também que o artigo científico apresentado pela candidata foi publicado 
no ano de 1986, portanto há mais de 20 anos. Muitas das informações ali contidas, já estão 
defasadas. 

15) Recursos de Médico Clínico (Conhecimentos Específicos). 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

21 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “B” e 
não “D” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDO: A questão de numero 21 apresenta apenas a letra D como resposta. A resposta 
dada pelo candidato está errada, uma vez que o D-Dímero fica elevado por 7 dias e não 24 
hrs como está escrito na letra B; portanto, alternativa correta continua sendo letra “D”. 

25 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “B” e 
não “C” como consta no Gabarito Oficial. 

DEFERIDO: - A questão deve ser nula devido a erro de digitação na letra C que seria a 
assertiva correta. O correto seria "III e IV" e na questão encontra-se "IIII e IV"; 
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16) Recursos de Bioquímico (Conhecimentos Específicos).  

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

13 
Candidato(a) Alega que questão deva ser “Nula” por 
apresentar duas alternativas corretas. 

INDEFERIDO: A letra A justifica o porque a letra D não está correta, em relação aos 
argumentos enviados, realmente estão corretas as afirmações e literatura enviadas, no 
entanto a questão também se refere a quais células estão em proliferação . E a Barbara Bain, 
esclarece: Alguns casos de leucemia linfóide aguda (LLA) apresentam-se com anemia e 
trombocitopenia, sem nenhuma célula leucêmica circulante. Nos casos de LLA com pequeno 
número de blastos circulantes, algumas vezes é preciso fazer outros testes para distingui-la 
de uma infecção que esteja provocando linfocitose com linfócitos atípicos. Dessa forma a 
alternativa correta continua letra “A”. (Fonte: Células sanguíneas-Barbara Bain. Editora Artes 
médicas) 
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17) Recursos de Professor Educação Básica II – Matemática (Conhecimentos Específicos). 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

17 Candidato(a) Alega que questão não possui gabarito INDEFERIDO: 

 

18) Recursos de Professor Educação Básica II – Pedagogia (Conhecimentos Específicos). 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

18 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “A” e 
não “D” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDO: De acordo com a fonte a qual foi elaborada a questão 18 a alternativa correta é 
a letra “D”. A letra “A” está incorreta, pois não é progressão do ensino médio gratuito e 
somente universalização do ensino médio gratuito. Observe o inciso ²II que diz: 
Universalização do ensino médio gratuito. Universalização implica em dizer transformar em 
obrigatório, gratuito e acessível a todos que procurarem. ² II - Inciso com redação dada pela 
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Lei nº 12.061, de 27-10-2009. Fonte: Brasil. [Lei Darcy Ribeiro (1996)]. LDB: Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional: lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional. – 5. Ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, 
Coordenação Edições Câmara, 2010. 60 p. – (Série Legislação; n. 39) ISBN 978-85-736-5670-1 
(brochura). 1. Brasil. [Lei Darcy Ribeiro (1996)]. 2. Educação, legislação, Brasil. 3. Educação e 
Estado, legislação. Brasil. 4. Política educacional, Brasil. I. Título. II. Série. CDU 
343.143(81)(094). 

22 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “B” e 
não “A” como consta no Gabarito Oficial 

DEFERIDO: A alternativa correta seria a letra “A”, mas houve um erro de digitação, onde se lê 
Liberadora e Libertária, o correto deveria ser Libertadora e Libertária. 

* Nesse caso ocorre a anulação da questão.  

 

 

 

 

 

 

19) Recursos de Professor Educação Básica II – Português (Conhecimentos Específicos). 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

28 
Candidato(a) Alega que questão deva ser NULA por 
não apresentar alternativa correta 

INDEFERIDO: Há presença marcante da figura de linguagem denominada "aliteração" 
(repetição do som consonantal). Repare que no verso: 
“ Se cale por meu triste passamento” repete 3 vezes o som do "s" e 3 vezes o som do "t" - 
mantendo ritmo e frequência próprios da aliteração. Portanto alternativa correta continua 
sendo letra "D".  
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20) Recursos de Professor Educação Básica II – Biologia (Conhecimentos Específicos). 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

17 
Candidato(a) Alega que questão não especifica se o 
metabolismo é maior ou menor. Tornando a questão 
ambígua. 

DEFERIDO: Letra correta é B, porem por falta de uma palavra na letra D que seria menor, a 
questão fica impossível de ser respondida, portanto passa a ser “Nula”.  

 

22 
Candidato(a) Alega que questão possua mais de uma 
alternativa correta. 

DEFERIDO: Após análise foi verificado que a questão possui realmente duas alternativas 
corretas, letra “C” e “D”. Portanto passa a ser “Nula”. 

30 
Candidato(a) Alega que questão possui duas 
alternativas corretas “A” e “D”. Portanto deva ser 
NULA 

INDEFERIDO: A alternativa coreta é a letra “A”, na alternativa “D” ocorre apenas um erro de 
digitação, porém um erro que não induz o candidato a marcá-la. A alternativa correta 
continua letra “A”. 

31 
Candidato(a) Alega que questão possui duas 
alternativas corretas “B” e “A”. Portanto deva ser 
NULA 

DEFERIDO: Após análise foi verificado que a questão possui realmente duas alternativas 
corretas, letra “A” e “B”. Portanto passa a ser “Nula”. 

 


