
 

1 
 

 
 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
ESTADO DA BAHIA 

 
DECISÃO DOS RECURSOS 
(INFRARRELACIONADOS) 

 
I 

DOS RECURSOS 
 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes ao cargo 
disponibilizado, que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2012 DO CONSELHO REGIONAL DE 
MEDICINA DO ESTADO DA BAHIA – CREMEB. 
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 
 

Inscrição  Nome Cargo 

268000046 Joselicia Santos De Andrade Auxiliar de Apoio Administrativo I 

268000157 Osmar De Jesus Souza Auxiliar de Apoio Administrativo I 

268000759 Juliane Santos Melo Auxiliar de Apoio Administrativo I 

268001073 Luan Lopes De Carvalho Auxiliar de Apoio Administrativo I 

268001463 Gleice Santos Melo Auxiliar de Apoio Administrativo I 

268001743 Francisco Moreira Luna Neto Auxiliar de Apoio Administrativo I 

268000103 Jean Carlos Da Paixao Correia Auxiliar de Serviços Gerais 

268000011 Cristiano Santos Gomes Técnico de Atividades de Suporte I 

268000033 Jorge Bomfim Souza Filho Técnico de Atividades de Suporte I 

268000273 Marcelo Potratz Do Nascimento Técnico de Atividades de Suporte I 

268000301 Fernanda Souza Da Silva Técnico de Atividades de Suporte I 

268000364 Jeane De Souza Argolo Técnico de Atividades de Suporte I 

268000529 Maria De Fatima Melo Técnico de Atividades de Suporte I 

268000582 Reine Silva Técnico de Atividades de Suporte I 

268000610 Carolina Maria Negredo De Araujo Técnico de Atividades de Suporte I 

268000725 Patrícia Oliveira Sampaio Técnico de Atividades de Suporte I 

268001076 Juliana Sapucaia De Freitas Técnico de Atividades de Suporte I 

268001317 Uriel Matos Santos Técnico de Atividades de Suporte I 

268001383 Raymond Prado Valladares Junior Técnico de Atividades de Suporte I 

268001445 Melyssa Akemi Inoue Técnico de Atividades de Suporte I 

268001462 Edlene Patrícia Marback Dos Santos Técnico de Atividades de Suporte I 

268001555 Vinícius Guimarães Santana Técnico de Atividades de Suporte I 

268001701 Bruno Calixto Dorea Técnico de Atividades de Suporte I 
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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. 
 
 
 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  
 
 

Cargo: Auxiliar de Apoio Administrativo I 
Questão: 03 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alegação de que a questão emprega linguagem técnica é infundada. Nos três dicionários 
consultados (Aulete Digital, Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa e Michaelis 
Moderno Dicionário da Língua Portuguesa) as palavras de uso mais restrito presentes no 
enunciado da questão – “torpor” e “inação” –, com o sentido em que foram empregadas (inércia 
para a primeira e falta de ação para a outra) não são enquadradas em um crivo técnico. 
Uma busca simples no software de buscas do site do jornal Folha de São Paulo retornou 81 
resultados para a palavra “torpor” e 204 para “inação”, distribuídos pelas diversas colunas e 
sessões do jornal (e não apenas em sessões vinculadas a temas relacionados à medicina e à 
saúde de maneira geral). O uso desses termos na linguagem jornalística (que não é técnica, uma 
vez que deve ser acessível a leitores das mais diversas formações) reforça que não dizem 
respeito à linguagem técnica. 
Por último, afirma-se que mesmo aqueles que desconheciam o sentido de tais palavras tinham 
oportunidade de depreender seus sentidos através de uma análise de suas partes: a raiz da 
palavra “torpor” é a mesma raiz da palavra altamente recorrente “entorpecer”; “inação”, por sua 
vez, nada mais é do que a palavra “ação” (que designa “ato ou o resultado de agir”, cf. o Aulete 
Digital) com o sufixo de negação altamente recorrente “in-” anteposto. Ressalta-se que 
“Estrutura e formação de palavras” era um item presente no edital do concurso. 
Fontes: 

• AULETE, F. J. C.; VALENTE, A. L. S. Aulete Digital – Dicionário comtemporâneo da 
Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Lexicon. Disponível em: <http://aulete.uol.com.br/>. 

• HOUAISS, A. Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. v.2.0a. São Paulo: 
Objetiva. CD-ROM. 

• WEISZFLOG, W. (ed.). Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: 
Melhoramentos. CD-ROM. 
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Questão: 06 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “transcraniana” – (formada por: prefixo “trans” (através) + a raiz “cran” (parte 
superior da cabeça) + sufixo “iana” (relativo a) –, não se trata de um caso de derivação 
parassintética. A forma em questão envolve dois níveis de derivação: um caso de sufixação – 
que formou “craniano(a)” (“crânio” + “iana”) – seguido de um caso de prefixação (“trans” + 
“craniano”). 
Basilio (2007, p. 49) corrobora isso ao afirmar que “o reconhecimento [de uma palavra formada 
por derivação parassintética] se faz pela possibilidade ou não de extrair um dos afixos da 
construção e ter como resultado uma palavra da língua. Havendo a possibilidade, a construção 
não seria considerada parassintética.” Como a eliminação do prefixo “trans” resulta na palavra 
“craniano(a)”, existente na Língua Portuguesa e que está presente nos dicionários consultados 
(Aulete Digital, Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa e Michaelis Moderno 
Dicionário da Língua Portuguesa) o item II não pode estar correto.  
Fontes: 

• AULETE, F. J. C.; VALENTE, A. L. S. Aulete Digital – Dicionário comtemporâneo da 
Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Lexicon. Disponível em: <http://aulete.uol.com.br/>. 

• BASÍLIO, M. Teoria lexical. São Paulo. 8. ed. Ática, 2007. 

• HOUAISS, A. Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. v.2.0a. São Paulo: 
Objetiva. CD-ROM. 

• WEISZFLOG, W. (ed.). Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: 
Melhoramentos. CD-ROM. 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A suposta negação, indicada pelas razões recursais, que seria necessária à alternativa 
apresentada como correta – A – para estar de fato correta não procede, pois a dúvida de que a 
cabeça de Calvin estaria no “lugar” é posta após o uso da palavra “isso”, logo não há como 
“isso” retomar (recuperar) uma informação que sequer havia sido dada. Substituindo “isso” pela 
informação de Calvin teríamos: “Ah, sua cabeça estar no lugar eu já não sei”. Caso retomasse 
“a sua cabeça [de Calvin] (NÃO) está no lugar correto” (remetendo a “Ah, sua cabeça (NÃO) 
estar no lugar eu já não sei”) a fala não faria sentido, apresentando grave incoerência dada à 
redundância da negação da cabeça no “lugar”.  
Atestam isso o Aulete Digital e Cunha e Cintra (2007, p. 332), que conferem ao pronome 
demonstrativo “isso” característica anafórica (i.e. faz alusão ao que acabou de ser mencionado) 
e não catafórica (que faz alusão ao que ainda será mencionado). Por isso, no Texto II, tal 
pronome retoma a fala de Calvin (de que sua cabeça está no lugar correto), que é aquilo que 
fora dito imediatamente antes da fala da mãe de Calvin. Não há como “isso” retomar a dúvida 
da mãe de Calvin, uma vez que tal desconfiança é apresentada após o uso do pronome, na 
expressão “não sei”. 



 

4 
 

Fontes: 

• AULETE, F. J. C.; VALENTE, A. L. S. Aulete Digital – Dicionário comtemporâneo da 
Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Lexicon. Disponível em: <http://aulete.uol.com.br/>. 

• CUNHA, C.; CINTRA, L. A Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Lexikon, 2007. 

 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para alternativa B. 
Dados: 
Senhas: 1 a 72 
3 minutos cada cliente 
10h e 42 min – 9h e 00min = 1h e 42 min = 102 minutos 
Considerando o atendimento de Patrícia temos um total de 105 minutos 
105 : 3 = 35 clientes  
Como são 72 senhas ainda faltam 72 – 35 = 37 clientes 
Resposta: B 
Fonte: Matemática. Volume Único. Autores: José Ruy Giovanni, José Roberto Bonjorno, José 
Ruy Giovanni Júnior. Editora FTD. 1ª edição. 
 
Questão: 20 
RECURSO PROCEDENTE: QUESTÃO ANULADA. 
Sequência numérica: 
1 – 11 – 20 – 102 – 111 – 120 – ? – 1102 – 1111 – 1120 – ... 
A questão apresenta erro na elaboração, a interrogação deve corresponder a um número de 4 
algarismos, sendo estes 1, 0 ou 2, e cuja soma dos mesmos seja igual a 4. Assim a interrogação 
corresponderia ao número 1012 e em seguida ainda teríamos o número 1021, antes do número 
1102. 
Fonte: Matemática. Volume Único. Autores: José Ruy Giovanni, José Roberto Bonjorno, José 
Ruy Giovanni Júnior. Editora FTD. 1ª edição. 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumentam os recursos que não há alternativa incorreta a ser marcada. Com a devida vênia, 
sem razão os recursos. As alternativas “A”, “B”, “C” e “E” estão de acordo, respectivamente, 
com os artigos 10, 11, 14 e 12 do Decreto Federal n.º 44.045/58, enquanto a alternativa “D” fere 
o art. 16 do referido decreto. A citada alternativa “D” estabelece que “os processos atinentes à 
ética profissional terão, além do relator, um revisor, também designado pelo Presidente e os 
pareceres de ambos serão entregues na Secretaria, para depois serem lidos na sessão Plenária de 
julgamento.” Entretanto, o art. 16 tem a seguinte redação “Os processos atinentes à ética 
profissional terão, além do relator, um revisor, também designado pelo Presidente e os 
pareceres de ambos, sem transitarem em momento algum, pela Secretaria, só serão dados a 
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conhecer na sessão Plenária de julgamento.” Pelo que se percebe, na norma legal há disposição 
no sentido de que os pareceres não transitam pela Secretaria, enquanto na alternativa “D” está 
expresso que os pareceres serão entregues na Secretaria. Por tais razões a alternativa está 
equivocada. 
Fonte: Decreto Federal n.º 44.045/58. 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão contestada pede que se identifique as afirmativas incorretas, logo, II e IV 
representam estas, considerando que respectivamente, a pasta /etc é utilizada para armazenar 
arquivos de configuração e aplicativos do sistema e a pasta /root é a pasta do administrador do 
sistema, o conteúdo apresentado nestes itens para a questão é incorreto. As demais alternativas 
estão corretas. 
Fonte: http://meupinguim.com/pastas-basicas-comuns-sistemas-linux/ 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Um dos temas mais abordados e geradores de preocupação do Brasil e no mundo atualmente é o 
gerenciamento dos recursos hídricos, já que se registra a falta deste em muitas regiões e, 
inclusive, crises e disputadas relacionados a esta vital fonte de vida. O Brasil em 1997 teve 
sancionada a Lei das Águas (Lei n 9.433) que estabeleceu a Política Nacional de Recursos 
Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(Singreh).  Trata-se de um fato recente historicamente e de grande importância para a 
população, portanto, é tema pertinente desta disciplina e merece atenção especial de todo 
cidadão. Até mesmo pela importância destas ferramentas que tem como principais objetivos 
assegurar a disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados, bem como promover 
uma utilização racional e integrada dos recursos hídricos. A lei tem como fundamento a 
compreensão de que a água é um bem público (não pode ser privatizada), sendo sua gestão 
baseada em usos múltiplos (abastecimento, energia, irrigação, indústria etc.) e descentralizada, 
com participação de usuários, da sociedade civil e do governo. O consumo humano e de animais 
é prioritário em situações de escassez. Como a Lei das Águas descentraliza a gestão do uso da 
água, o Estado abre mão de uma parte de seus poderes e compartilha com os diversos 
segmentos da sociedade uma participação ativa nas decisões. Compete à União e aos Estados 
legislar sobre as águas e organizar, a partir das bacias hidrográficas, um sistema de 
administração de recursos hídricos que atenda as necessidades regionais. O Poder Público, a 
sociedade civil organizada e os usuários da água integram os Comitês e atuam, em conjunto, na 
busca de melhores soluções para sua realidade. 
Fonte: http://www.brasil.gov.br/sobre/meio-ambiente/legislacao-e-orgaos/lei-das-aguas 
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Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 
 
Questão: 15 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para alternativa A. 
Algarismos: 5, 6, 7, 8, 9 
P5 = 5! = 5 . 4 . 3 . 2 = 120 
Resposta: A 
Fonte: Matemática. Volume Único. Autores: José Ruy Giovanni, José Roberto Bonjorno, José 
Ruy Giovanni Júnior. Editora FTD. 1ª edição. 
 
Questão: 33 
RECURSO PROCEDENTE: QUESTÃO ANULADA. 
Quando se afirma que “o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou por unanimidade a 
legalidade da união homoafetiva garantindo direitos semelhantes a casais homossexuais e 
heterossexuais”, significa dizer que os direitos se assemelham aos já existentes para os 
heterossexuais, ou seja, são os mesmos direitos para grupos diferentes de casais, por isso, está 
inserida a palavra “semelhantes”. No entanto, no entendimento legal desta decisão divulgada, 
encontramos a afirmação clara de que (“... NÃO CONFERIR IGUAL PROTEÇÃO LEGAL 
AO CASAMENTO ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO...”), portanto, trata-se de uma 
igualdade de direitos estabelecida, o que realmente torna a afirmativa inconsistente, gerando 
dúvidas e questionamentos apropriados que obriga a banca a rever seu posicionamento, 
solicitando a anulação da questão, já que esta passa a ter duas afirmações incorretas. 
 
Questão: 39 
RECURSO PROCEDENTE: QUESTÃO ANULADA. 
A ausência de informações no enunciado, cruciais para a análise do gráfico apresentado, como a 
sinalização de que o gráfico tratava do percentual de mulheres chefes de família, comprometeu 
a questão, tornando impossível o entendimento pretendido pela Banca Examinadora. Por isso, a 
questão deve ser anulada.  
Fonte: http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/11/28/numero-de-mulheres-
chefes-de-familia-cresce-mais-do-que-quatro-vezes-segundo-ibge.htm 
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Cargo: Técnico de Atividades de Suporte I 
Questão: 01 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A matéria do texto é o tema, que, por sua vez, resulta do tratamento dado pelo autor a 
determinado assunto. No texto em análise, a autora trata da questão da evolução da língua 
através dos tempos e a incorporação de novos vocábulos de acordo com a necessidade dos 
falantes. A alternativa C não pode ser considerada correta, pois “as mudanças ortográficas 
através da história” são um subtema ao qual a autora faz referência mantendo como tema central 
do texto a dinâmica da língua que não está submetida a qualquer novo acordo ortográfico.  
Fonte:  

• O próprio texto.  

• GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 2010. 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A” não pode ser considerada correta.  
A) “A língua incorpora esses termos...” 
Neste caso, a palavra “termos” exerce a função sintática de objeto direto. O objeto direto é o 
complemento que se liga diretamente ao verbo, ou seja, sem o auxílio de preposição. O objeto 
direto é, enfim, o complemento do verbo transitivo direto.  
Sujeito é termo essencial da oração com o qual o verbo concorda.  
Fonte: FARACO, Carlos Emílio; MOURA, Francisco Marto. Gramática. 20. ed. São Paulo: 
Ática, 2006. 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A” não pode ser considerada correta, pois indignar-se significa demonstrar raiva, 
cólera. E ainda que haja tais sentimentos por parte da autora acerca das reformas ortográficas, 
não são demonstrados no trecho em análise. Ela diz que “se adapta, até por questões de 
trabalho”. Adaptar-se significa amoldar-se, harmonizar-se a uma situação, no caso, por razões 
profissionais.  
Fonte: 

• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

• O próprio texto. 
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Questão: 06 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “E” não pode ser considerada correta, pois não há indicação de tal regra na 
gramática normativa para o uso da vírgula. A vírgula tem a função, dentre outras, de separar 
certas palavras e expressões interpositivas: por exemplo, porém, ou melhor, ou antes, isto é, por 
assim dizer, além disso, aliás, com efeito, então, outrossim, pois, assim, entretanto, todavia, etc.  
Fonte: SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A regência do verbo “dedicar” exige preposição: dedicar algo a alguém. Crase é o nome que se 
dá à fusão, à contração de dois “aa”. Em “... que dedicou à tradução milhares de horas de sua 
vida.” o uso do acento grave indicador de crase é obrigatório já que o verbo dedicar exige a 
preposição “a” e está diante de uma palavra feminina que admite artigo “tradução”.  
Fonte:  

• SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática.  

• LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão requer os termos que nomeia a língua e não que a caracterizam. 
Soberana, flexível e viva são adjetivos; caracterizam a língua. Já dama e engrenagem são 
substantivos, nomeiam “língua”.  
Fonte: SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Acentuam-se as oxítonas terminadas em a, e, o, em (s). A palavra “bombom”, por exemplo, não 
é acentuada, pois se trata de uma oxítona terminada em “m”. Para que fosse acentuada deveria 
ser terminada em a, e, o, em (s) e não em “m”.  
Fonte: PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (conforme 
o Acordo Ortográfico) São Paulo: Scipione, 2008. 
 
Questão: 15 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para alternativa A. 
Algarismos: 5, 6, 7, 8, 9 
P5 = 5! = 5 . 4 . 3 . 2 = 120 
Resposta: A 
Fonte: Matemática. Volume Único. Autores: José Ruy Giovanni, José Roberto Bonjorno, José 
Ruy Giovanni Júnior. Editora FTD. 1ª edição. 
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Questão: 17 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Balança da esquerda: 
x + 9 + 12 + 8 = y + 9 + 7 + 15 
x + 29 = y + 31 
x – y = 2 
Balança da direita: 
4 + 9 + 12 + 8 = x + y + 7 + 15 + 1 
33 = x + y + 23 
x + y = 10 
x = 6 e y = 4 
y / x = 4 / 6 = 2 / 3 
Resposta: C 
Fonte: Matemática. Volume Único. Autores: José Ruy Giovanni, José Roberto Bonjorno, José 
Ruy Giovanni Júnior. Editora FTD. 1ª edição. 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Idades em que houve festas de aniversário: 
18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75 
Total: 20 
75 – 20 = 55 
Número de anos em que não houve festas de aniversário: 55 anos 
Resposta: D 
Fonte: Matemática. Volume Único. Autores: José Ruy Giovanni, José Roberto Bonjorno, José 
Ruy Giovanni Júnior. Editora FTD. 1ª edição. 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Número na parte interna do triângulo: 55 = 
3

529122 ++    

Número na parte interna do quadrado: ? = 38
4

33592535
=

+++    

55 + 38 = 93 
Resposta: C 
Fonte: Matemática. Volume Único. Autores: José Ruy Giovanni, José Roberto Bonjorno, José 
Ruy Giovanni Júnior. Editora FTD. 1ª edição. 
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Questão: 21 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumenta o recurso que o enunciado da questão não indica a Lei n.º 3.268/57 nem o Decreto 
Federal n.º 44.045/58 e que por isso estariam sendo infringidos o edital e princípios da 
administração pública. Com a devida vênia, os argumentos não devem prosperar. Tanto a 
referida lei quanto o decreto estão previstos expressamente no conteúdo programático descrito 
para o cargo. O conteúdo da questão foi retirado justamente da lei que estabelece em seu art. 4º 
que o Conselho Federal de Medicina compor-se-á de 28 (vinte e oito) conselheiros titulares. 
Assim, o conteúdo abordado consta do edital, não havendo que se falar em qualquer anulação. 
De qualquer modo, ainda cabe esclarecer, a título de complementação que não há qualquer 
exigência de constar expressamente o número da lei no enunciado da questão. A pergunta era 
direta: número de conselheiros titulares do conselho federal. E a resposta também, já que 
encontrada na lei que está prevista no edital.   
Fonte: Lei n.º 3.268/57. 
 
Questão: 33 
RECURSO PROCEDENTE: QUESTÃO ANULADA. 
Quando se afirma que “o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou por unanimidade a 
legalidade da união homoafetiva garantindo direitos semelhantes a casais homossexuais e 
heterossexuais”, significa dizer que os direitos se assemelham aos já existentes para os 
heterossexuais, ou seja, são os mesmos direitos para grupos diferentes de casais, por isso, está 
inserida a palavra “semelhantes”. No entanto, no entendimento legal desta decisão divulgada, 
encontramos a afirmação clara de que (“... NÃO CONFERIR IGUAL PROTEÇÃO LEGAL 
AO CASAMENTO ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO...”), portanto, trata-se de uma 
igualdade de direitos estabelecida, o que realmente torna a afirmativa inconsistente, gerando 
dúvidas e questionamentos apropriados que obriga a banca a rever seu posicionamento, 
solicitando a anulação da questão, já que esta passa a ter duas afirmações incorretas. 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão comanda que “Além dos estados citados no texto, fazem parte da 
região denominada Amazônia Legal...” Isso significa dizer que o candidato deve elencar a 
alternativa que têm os estados e região que se complementam aos já citados no texto base da 
questão. Por isso, os estados que faltam, segundo o candidato em seu recurso, são justamentos 
os que foram citados no texto que se encontra na prova com o seguinte comando: “Leia o texto 
abaixo para responder as questões de 36 a 38”. O texto cita os estados do Pará e do Amapá. 
Fonte: 
http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2154:catid=
28&Itemid=23 
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Questão: 39 
RECURSO PROCEDENTE: QUESTÃO ANULADA. 
A ausência de informações no enunciado, cruciais para a análise do gráfico apresentado, como a 
sinalização de que o gráfico tratava do percentual de mulheres chefes de família, comprometeu 
a questão, tornando impossível o entendimento pretendido pela Banca Examinadora. Por isso, a 
questão deve ser anulada.  
Fonte: http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/11/28/numero-de-mulheres-
chefes-de-familia-cresce-mais-do-que-quatro-vezes-segundo-ibge.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
DAS CONCLUSÕES 

 
 
 
 

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

Publique-se, 
 

01 de fevereiro de 2013 
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