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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 
DO MARANHÃO 

 
DECISÃO DOS RECURSOS 
(INFRARRELACIONADOS) 

 
I 

DOS RECURSOS 
 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos 
disponibilizados, que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto 
no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2012 DO CONSELHO REGIONAL DE 
ENFERMAGEM DO MARANHÃO – COREN. 
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 
 

Inscrição  Nome Cargo 
265000025 Joabe Barros De Oliveira Agente Administrativo 

265000106 Jose Marreiros De Souza Neto Agente Administrativo 

265000380 João Lucas Da Silva Brito Filho Agente Administrativo 

265000475 Renylton Pinheiro Da Silva Agente Administrativo 

265000589 Elinaldo Soares Costa Agente Administrativo 

265000811 Manoel Cristino Ferreira Neto Agente Administrativo 

265000897 Bruna Valéria Peixoto Da Silva Agente Administrativo 

265000974 Carlos Eduardo De Araújo Guedes Agente Administrativo 

265001560 Simara Lima Martins Agente Administrativo 

265001944 Alex Santos Moura Diniz Agente Administrativo 

265000691 Janielle Ferreira De Brito Lima Enfermeiro Fiscal 

265000708 Denise Navarro Guará Enfermeiro Fiscal 

265000769 Luciana Carvalho Machado Enfermeiro Fiscal 

265000826 Caroline Sampaio Franco Enfermeiro Fiscal 

265001212 Juliana Marques Rolim Enfermeiro Fiscal 

265001241 Melissandra Pinheiro Cunha Enfermeiro Fiscal 

265001636 Jose Willian Rego Resende Enfermeiro Fiscal 

265001870 Raphael Costa Marinho Enfermeiro Fiscal 

265002084 Mauricélia Santos Sousa Enfermeiro Fiscal 

II 
DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 
 

  

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes 
para provas de mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de 
recursos nos referidos cargos. Esta atitude é tomada devido à isonomia e legalidade do 
presente concurso público quando da utilização dos mesmos conteúdos programáticos. 
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As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  
 
 

Cargo: Agente Administrativo 
Questão: 02 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão solicita para que seja assinalado o que se infere do título do texto. Após 
a leitura do texto, a única informação que pode ser deduzida a partir de seu título: “Muito além 
de impressões digitais”, é a de que a função do registro fotográfico é ampla, como cita a opção 
B. Analisando o título do texto em questão, vemos que ele aborda a dimensão que o registro 
fotográfico pode tomar, ou seja, as fotos passam a ser uma referência da história de vida do 
cidadão. Na opção D, a afirmação “considera que o cotidiano pode ser registrado por todos” é 
pertinente em relação ao tema global do texto, porém a referida afirmação não é depreendida 
diretamente do título do texto, conforme é solicitado no enunciado da questão. 
Fonte: Texto da prova. 
 
Questão: 05 
RECURSO PROCEDENTE: QUESTÃO ANULADA. 
Na alternativa A: “Escreveu suas memórias a caneta.”, o acento grave pode ser utilizado na pura 
preposição "a" que rege um substantivo feminino singular, formando uma locução adverbial. Na 
referida opção, o acento diferencial pode ser usado para conferir maior clareza à frase.  Nas 
demais alternativas da questão, o uso do sinal grave é obrigatório. 
Fonte: Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ed. Nova Fronteira, 2009 – p.308 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A preposição “até” designa prioritariamente limite. No trecho em questão, a ideia é delimitar a 
duração de um fato: a história da família Gomes é oral apenas até a geração de Camila Cláudia, 
hoje com 21 anos. A ideia que a preposição “até” prioriza é a de limite, seja ele de tempo, 
espaço ou ações.  
Fonte:  

• Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ed. Nova Fronteira, 2009 – p.311. 

• Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 7 ed. - 
Curitiba: Ed. Positivo; 2008.  

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na frase proposta no enunciado da questão, a palavra “acesso” é gramaticalmente classificada 
como substantivo, formado através do processo de formação regressiva ou deverbal. Outros 
exemplos: do verbo “atrasar” forma-se o substantivo “atraso”, do verbo gritar forma-se o 
substantivo “grito”.  A alternativa correta é a letra C. 
Fonte: 
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• Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ed. Nova Fronteira, 2009 – p.370. 

• Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 7 ed. - 
Curitiba: Ed. Positivo; 2008.  

Questão: 13 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A) 

 
 
B) 

      
 

Girando a figura B em 180° no sentido horário temos que a mesma é igual a figura A:                 

 
 
C) 

           
 

Girando a figura C em 90° no sentido anti-horário temos que a mesma também é igual a figura 
A:                             

 
 
D) 
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Girando a figura D em 90° no sentido horário temos que a mesma também é igual a figura A:    

                          
 
E) 

 
Já a figura E em qualquer posição é diferente das demais. 
Resposta correta: E. 
Fonte: Raciocínio lógico para concursos. Autor: Fabrício Mariano. Edição: 4ª. Ano: 2011 
Editora: Elsevier. 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
120 + y + x + 100 = 400 
y + x = 400 – 220 
y + x = 180 
P (morango) = 52,5% 
(x + 100) / 400 = 0,525 
x + 100 = 400 . 0,525 
x + 100 = 210 
x = 110 
y + x = 180 
y + 110 = 180 
y = 70 
Diferença entre os valores de x e y é: 110 – 70 = 40 
Resposta: C 
Fonte: Raciocínio lógico para concursos. Autor: Fabrício Mariano. Edição: 4ª. Ano: 2011 
Editora: Elsevier. 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A euforia da descoberta do planeta HD 40307g se dá pelo fato de possuir semelhanças de 
condições com a Terra, encontrando-se na estreita zona habitável que circunda sua estrela, 
portanto uma posição bem parecida com a de nosso planeta. Não se pode afirmar que sua 
rotação se dá em torno de uma estrela idêntica ao Sol, já que tudo indica que ele gira ao redor 
do próprio eixo, o que possibilitaria a iluminação de toda a sua superfície. No que diz respeito 
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ao tamanho, ele possui cerca de sete vezes o tamanho da Terra e, por enquanto, os estudos não 
comprovam a existência de seres vivos e de água no novo planeta. Portanto, a única afirmativa 
possível é a que expressa “semelhança de condições com a Terra”. O enunciado da questão é 
enfático ao afirmar que o candidato deve “ler o trecho para responder às questões de 36 a 38”. 
Portanto, conclui-se que as informações que atendem a tais questionamentos.  
Fonte: Revista IstoÉ – edição Nº 2244, de 14/11/2012, p.23) 
 

Questão: 38 
Recurso procedente: Gabarito alterado para alternativa D 
O comando da questão afirmava que “Sobre a localização da Terra no universo é correto 
afirmar, EXCETO”, portanto, solicitava que fosse marcado dentre as cinco opções, a que 
apresenta uma afirmação incorreta (a exceção entre as afirmativas corretas). Na divulgação do 
gabarito ocorreu uma incorreção, já que a alternativa incorreta a ser marcada é a “D”, enquanto 
a “E” e demais (“A”, “B” e “C”) estão corretas. Nosso planeta faz parte da Via Láctea, portanto, 
não pode se afirmar que está próximo, já que ele está incluso nesta galáxia. Além disso, esta 
alternativa afirma “a Via Lactea é maior galáxia já descoberta no universo”, o que não se 
comprova já que, próxima a esta, há a Andrômeda, galáxia que possui o dobro do tamanho e é 
considerada a maior da vizinhança da Via Láctea.  
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 164 a 166). 
 
 
Cargo: Enfermeiro Fiscal 
Questão: 06 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A repetição da expressão “através do cheiro” não compromete o entendimento e nem a correção 
da alternativa que atende ao enunciado, mas apenas confirma o meio pelo qual o aparelho em 
questão obtém resultados. “A expectativa é de que o equipamento chegue aos consultórios 
dentro de 3 a 4 anos, fazendo muitos médicos e pacientes respirarem aliviados.” Ocorre 
ambiguidade quando um enunciado admite interpretações alternativas. Ou seja, há um duplo 
sentido. No texto, o verbo “respirar” é usado no sentido de que o aparelho inventado utiliza-se 
de uma imitação do mecanismo de respiração humano, sentir odores, e também (no trecho 
destacado) significando tranquilidade para os médicos advinda de tal descoberta.  
Fonte: FARACO, Carlos Emílio; MOURA, Francisco Marto. Gramática. 20. ed. São Paulo: 
Ática, 2007. 
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O verbo não pode estar no modo plural “caracterizam”, pois o sujeito da frase é “palavra” e não 
“indivíduos”; é a palavra que “caracteriza” os indivíduos. O termo “indivíduos” é classificado 
como objeto direto. “... a palavra relaxado caracteriza tanto os indivíduos...”Análise sintática: 
sujeito: palavra, verbo com o qual o sujeito concorda: caracteriza.  



 

6 
 

Fonte: FARACO, Carlos Emílio; MOURA, Francisco Marto. Gramática. 20. ed. São Paulo: 
Ática, 2007. 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A soma dos números de qualquer linha ou coluna é sempre igual a – 3. 
Soma dos números da primeira linha: –17 + 23 – 9 = – 3 
Soma dos números da terceira linha: 21–11–13 = – 3 
Soma dos números da primeira coluna: – 17 – 7 + 21 = – 3 
Soma dos números da segunda coluna: 23 – 15 – 11 = – 3 
Assim temos:   
Soma dos números da segunda linha: 
 – 7 – 15 + ?  = – 3 
– 22 + ? = – 3 
? = 22 – 3 
? = 19 
Soma dos números da terceira coluna: 
– 9 + ? – 13 = – 3 
? – 22 = – 3 
? = 22 – 3 
? = 19 
Soma dos algarismos: 1 + 9 = 10 
Resposta: D 
Fonte: Raciocínio lógico para concursos. Autor: Fabrício Mariano. Edição: 4ª. Ano: 2011 
Editora: Elsevier. 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A euforia da descoberta do planeta HD 40307g se dá pelo fato de possuir semelhanças de 
condições com a Terra, encontrando-se na estreita zona habitável que circunda sua estrela, 
portanto uma posição bem parecida com a de nosso planeta. Não se pode afirmar que sua 
rotação se dá em torno de uma estrela idêntica ao Sol, já que tudo indica que ele gira ao redor 
do próprio eixo, o que possibilitaria a iluminação de toda a sua superfície. No que diz respeito 
ao tamanho, ele possui cerca de sete vezes o tamanho da Terra e, por enquanto, os estudos não 
comprovam a existência de seres vivos e de água no novo planeta. Portanto, a única afirmativa 
possível é a que expressa “semelhança de condições com a Terra”. O enunciado da questão é 
enfático ao afirmar que o candidato deve “ler o trecho para responder às questões de 36 a 38”. 
Portanto, conclui-se que as informações que atendem a tais questionamentos.  
Fonte: Revista IstoÉ – edição Nº 2244, de 14/11/2012, p.23) 
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Questão: 38 
Recurso procedente: Gabarito alterado para alternativa D 
O comando da questão afirmava que “Sobre a localização da Terra no universo é correto 
afirmar, EXCETO”, portanto, solicitava que fosse marcado dentre as cinco opções, a que 
apresenta uma afirmação incorreta (a exceção entre as afirmativas corretas). Na divulgação do 
gabarito ocorreu uma incorreção, já que a alternativa incorreta a ser marcada é a “D”, enquanto 
a “E” e demais (“A”, “B” e “C”) estão corretas. Nosso planeta faz parte da Via Láctea, portanto, 
não pode se afirmar que está próximo, já que ele está incluso nesta galáxia. Além disso, esta 
alternativa afirma “a Via Lactea é maior galáxia já descoberta no universo”, o que não se 
comprova já que, próxima a esta, há a Andrômeda, galáxia que possui o dobro do tamanho e é 
considerada a maior da vizinhança da Via Láctea.  
Fonte: Almanaque Abril 2012 (São Paulo: Editora Abril, 2012, pp. 164 a 166). 
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III 
DAS CONCLUSÕES 

 
 
 
 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com 
as decisões e fundamentações supraelencadas. 
 
  

Publique-se, 
 

06 de março de 2013 
 
 

 
IDECAN 

 


