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CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO – CREFITO-8 
 

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. 001/2013 DO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E 
TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO. 
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 
 

Inscrição  Nome Cargo 

316000008 Luciana Sperandio Assistente Administrativo 

316000019 Alcidmar Tostes Assistente Administrativo 

316000515 John Kennedy De Freitas Chellay Assistente Administrativo 

316000776 Camila Meneses Januário Assistente Administrativo 

316001011 Karine Koga Assistente Administrativo 

316001177 Seidi Matheus Kondo Assistente Administrativo 

316001304 Adriana Karin Goelzer Leinig Assistente Administrativo 

316001432 Bruno Francisco Sgoda Assistente Administrativo 

316001490 Ana Maria De Souza Assistente Administrativo 

316001547 Shirley Caldas Barbosa Assistente Administrativo 

316001355 Andre Luiz Pinheiro Neves Assistente de Comunicação 

316000986 Antonio Joaquim Dos Santos Auxiliar de Serviços Gerais 

316000063 Tatiane Cruz Malassise Auxiliar de Teleatendimento 

316000251 Denise Torres Athayde Auxiliar de Teleatendimento 

316000341 Severina Timotheo Da Silva Auxiliar de Teleatendimento 

316000486 Patrícia Novais Da Silva Auxiliar de Teleatendimento 

316001320 Alana Kimberly Assunção Da Silva Auxiliar de Teleatendimento 

316001532 Pâmea Cristina Da Rosa Auxiliar de Teleatendimento 

316000243 Benhur José De Oliveira Fiscal Fisioterapeuta 

316000743 Fernanda Silva Almeida Fiscal Fisioterapeuta 

316000890 Jean Carlos Debastiani Fiscal Fisioterapeuta 

316000156 Luciane Modesto Ruiz Fiscal Terapeuta Ocupacional 

316000248 Alcione Batista Leite Fiscal Terapeuta Ocupacional 

316000433 Luciana De Cassia Ribeiro Fiscal Terapeuta Ocupacional 

316000058 Maria Luiza Delazeri Procurador Jurídico 

316000157 Bruna Schlichting Procurador Jurídico 

316000204 Carlos Eduardo Faisca Nahas Procurador Jurídico 

316000649 João Francisco Monteiro Sampaio Procurador Jurídico 

316000713 Edson Da Silva Godinho Procurador Jurídico 

316000113 Marcelo Nunes Peregrino Técnico de Informática 

316000846 Andre Tebaldi Dutra Da Silva Técnico de Informática 
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II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS 
 

Questão: 02 

Recurso procedente: Alterar Gabarito para Alternativa D 

A afirmativa “Precisamos dos monstros para elaborarmos de forma equilibrada os nossos medos” também 

está correta. Isso pode ser comprovado no quarto parágrafo do texto. 

Fonte: O próprio texto 

 

Questão: 03 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O autor, ao longo do texto, expõe sua opinião e, a partir disso usa argumentos para reiterar o exposto. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 07 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Nessa questão o verbo “acreditar” (enunciado da questão) é transitivo indireto pois necessita de 

complemento regido de preposição. A alternativa que possui também verbo transitivo indireto é a “B” (verbo 

“precisar”). 

 Fonte: Pasquale & Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa. Editora Scipione. 

 

Questão: 10 

Recurso Procedente: Questão Anulada. 

Não há alternativa correta para essa questão. Na alternativa “B” não há objeto direto pois o verbo “importar”, 

nessa frase, é intransitivo. Portanto essa frase não pode ser transposta para a voz passiva. 

Fonte: Pasquale & Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa. Editora Scipione. 

 

Questão: 30 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Conforme explicitado no enunciado, a questão exigia conhecimento acerca das causas de extinção ou perda 

do mandato dos membros dos Conselhos Regionais, solicitando fosse assinalada a alternativa incorreta. De 

acordo com art. 4º, III, da lei 6.316/75, para a perda ou extinção do mandato necessário, dentre outras causas, 

sentença condenatória transitada em julgado com pena superior a dois anos, e não a um ano, como indicado 

na alternativa incorreta. 

Fonte: Lei 6.316/75 
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Questão: 36 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Ao contrário do que se afirma na questão, Estados Unidos (integrante do Conselho de Segurança) era um dos 

países que lideraram o grupo contrário ao reconhecimento da Palestina como Estado observador, assim como 

o próprio CS não aprovou o pedido de adesão da Palestina como membro pleno da ONU, portanto, não se 

pode dizer que seus integrantes apoiaram o reconhecimento da Palestina, como Estado observador. A única 

afirmação verdadeira é que, com o reconhecimento como Estado observador, torna-se mais fácil o ingresso do 

território nas agências da ONU e na Corte Internacional de Justiça (CIJ) – onde poderia processar o Estado de 

Israel. A assertiva é muito clara ao afirmar que “amplia a chance da Palestina de ingressar na Corte 

Internacional de Justiça (CIJ) contra Israel”, ou seja, não está se determinando que o novo status já a torna 

ingressante ou candidata, mas “amplia a chance”.  

Fonte:  

• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, pp. 25 – 504 – 505).  

• http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1193448-onu-reconhece-palestina-como-estado-observador-

nao-membro.shtml 

 

Questão: 37 

Recurso procedente: Questão Anulada 

Algumas inconsistências na redação do enunciado tornaram impossível a análise exata da questão, o enfoque  

restou direcionado à legislação e não para às cotas sociais, desta forma, a prova de conhecimentos gerais 

ganhou caráter jurídico mudando o sentido da questão, fazendo-se necessária sua anulação. 

Fonte:  

• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, p.37). 

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12711.htm 
 

Questão: 38 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A assertiva situa a informação ao ano de 2012, apresentando claramente o que se tratava, sua significação e 

descoberta. Era exigido o conhecimento sobre o fato para avaliá-lo e selecionar a alternativa correta, caso 

contrário, não poderia entender sua importância para o universo e futuras gerações. Ambas as afirmativas 

estão corretas já que realmente o fato tratado na assertiva acima é verídico e a segunda afirmativa 

complementa, justifica corretamente a primeira. 

Fonte: Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, p.33) 

 

Questão: 40 

Recurso Procedente – Questão Anulada. 

Algumas inconsistências na redação do enunciado tornaram impossível a análise exata da questão, foi grafado 

“deliberações em outro país, não destacado no mapa, e passou a fazer parte do Mercado”, enquanto deveria 

ser, “deliberações e outro país, não destacado no mapa, passou a fazer parte do Mercado”, fazendo-se 

necessária a sua anulação.  

Fonte: http://www.mercosul.gov.br/dados-gerais 
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 CARGO: ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO  

 

Questão: 02 

Recurso procedente: Alterar Gabarito para Alternativa D 

A afirmativa “Precisamos dos monstros para elaborarmos de forma equilibrada os nossos medos “ também 

está correta. Isso pode ser comprovado no quarto parágrafo do texto. 

Fonte: O próprio texto 

 

Questão: 03 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O autor, ao longo do texto, expõe sua opinião e, a partir disso usa argumentos para reiterar o exposto. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 07 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Nessa questão o verbo “acreditar” (enunciado da questão) é transitivo indireto pois necessita de 

complemento regido de preposição. A alternativa que possui também verbo transitivo indireto é a “B” (verbo 

“precisar”). 

 Fonte: Pasquale & Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa. Editora Scipione. 

 

Questão: 10 

Recurso Procedente: Questão Anulada. 

Não há alternativa correta para essa questão. Na alternativa “B” não há objeto direto pois o verbo “importar”, 

nessa frase, é intransitivo. Portanto essa frase não pode ser transposta para a voz passiva. 

Fonte: Pasquale & Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa. Editora Scipione. 

 

Questão: 26 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O termo originário do inglês Box já foi aportuguesado por vários autores brasileiros consagrados, que tratam a 

área delimitada, geralmente em quadrado ou retângulo e, também geralmente com uma cor de fundo, onde 

se insere uma informação jornalística, pela denominação de boxe. Esta ferramenta do jornalismo é utilizada 

no intuito de destacar, separar uma informação das demais contidas numa página de revista, jornal ou house 

organ. O próprio Dicionário de Comunicação, de Carlos Roberto Rabaça e Gustavo Guimarães Barbosa, que é 

uma referência tradicional nesta área, tem a palavra escrita de forma aportuguesada, assim como diversos 

outros autores.  

Fonte: 

• COLLARO, Antonio C. Projeto Gráfico: Teoria e Prática de Diagramação. São Paulo: Summus, 2000, 

p.149. 

• RABAÇA, C.A.e BARBOSA G. Dicionário de Comunicação. Rio de Janeiro: Campus, 2001, p.79. 
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Questão: 29 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Não se pode confundir Marketing direto com Resposta Direta, pois tratam de ferramentas distintas de 

comunicação. O Marketing direto é a venda de qualquer produto ou serviço feita diretamente através da 

propaganda de resposta direta, via anúncios, folhetos, cartas comerciais, telefone ou outra peça/meio de 

comunicação, sem que haja intervenção física de vendedores, representantes ou varejistas. Além de vender 

diretamente, o marketing direto serve para estabelecer e manter relacionamento contínuo com os 

consumidores (estratégia conhecida como fidelização); abrir as portas para os vendedores e representantes 

(qualificando os clientes potenciais e tornando o trabalho de venda mais eficaz), e até para incentivar a ida do 

consumidor aos canais de distribuição tradicionais. A resposta direta é um tipo de propaganda realizada com a 

função específica de ativar, de modo dirigido, individual e controlado, os consumidores de uma empresa ou 

seus canais de distribuição. Embora os dois conceitos seja parecidos, vale destacar que não havia a opção de 

marketing direto entre as alternativas, portanto, a não marcação da opção resposta direta demonstra apenas 

o desconhecimento deste termo e sua significação por parte do candidato.  

Fonte: SAMPAIO, Rafael. Propaganda de A a Z  Como usar a propaganda para construir marcas e empresas de 

sucesso. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003, pp.253 a 256. 

 

Questão: 36 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Ao contrário do que se afirma na questão, Estados Unidos (integrante do Conselho de Segurança) era um dos 

países que lideraram o grupo contrário ao reconhecimento da Palestina como Estado observador, assim como 

o próprio CS não aprovou o pedido de adesão da Palestina como membro pleno da ONU, portanto, não se 

pode dizer que seus integrantes apoiaram o reconhecimento da Palestina, como Estado observador. A única 

afirmação verdadeira é que, com o reconhecimento como Estado observador, torna-se mais fácil o ingresso do 

território nas agências da ONU e na Corte Internacional de Justiça (CIJ) – onde poderia processar o Estado de 

Israel. A assertiva é muito clara ao afirmar que “amplia a chance da Palestina de ingressar na Corte 

Internacional de Justiça (CIJ) contra Israel”, ou seja, não está se determinando que o novo status já a torna 

ingressante ou candidata, mas “amplia a chance”. 

Fonte:  

• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, pp. 25 – 504 – 505).  

• http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1193448-onu-reconhece-palestina-como-estado-observador-

nao-membro.shtml 

 

Questão: 37 

Recurso procedente: Questão Anulada 

Algumas inconsistências na redação do enunciado tornaram impossível a análise exata da questão, o enfoque  

restou direcionado à legislação e não para às cotas sociais, desta forma, a prova de conhecimentos gerais 

ganhou caráter jurídico mudando o sentido da questão, fazendo-se necessária sua anulação. 

Fonte:  

• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, p.37). 

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12711.htm 
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Questão: 38 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A assertiva situa a informação ao ano de 2012, apresentando claramente o que se tratava sua significação e 

descoberta. Era exigido ter conhecimento sobre o fato para avaliá-lo e selecionar a alternativa correta, caso 

contrário, não poderia entender sua importância para o universo e futuras gerações. Ambas as afirmativas 

estão corretas já que realmente o fato tratado na assertiva acima é verídico e a segunda afirmativa 

complementa, justifica corretamente a primeira. 

Fonte: Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, p.33) 

 

Questão: 40 

Recurso procedente: Questão Anulada 

Algumas inconsistências na redação do enunciado tornaram impossível a análise exata da questão, foi grafado 

“deliberações em outro país, não destacado no mapa, e passou a fazer parte do Mercado”, enquanto deveria 

ser, “deliberações e outro país, não destacado no mapa, passou a fazer parte do Mercado”, fazendo-se 

necessária a sua anulação.  

Fonte: http://www.mercosul.gov.br/dados-gerais 
 
 

 

 

 

 

CARGO: FISCAL FISIOTERAPEUTA  

 

Questão: 02 

Recurso procedente: Alterar Gabarito para Alternativa D 

A afirmativa “Precisamos dos monstros para elaborarmos de forma equilibrada os nossos medos “ também 

está correta. Isso pode ser comprovado no quarto parágrafo do texto. 

Fonte: O próprio texto 

 

Questão: 03 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O autor, ao longo do texto, expõe sua opinião e, a partir disso usa argumentos para reiterar o exposto. 
Fonte: O próprio texto. 
 

Questão: 07 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Nessa questão o verbo “acreditar” (enunciado da questão) é transitivo indireto pois necessita de 
complemento regido de preposição. A alternativa que possui também verbo transitivo indireto é a “B” ( verbo 
“precisar”). 
 Fonte: Pasquale & Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa. Editora Scipione. 
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Questão: 10 

Recurso Procedente: Questão Anulada. 

Não há alternativa correta para essa questão. Na alternativa “B” não há objeto direto pois o verbo “importar”, 
nessa frase, é intransitivo. Portanto essa frase não pode ser transposta para a voz passiva. 
Fonte: Pasquale & Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa. Editora Scipione. 
 

Questão: 14 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O candidato alega que a questão necessita de fórmula para o cálculo, porém a questão está de acordo com o 

conteúdo programático. Mesmo assim segue abaixo resoluções “com” e “sem” fórmula: 

 

Solução com fórmula: 

P.G.  :   a7=768     q=2 

an=a1.qn-1 

a7=a1.(2)7-1 

768= a1.(2)6 

768= a1.64 

 a1 = 12  Assim a2=12.2=24 

a2=a4 =24(4º termo da P.A.) 

P.A. : r=-5  a4=24 

an=a1+(n-1).r 

a4=a1+(4-1).(-5) 

24=a1+3.(-5) 

24=a1-15 

a1=24+15 

a1=39 

Produto=12.39=468 

Gabarito:B 

 

Solução sem fórmula: 

P.G.  :   a7=768     q=2  

a6=768÷2=384 

a5=384÷2=192 

a4=192÷2=96 

a3=96÷2=48 

a2=48÷2=24 (4º termo da P.A. é 24) 

a1=24÷2=12 

 P.A.: a4=24   r=-5 

a3=24-(-5)=29 

a2=29-(-5)=34 

a1=34-(-5)=39 

Produto=12.39=468 

Gabarito: B 

Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005; 
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Questão: 22 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O tratamento de um paciente com entorse de tornozelo moderado a grave baseia-se em quatro fases 

distintas: imobilização; pós imobilização; recuperação; e, resolução. Mesmo que as fases de tratamento sejam 

respeitadas, pode haver sequelas para os pacientes. Acerca deste tema, assinale a afirmativa correta. 

A) Na fase de resolução, os exercícios devem ser do tipo mobilização tíbio-társica, subtalar e médio-társica. 

B) A instabilidade permanente ocorre em casos que não foram tratados adequadamente, assim como a 

artrose prematura e as calcificações periarticulares. 

C) Na fase de recuperação funcional são indicados exercícios para redução do edema periarticular e, ainda, 

exercícios a fim de aumentar o arco articular. 

D) O tratamento na fase de pós imobilização tem por objetivo primário ganho total da amplitude articular, 

fortalecimento da musculatura e melhora da coordenação. Deve ter início com crioterapia e eletroterapia. 

E) Na fase de imobilização, basicamente, o objetivo será aliviar as sequelas desta condição e, para tal, deve-se 

evitar elevação frequente de extremidades, assim como a mobilização ativa às demais articulações do 

membro. 

As indicações da resposta C também estão corretas, pois redução de edema e exercícios para aumentar o arco 

articular fazem parte de uma recuperação funcional de qualquer articulação do corpo. 

Esta questão procura avaliar os conhecimentos terapêuticos relacionados ao tratamento de um entorse de 

tornozelo e, sobretudo distinguir as fases de tratamento e as indicações terapêuticas em cada uma delas, 

separadamente.  

No caso de um entorse de tornozelo, na fase de recuperação funcional estão indicados exercícios do tipo 

mobilização tíbio-társica, subtalar e médio-társica. Já o tratamento na fase de resolução funcional (última fase) 

e não na de recuperação funcional tem por objetivo primário ganho total da amplitude articular, 

fortalecimento da musculatura e melhora da coordenação. 

Sendo assim, referindo-se objetivamente ao recurso interposto, a afirmativa da letra C “Na fase de 

recuperação funcional são indicados exercícios para redução do edema periarticular e, ainda, exercícios a fim 

de aumentar o arco articular”, está incorreta, pois os exercícios indicados nesta questão devem ser realizados 

na fase de pós imobilização e não da na fase de recuperação funcional, o que torna improcedente tal recurso. 

Fonte: 

• GABRIEL, M.R.S; PETIT, D.; CARRIL, M.L.S. Fisioterapia em Traumatologia e Ortopedia e Reumatologia. 

Rio de Janeiro: Revinter, 2001. Cap 35 pag. 170 e 171. 

• Artigo do Site Clinica e Cirurgia do Pé: Entorse do Tornozelo e Instabilidade Ligamentar. Disponível em: 

http://www.clinicaecirurgiadope.com.br/artigos/21 

 

Questão: 27 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão aborda as contraindicações para o uso do recurso FES (Estimulação Elétrica Funcional), sem definir 

em nenhuma das afirmativas o local da realização deste recurso, pois não era pertinente. Sendo assim, 

pretende-se abordar de forma ampla as situações que contraindicam o uso desta corrente elétrica funcional. 

Em resposta ao recurso interposto, o uso do FES em pacientes hipertensos ou até mesmo em hipotensos é 

contraindicado pelo fato da corrente elétrica poder afetar respostas autonômicas, e assim prejudicar as 

respostas orgânicas normais. Caso pretendesse utilizar no tórax, próximo ao seio carotídeo a contra indicação 

passa a ser absoluta. Esse mesmo argumento é valido para justificar a contraindicação em pacientes 
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portadores de marcapasso – a corrente elétrica altera potenciais de membrana das células musculares e pode 

levar a arritmias cardíacas como fibrilação atrial, fibrilação ventricular ou até mesmo assistolia. 

Quanto ao uso da medicação, um paciente hipertenso que faz uso de medicação para controlar sua pressão 

arterial pode sofrer ainda mais as consequências descritas acima quanto ao fato da corrente afetar as 

respostas autonômicas cardíacas; ainda mais hipertenso grave controlado sob medicação conforme descrito 

na questão. A medicação pode potencializar ou retardar, a depender da classe medicamentosa adotada; as 

respostas orgânicas esperadas. Como no caso de um paciente em uso de betabloqueador sendo submetido a 

um teste de capacidade física cuja resposta esperada é o aumento da frequência cardíaca, neste caso a 

medicação interfere diretamente no resultado do teste.  

Diante do exposto, recomenda-se que tal recurso seja improcedente. 

Fonte: 

• Schuster, R. C. Efeitos da Estimulação Elétrica Funcional na atividade muscular do membro afetado de 

pacientes pós AVC: estudo piloto. Dissertação de Mestrado – UFRGS, 2009.  

• Disponível em: 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/17762/000720507.pdf?sequence=1 

• Campos Jr. R, Colombari E, Cravo S, Lopes.  Hipertensão arterial: o que tem a dizer o sistema nervoso. 

Rev Bras Hipertens vol 8(1): janeiro/março de 2001 

• http://departamentos.cardiol.br/dha/revista/8-1/006.pdf 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Conforme explicitado no enunciado, a questão exigia conhecimento acerca das causas de extinção ou perda 

do mandato dos membros dos Conselhos Regionais, solicitando fosse assinalada a alternativa incorreta. De 

acordo com art. 4º, III, da lei 6.316/75, para a perda ou extinção do mandato necessário, dentre outras causas, 

sentença condenatória transitada em julgado com pena superior a dois anos, e não a um ano, como indicado 

na alternativa incorreta. 

Fonte: Lei 6.316/75 

 

Questão: 36 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Ao contrário do que se afirma na questão, Estados Unidos (integrante do Conselho de Segurança) era um dos 

países que lideraram o grupo contrário ao reconhecimento da Palestina como Estado observador, assim como 

o próprio CS não aprovou o pedido de adesão da Palestina como membro pleno da ONU, portanto, não se 

pode dizer que seus integrantes apoiaram o reconhecimento da Palestina, como Estado observador. A única 

afirmação verdadeira é que, com o reconhecimento como Estado observador, torna-se mais fácil o ingresso do 

território nas agências da ONU e na Corte Internacional de Justiça (CIJ) – onde poderia processar o Estado de 

Israel. A assertiva é muito clara ao afirmar que “amplia a chance da Palestina de ingressar na Corte 

Internacional de Justiça (CIJ) contra Israel”, ou seja, não está se determinando que o novo status já a torna 

ingressante ou candidata, mas “amplia a chance”. 

Fonte:  

• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, pp. 25 – 504 – 505).  

• http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1193448-onu-reconhece-palestina-como-estado-observador-

nao-membro.shtml 
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Questão: 37 

Recurso procedente: Questão Anulada 

Algumas inconsistências na redação do enunciado tornaram impossível a análise exata da questão, o enfoque  

restou direcionado à legislação e não para às cotas sociais, desta forma, a prova de conhecimentos gerais 

ganhou caráter jurídico mudando o sentido da questão, fazendo-se necessária sua anulação. 

Fonte:  

• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, p.37). 

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12711.htm 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A assertiva situa a informação ao ano de 2012, apresentando claramente o que se tratava, sua significação e 

descoberta. Era exigido ter conhecimento sobre o fato para avaliá-lo e selecionar a alternativa correta, caso 

contrário, não poderia entender sua importância para o universo e futuras gerações. Ambas as afirmativas 

estão corretas já que realmente o fato tratado na assertiva acima é verídico e a segunda afirmativa 

complementa, justifica corretamente a primeira. 

Fonte: Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, p.33) 

 

Questão: 40 

Recurso Procedente: Anular a Questão 

Algumas inconsistências na redação do enunciado tornaram impossível a análise exata da questão, foi grafado 

“deliberações em outro país, não destacado no mapa, e passou a fazer parte do Mercado”, enquanto deveria 

ser, “deliberações e outro país, não destacado no mapa, passou a fazer parte do Mercado”, fazendo-se 

necessária a sua anulação.  

Fonte: http://www.mercosul.gov.br/dados-gerais 
 
 

 

 

 

 

 CARGO: FISCAL TERAPEUTA OCUPACIONAL  

 

Questão: 02 

Recurso procedente: Alterar Gabarito para Alternativa D 

A afirmativa “Precisamos dos monstros para elaborarmos de forma equilibrada os nossos medos” também 

está correta. Isso pode ser comprovado no quarto parágrafo do texto. 

Fonte: O próprio texto 

 

Questão: 03 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O autor, ao longo do texto, expõe sua opinião e, a partir disso usa argumentos para reiterar o exposto. 

Fonte: O próprio texto. 
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Questão: 07 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Nessa questão o verbo “acreditar” (enunciado da questão) é transitivo indireto pois necessita de 

complemento regido de preposição. A alternativa que possui também verbo transitivo indireto é a “B”  ( verbo 

“precisar”). 

Fonte: Pasquale & Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa . Editora Scipione. 

 

Questão: 10 

Recurso Procedente: Questão Anulada. 

Não há alternativa correta para essa questão. Na alternativa “B” não há objeto direto pois o verbo “importar”, 

nessa frase, é intransitivo. Portanto essa frase não pode ser transposta para a voz passiva. 

Fonte: Pasquale & Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa. Editora Scipione. 

 

Questão: 18 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As razões recursais não fazem referência à questão objetiva aplicada no certame. 

 

Questão: 20 

Recurso procedente: Questão Anulada. 

A realização de um programa de exercícios em casa, incluindo alongamento, movimentação ativa, ativo-

assistida e passiva, bem como a observação das técnicas de posicionamento adequado, são enfatizadas (Faria, 

194). A alternativa divulgada no gabarito como resposta correta (letra D) não está adequada ao que foi 

solicitado no enunciado da questão. O que se afirma na letra D é referente à fase de progressão da ELA e não 

da fase inicial. As demais questões referem-se à fase final da doença. Desta forma, a questão deverá ser 

ANULADA por ausência de resposta correta.  

Fonte: FARIA, I. de. Neurologia Adulto. In: CAVALCANTI, A; GALVÃO, C. Terapia Ocupacional: fundamentação & 

prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. p. 195. 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme explicitado no enunciado, a questão exigia conhecimento acerca das causas de extinção ou perda 

do mandato dos membros dos Conselhos Regionais, solicitando fosse assinalada a alternativa incorreta. De 

acordo com art. 4º, III, da lei 6.316/75, para a perda ou extinção do mandato necessário, dentre outras causas, 

sentença condenatória transitada em julgado com pena superior a dois anos, e não a um ano, como indicado 

na alternativa incorreta. 

Fonte: Lei 6.316/75 

 

Questão: 36 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Ao contrário do que se afirma na questão, Estados Unidos (integrante do Conselho de Segurança) era um dos 

países que lideraram o grupo contrário ao reconhecimento da Palestina como Estado observador, assim como 

o próprio CS não aprovou o pedido de adesão da Palestina como membro pleno da ONU, portanto, não se 

pode dizer que seus integrantes apoiaram o reconhecimento da Palestina, como Estado observador. A única 

afirmação verdadeira é que, com o reconhecimento como Estado observador, torna-se mais fácil o ingresso do 
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território nas agências da ONU e na Corte Internacional de Justiça (CIJ) – onde poderia processar o Estado de 

Israel. A assertiva é muito clara ao afirmar que “amplia a chance da Palestina de ingressar na Corte 

Internacional de Justiça (CIJ) contra Israel”, ou seja, não está se determinando que o novo status já a torna 

ingressante ou candidata, mas “amplia a chance”.  

Fonte: 

• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, pp. 25 – 504 – 505).  

• http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1193448-onu-reconhece-palestina-como-estado-observador-

nao-membro.shtml 

 

Questão: 37 

Recurso procedente: Questão Anulada 

Algumas inconsistências na redação do enunciado tornaram impossível a análise exata da questão, o enfoque  

restou direcionado à legislação e não para às cotas sociais, desta forma, a prova de conhecimentos gerais 

ganhou caráter jurídico mudando o sentido da questão, fazendo-se necessária sua anulação. 

Fonte:  

• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, p.37). 

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12711.htm 
 

Questão: 38 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A assertiva situa a informação ao ano de 2012, apresentando claramente o que se tratava, sua significação e 

descoberta. Era exigido ter conhecimento sobre o fato para avaliá-lo e selecionar a alternativa correta, caso 

contrário, não poderia entender sua importância para o universo e futuras gerações. Ambas as afirmativas 

estão corretas já que realmente o fato tratado na assertiva acima é verídico e a segunda afirmativa 

complementa, justifica corretamente a primeira. 

Fonte: Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, p.33) 

 
Questão: 40 

Recurso procedente: Anular a Questão. 

Algumas inconsistências na redação do enunciado tornaram impossível a análise exata da questão, foi grafado 

“deliberações em outro país, não destacado no mapa, e passou a fazer parte do Mercado”, enquanto deveria 

ser, “deliberações e outro país, não destacado no mapa, passou a fazer parte do Mercado”, fazendo-se 

necessária a sua anulação.  

Fonte: http://www.mercosul.gov.br/dados-gerais 
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 CARGO: PROCURADOR JURÍDICO  

 

Questão: 02 

Recurso Procedente: Alterar Gabarito para Alternativa D. 

A alternativa “Precisamos dos monstros para elaborarmos de forma equilibrada os nossos medos” também 

está correta. Isso pode ser comprovado no quarto parágrafo do texto. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 03 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O autor, ao longo do texto, expõe sua opinião e, a partir disso usa argumentos para reiterar o exposto. 
Fonte: O próprio texto. 
 

Questão: 07 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Nessa questão o verbo “acreditar” (enunciado da questão) é transitivo indireto pois necessita de 

complemento regido de preposição. A alternativa que possui também verbo transitivo indireto é a “B” (verbo 

“precisar”). 

 Fonte: Pasquale & Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa. Editora Scipione. 

 

Questão: 10 

Recurso Procedente: Questão Anulada. 

Não há alternativa correta para essa questão. Na alternativa “B” não há objeto direto pois o verbo “importar”, 

nessa frase, é intransitivo. Portanto essa frase não pode ser transposta para a voz passiva. 

Fonte: Pasquale & Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa. Editora Scipione. 

 

Questão: 26 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
A afirmativa I é verdadeira, conforme se observa com o art. 5ª, I, da Lei 11.101 de 09 de fevereiro de 2005. 

A afirmativa II muito embora, esteja em conformidade com o art. 6ª da Lei 11.101 de 09 de fevereiro de 2005, 

e, portanto correta, se afirmada sem ressalvas, pode gerar confusão. O parágrafo 7º do mesmo artigo diz: “As 

execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a 

concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica." 

Logo a afirmativa pode ser interpretada como incorreta. 

A afirmativa III é verdadeira, conforme determina o art. 7ª da Lei 11.101 de 09 de fevereiro de 2005. 

A afirmativa IV é falsa, em conformidade com o art. 5ª, II da Lei 11.101 de 09 de fevereiro de 2005. 

Desta forma, por criar duvidas e gerar confusão a melhor solução é anular a questão. 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme explicitado no enunciado, a questão exigia conhecimento acerca das causas de extinção ou perda 

do mandato dos membros dos Conselhos Regionais, solicitando fosse assinalada a alternativa incorreta. De 

acordo com art. 4º, III, da lei 6.316/75, para a perda ou extinção do mandato necessário, dentre outras causas, 
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sentença condenatória transitada em julgado com pena superior a dois anos, e não há um ano, como indicado 

na alternativa incorreta. 

Fonte: Lei 6.316/75 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao contrário do que se afirma na questão, Estados Unidos (integrante do Conselho de Segurança) era um dos 

países que lideraram o grupo contrário ao reconhecimento da Palestina como Estado observador, assim como 

o próprio CS não aprovou o pedido de adesão da Palestina como membro pleno da ONU, portanto, não se 

pode dizer que seus integrantes apoiaram o reconhecimento da Palestina, como Estado observador. A única 

afirmação verdadeira é que, com o reconhecimento como Estado observador, torna-se mais fácil o ingresso do 

território nas agências da ONU e na Corte Internacional de Justiça (CIJ) – onde poderia processar o Estado de 

Israel. A assertiva é muito clara ao afirmar que “amplia a chance da Palestina de ingressar na Corte 

Internacional de Justiça (CIJ) contra Israel”, ou seja, não está se determinando que o novo status já a torna 

ingressante ou candidata, mas “amplia a chance”.  

Fonte:  

• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, pp. 25 – 504 – 505).  

• http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1193448-onu-reconhece-palestina-como-estado-observador-

nao-membro.shtml 

 
Questão: 37 
Recurso procedente: Questão Anulada 
Algumas inconsistências na redação do enunciado tornaram impossível a análise exata da questão, o enfoque  

restou direcionado à legislação e não para às cotas sociais, desta forma, a prova de conhecimentos gerais 

ganhou caráter jurídico mudando o sentido da questão, fazendo-se necessária sua anulação. 

Fonte:  

• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, p.37). 

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12711.htm 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A assertiva situa a informação ao ano de 2012, apresentando claramente o que se tratava, sua significação e 

descoberta. Era exigido ter conhecimento sobre o fato para avaliá-lo e selecionar a alternativa correta, caso 

contrário, não poderia entender sua importância para o universo e futuras gerações. Ambas as afirmativas 

estão corretas já que realmente o fato tratado na assertiva acima é verídico e a segunda afirmativa 

complementa, justifica corretamente a primeira. 

Fonte: Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, p.33) 

 

Questão: 40 

Recurso procedente: Questão Anulada 

Algumas inconsistências na redação do enunciado tornaram impossível a análise exata da questão, foi grafado 

“deliberações em outro país, não destacado no mapa, e passou a fazer parte do Mercado”, enquanto deveria 

ser, “deliberações e outro país, não destacado no mapa, passou a fazer parte do Mercado”, fazendo-se 

necessária a sua anulação.  

Fonte: http://www.mercosul.gov.br/dados-gerais 
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CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  

 

Questão: 01 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A respeito de Gary Edwards, o texto traz informações sobre a vida dele, sua profissão, a instituição fundada 
por ele, porém esses dados são específicos que compõem o texto jornalístico cuja ideia principal é informar 
sobre o programa. 
Caso o texto fosse biográfico, a diagramação seria diferente, bem como os dados seriam mais específicos, 
numerados por data cronológica e não seria mencionado por exemplo a história de vida de Jakub* .  
Fonte: CEREJA , W.R. ; CLETO, C. Superdicas para Ler e Interpretar Textos no Enem.  Ed. Saraiva, 2011 
 

Questão: 02 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Toda palavra ou expressão que se refere a coisas passadas no texto, ou mesmo as que ainda virão, são 

elementos conectores. Os termos a que eles se referem podem ser chamados de referentes.  

O termo sublinhado na passagem é um conector, um pronome relativo e como todo pronome relativo, ele 

substitui um nome e se refere ao antecedente: forte sotaque estrangeiro. 

Fonte:  http://portuguesnaveia.blogspot.com.br/2012/09/elementos-de-coesao-e-coerencia.html, acesso em 

25 de Abr, 2013.  

 
Questão: 07 
Recurso Procedente: Questão Anulada 
O parágrafo número 11 diz: “Devagar e sempre, ele convenceu os hospitais e, nos anos seguintes, viajou pelo 

país visitando enfermarias pediátricas, levando apenas o nariz de palhaço e o cavaquinho. Em 2001, fundou a 

entidade sem fins lucrativos Health Clown Association, na esperança de atrair mais gente para fazer as visitas 

com ele e encontrar doadores e patrocinadores que ajudassem a cobrir as despesas.”  

Analisando o termo sublinhado nota-se a intenção do autor de informar que quando o projeto iniciou, ele 

ainda não tinha doadores, nem colaboradores, portanto a resposta da letra B também não está correta, o que 

gera a anulação da questão. 

 
Questão: 09 
Recurso Procedente: Alterar Gabarito para Alternativa D. 
Houve erro material na divulgação do gabarito preliminar, que informou a alternativa C, quando o correto 

seria D. 

SEPARAM-SE: As letras dos dígrafos rr, ss, sc, sç, xc./ Os encontros consonantais em que as consoantes se 

destaquem foneticamente uma da outra. / As vogais dos hiatos. /  

NÃO SE SEPARAM: As letras dos dígrafos ch, lh, nh, gu, qu / As letras dos encontros consonantais formados 

por: consoante + L e consoante + R. / As letras que representam ditongo ou tritongo./ Se a consoante for 

inicial.  

Fonte: Para fins de pesquisa, observe a definição de classes de palavras em:  
http://www.brasilescola.com/gramatica/analise-sintatica-analise-morfologica.htm, acesso em 25 de abril 2013 
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Questão: 10 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o contexto, portanto, o termo SE é uma conjunção, CUIDAR é verbo e GOVERNO é substantivo. 

A análise morfológica deve ser sempre contextualizada.  

Fonte: Para fins de pesquisa, observe a definição de classes de palavras em:  

http://www.brasilescola.com/gramatica/analise-sintatica-analise-morfologica.htm, acesso em 25 de Abr, 

2013. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

 =  

(5x+2)2 =48x+48 
25x2+20x+4-48x-48=0 
25x2-28x-44=0 

 

 

 

 

 
x’=2         x’’=-0,88 (não serve) 
Substituindo x=2 na sequência (x + 1; 5x + 2; 48;...) tem-se: 
 
(2+1;5.2+2;48;...) 
(3;12;48;...) 
P.G. de razão 4. Assim o quarto termo é: a4=48.4=192 
Gabarito: C 
Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005; 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Velocidade=  
Avião 20% mais rápido: V’=600+(20%)600=600+0,2.600=600+120=720km/h 
 

Velocidade=  

720=  

tempo=  
tempo=5horas 
Gabarito: B 
Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005; 
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Questão: 21 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Requerimento é um instrumento pelo qual se solicita algo a uma autoridade. Em muitos casos ele traz a 

citação do aparo legal do pedido. Se um requerimento for indeferido, pode-se fazer um outro para a mesma 

autoridade, intitulado de pedido de reconsideração.  O requerimento só contém dois parágrafos, o primeiro 

terá um só período, com a identidade completa do peticionário, inclusive profissão, residência e domicílio, 

bem como a explicação do direito ou da concessão do pedido. No segundo, ocorre a forma terminal, em uma 

ou duas linhas, será sempre redigido na terceira pessoa.  

Conforme justificativa utilizada pelo próprio candidato em seu recurso, o texto apresentado na questão 21 da 

prova de Assistente Administrativo é um exemplo claro de REQUERIMENTO, nada tendo que o caracterize 

como um Correio eletrônico. O gabarito divulgado assinala a alternativa D, que é exatamente a que traz a 

opção requerimento como resposta correta. Portanto, nem a divulgação do gabarito e nem a questão 

possuem erro algum, tornando o recurso improcedente.  

Fonte: GOLD, Miriam. Redação Empresarial. 4ª edição. Editora Pearson 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo a doutrina do professor José dos Santos Carvalho Filho, os atos administrativos podem ser 
classificados, segundo o critério da liberdade de ação, em atos vinculados e atos discricionários. 
Fonte: CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Ed. Lumen Iuris, RJ, 2007. 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme explicitado no enunciado, a questão exigia conhecimento acerca das causas de extinção ou perda 
do mandato dos membros dos Conselhos Regionais, solicitando fosse assinalada a alternativa incorreta. De 
acordo com art. 4º, III, da lei 6.316/75, para a perda ou extinção do mandato necessário, dentre outras causas, 
sentença condenatória transitada em julgado com pena superior a dois anos, e não a um ano, como indicado 
na alternativa incorreta. 
Fonte: Lei 6.316/75 
 
Questão: 36 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Ao contrário do que se afirma na questão, Estados Unidos (integrante do Conselho de Segurança) era um dos 

países que lideraram o grupo contrário ao reconhecimento da Palestina como Estado observador, assim como 

o próprio CS não aprovou o pedido de adesão da Palestina como membro pleno da ONU, portanto, não se 

pode dizer que seus integrantes apoiaram o reconhecimento da Palestina, como Estado observador. A única 

afirmação verdadeira é que, com o reconhecimento como Estado observador, torna-se mais fácil o ingresso do 

território nas agências da ONU e na Corte Internacional de Justiça (CIJ) – onde poderia processar o Estado de 

Israel. A assertiva é muito clara ao afirmar que “amplia a chance da Palestina de ingressar na Corte 

Internacional de Justiça (CIJ) contra Israel”, ou seja, não está se determinando que o novo status já a torna 

ingressante ou candidata, mas “amplia a chance”.  

Fonte:  

• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, pp. 25 – 504 – 505).  

• http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1193448-onu-reconhece-palestina-como-estado-observador-

nao-membro.shtml 
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Questão: 37 
Recurso procedente: Questão Anulada 
Algumas inconsistências na redação do enunciado tornaram impossível a análise exata da questão, o enfoque  

restou direcionado à legislação e não para às cotas sociais, desta forma, a prova de conhecimentos gerais 

ganhou caráter jurídico mudando o sentido da questão, fazendo-se necessária sua anulação. 

Fonte:  

• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, p.37). 

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12711.htm 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A assertiva situa a informação ao ano de 2012, apresentando claramente o que se tratava, sua significação e 

descoberta. Era exigido ter conhecimento sobre o fato para avaliá-lo e selecionar a alternativa correta, caso 

contrário, não poderia entender sua importância para o universo e futuras gerações. Ambas as afirmativas 

estão corretas já que realmente o fato tratado na assertiva acima é verídico e a segunda afirmativa 

complementa, justifica corretamente a primeira. 

Fonte: Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, p.33) 

 
Questão: 40 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
Algumas inconsistências na redação do enunciado tornaram impossível a análise exata da questão, foi grafado 

“deliberações em outro país, não destacado no mapa, e passou a fazer parte do Mercado”, enquanto deveria 

ser, “deliberações e outro país, não destacado no mapa, passou a fazer parte do Mercado”, fazendo-se 

necessária a sua anulação.  

Fonte: http://www.mercosul.gov.br/dados-gerais 
 
 
 
 
 
 CARGO: AUXILIAR DE TELEATENDIMENTO  
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A respeito de Gary Edwards, o texto traz informações sobre a vida dele, sua profissão, a instituição fundada 
por ele, porém esses dados são específicos que compõem o texto jornalístico cuja ideia principal é informar 
sobre o programa. 
Caso o texto fosse biográfico, a diagramação seria diferente, bem como os dados seriam mais específicos, 
numerados por data cronológica e não seria mencionado por exemplo a história de vida de Jakub* .  
Fonte: CEREJA, W.R.; CLETO, C. Superdicas para Ler e Interpretar Textos no Enem.  Ed. Saraiva, 2011 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Toda palavra ou expressão que se refere a coisas passadas no texto, ou mesmo as que ainda virão, são 
elementos conectores. Os termos a que eles se referem podem ser chamados de referentes.  
O termo sublinhado na passagem é um conector, um pronome relativo e como todo pronome relativo, ele 
substitui um nome e se refere ao antecedente: forte sotaque estrangeiro. 
Fonte:  http://portuguesnaveia.blogspot.com.br/2012/09/elementos-de-coesao-e-coerencia.html, acesso em 
25 de Abr, 2013.  
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Questão: 07 
Recurso Procedente: Questão Anulada 
O parágrafo número 11 diz: “Devagar e sempre, ele convenceu os hospitais e, nos anos seguintes, viajou pelo 
país visitando enfermarias pediátricas, levando apenas o nariz de palhaço e o cavaquinho. Em 2001, fundou a 
entidade sem fins lucrativos Health Clown Association, na esperança de atrair mais gente para fazer as visitas 
com ele e encontrar doadores e patrocinadores que ajudassem a cobrir as despesas”.  
Analisando o termo sublinhado nota-se a intenção do autor de informar que quando o projeto iniciou, ele 
ainda não tinha doadores, nem colaboradores, portanto a resposta da letra B também não está correta, o que 
gera a anulação da questão. 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente: Alterar Gabarito para Alternativas D. 
Houve erro material na divulgação do gabarito preliminar, que informou a alternativa C, quando o correto 
seria D. 
SEPARAM-SE: As letras dos dígrafos rr, ss, sc, sç, xc./ Os encontros consonantais em que as consoantes se 
destaquem foneticamente uma da outra. / As vogais dos hiatos. /  
NÃO SE SEPARAM: As letras dos dígrafos ch, lh, nh, gu, qu / As letras dos encontros consonantais formados 
por: consoante + L e consoante + R. / As letras que representam ditongo ou tritongo./ Se a consoante for 
inicial.  
Fonte: Para fins de pesquisa, observe a definição de classes de palavras em:  

http://www.brasilescola.com/gramatica/analise-sintatica-analise-morfologica.htm, acesso em 25 de abril 2013 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o contexto, portanto, o termo SE é uma conjunção, CUIDAR é verbo e GOVERNO é substantivo. 
A análise morfológica deve ser sempre contextualizada.  
Fonte: Para fins de pesquisa, observe a definição de classes de palavras em:  
http://www.brasilescola.com/gramatica/analise-sintatica-analise-morfologica.htm, acesso em 25 de Abr, 
2013. 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme explicitado no enunciado, a questão exigia conhecimento acerca das causas de extinção ou perda 
do mandato dos membros dos Conselhos Regionais, solicitando fosse assinalada a alternativa incorreta. De 
acordo com art. 4º, III, da lei 6.316/75, para a perda ou extinção do mandato necessário, dentre outras causas, 
sentença condenatória transitada em julgado com pena superior a dois anos, e não a um ano, como indicado 
na alternativa incorreta. 
Fonte: Lei 6.316/75 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao contrário do que se afirma na questão, Estados Unidos (integrante do Conselho de Segurança) era um dos 
países que lideraram o grupo contrário ao reconhecimento da Palestina como Estado observador, assim como 
o próprio CS não aprovou o pedido de adesão da Palestina como membro pleno da ONU, portanto, não se 
pode dizer que seus integrantes apoiaram o reconhecimento da Palestina, como Estado observador. A única 
afirmação verdadeira é que, com o reconhecimento como Estado observador, torna-se mais fácil o ingresso do 
território nas agências da ONU e na Corte Internacional de Justiça (CIJ) – onde poderia processar o Estado de 
Israel. A assertiva é muito clara ao afirmar que “amplia a chance da Palestina de ingressar na Corte 
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Internacional de Justiça (CIJ) contra Israel”, ou seja, não está se determinando que o novo status já a torna 
ingressante ou candidata, mas “amplia a chance”.  
Fonte: 

• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, pp. 25 – 504 – 505).  

• http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1193448-onu-reconhece-palestina-como-estado-observador-
nao-membro.shtml 

 
Questão: 37 
Recurso procedente: Questão Anulada 
Algumas inconsistências na redação do enunciado tornaram impossível a análise exata da questão, o enfoque  

restou direcionado à legislação e não para às cotas sociais, desta forma, a prova de conhecimentos gerais 

ganhou caráter jurídico mudando o sentido da questão, fazendo-se necessária sua anulação. 

Fonte:  

• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, p.37). 

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12711.htm 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A assertiva situa a informação ao ano de 2012, apresentando claramente o que se tratava, sua significação e 
descoberta. Era exigido ter conhecimento sobre o fato para avaliá-lo e selecionar a alternativa correta, caso 
contrário, não poderia entender sua importância para o universo e futuras gerações. Ambas as afirmativas 
estão corretas já que realmente o fato tratado na assertiva acima é verídico e a segunda afirmativa 
complementa, justifica corretamente a primeira. 
Fonte: Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, p.33) 
 
Questão: 40 
Recurso Procedente: Questão Anulada 
Algumas inconsistências na redação do enunciado tornaram impossível a análise exata da questão, foi grafado 

“deliberações em outro país, não destacado no mapa, e passou a fazer parte do Mercado”, enquanto deveria 

ser, “deliberações e outro país, não destacado no mapa, passou a fazer parte do Mercado”, fazendo-se 

necessária a sua anulação.  

Fonte: http://www.mercosul.gov.br/dados-gerais 
 
 
 
 
 
 
 
CARGO: TÉCNICO DE INFORMÁTICA  

 

Questão: 01 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A respeito de Gary Edwards, o texto traz informações sobre a vida dele, sua profissão, a instituição fundada 
por ele, porém esses dados são específicos que compõem o texto jornalístico cuja ideia principal é informar 
sobre o programa. 
Caso o texto fosse biográfico, a diagramação seria diferente, bem como os dados seriam mais específicos, 
numerados por data cronológica e não seria mencionado por exemplo a história de vida de Jakub* .  
Fonte: CEREJA, W.R.; CLETO, C. Superdicas para Ler e Interpretar Textos no Enem.  Ed. Saraiva, 2011 



 

21 

 

 
Questão: 02 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Toda palavra ou expressão que se refere a coisas passadas no texto, ou mesmo as que ainda virão, são 
elementos conectores. Os termos a que eles se referem podem ser chamados de referentes.  
O termo sublinhado na passagem é um conector, um pronome relativo e como todo pronome relativo, ele 
substitui um nome e se refere ao antecedente: forte sotaque estrangeiro. 
Fonte:  http://portuguesnaveia.blogspot.com.br/2012/09/elementos-de-coesao-e-coerencia.html , acesso em 
25 de Abr, 2013.  
 
Questão: 07 
Recurso Procedente: Questão Anulada 
O parágrafo número 11 diz: “Devagar e sempre, ele convenceu os hospitais e, nos anos seguintes, viajou pelo 

país visitando enfermarias pediátricas, levando apenas o nariz de palhaço e o cavaquinho. Em 2001, fundou a 

entidade sem fins lucrativos Health Clown Association, na esperança de atrair mais gente para fazer as visitas 

com ele e encontrar doadores e patrocinadores que ajudassem a cobrir as despesas”.  

Analisando o termo sublinhado nota-se a intenção do autor de informar que quando o projeto iniciou, ele 

ainda não tinha doadores, nem colaboradores, portanto a resposta da letra B também não está correta, o que 

gera a anulação da questão. 

 
Questão: 09 
Recurso Procedente: Alterar Gabarito para Alternativas D. 
Houve erro material na divulgação do gabarito preliminar, que informou a alternativa C, quando o correto 
seria D. 
SEPARAM-SE: As letras dos dígrafos rr, ss, sc, sç, xc./ Os encontros consonantais em que as consoantes se 
destaquem foneticamente uma da outra. / As vogais dos hiatos. /  
NÃO SE SEPARAM: As letras dos dígrafos ch, lh, nh, gu, qu / As letras dos encontros consonantais formados 
por: consoante + L e consoante + R. / As letras que representam ditongo ou tritongo./ Se a consoante for 
inicial.  
Fonte: Para fins de pesquisa, observe a definição de classes de palavras em:  
http://www.brasilescola.com/gramatica/analise-sintatica-analise-morfologica.htm, acesso em 25 de abril 2013 
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o contexto, portanto, o termo SE é uma conjunção, CUIDAR é verbo e GOVERNO é substantivo. 
A análise morfológica deve ser sempre contextualizada.  
Fonte: Para fins de pesquisa, observe a definição de classes de palavras em:  
http://www.brasilescola.com/gramatica/analise-sintatica-analise-morfologica.htm, acesso em 25 de Abr, 
2013. 
 
Questão: 23 
Recurso procedente: Alterar gabarito para Alternativa A 
Houve falha na indicação da resposta correta. Julgo procedente alterando a resposta correta para  
(A) Matricial e Laser. 
Fonte: MARÇULA, Marcelo. Informática: Conceitos e Aplicações. 3. ed. Ver. São Paulo: Érica, 2008. p. 147-149. 
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Questão: 36 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Ao contrário do que se afirma na questão, Estados Unidos (integrante do Conselho de Segurança) era um dos 

países que lideraram o grupo contrário ao reconhecimento da Palestina como Estado observador, assim como 

o próprio CS não aprovou o pedido de adesão da Palestina como membro pleno da ONU, portanto, não se 

pode dizer que seus integrantes apoiaram o reconhecimento da Palestina, como Estado observador. A única 

afirmação verdadeira é que, com o reconhecimento como Estado observador, torna-se mais fácil o ingresso do 

território nas agências da ONU e na Corte Internacional de Justiça (CIJ) – onde poderia processar o Estado de 

Israel. A assertiva é muito clara ao afirmar que “amplia a chance da Palestina de ingressar na Corte 

Internacional de Justiça (CIJ) contra Israel”, ou seja, não está se determinando que o novo status já a torna 

ingressante ou candidata, mas “amplia a chance”.  

Fonte: 

• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, pp. 25 – 504 – 505).  

• http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1193448-onu-reconhece-palestina-como-estado-observador-

nao-membro.shtml 

 
Questão: 37 
Recurso procedente: Questão Anulada 
Algumas inconsistências na redação do enunciado tornaram impossível a análise exata da questão, o enfoque  

restou direcionado à legislação e não para às cotas sociais, desta forma, a prova de conhecimentos gerais 

ganhou caráter jurídico mudando o sentido da questão, fazendo-se necessária sua anulação. 

Fonte:  

• Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, p.37). 

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12711.htm 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A assertiva situa a informação ao ano de 2012, apresentando claramente o que se tratava, sua significação e 

descoberta. Era exigido ter conhecimento sobre o fato para avaliá-lo e selecionar a alternativa correta, caso 

contrário, não poderia entender sua importância para o universo e futuras gerações. Ambas as afirmativas 

estão corretas já que realmente o fato tratado na assertiva acima é verídico e a segunda afirmativa 

complementa, justifica corretamente a primeira. 

Fonte: Almanaque Abril 2013 (São Paulo: Editora Abril, 2013, p.33) 

 
Questão: 40  

Recurso procedente: Questão Anulada 

Algumas inconsistências na redação do enunciado tornaram impossível a análise exata da questão, foi grafado 

“deliberações em outro país, não destacado no mapa, e passou a fazer parte do Mercado”, enquanto deveria 

ser, “deliberações e outro país, não destacado no mapa, passou a fazer parte do Mercado”, fazendo-se 

necessária a sua anulação.  

Fonte: http://www.mercosul.gov.br/dados-gerais 
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  
 
Questão: 21 

Recurso Prejudicado: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O questionamento abordado não faz referência à questão objetiva aplicada no certame. 

 
 
 

 

III 

DAS CONCLUSÕES 
 

 

 
 

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

fundamentações supraelencadas. 

 

  

Publique-se, 

 

09 de julho de 2012 
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