
 
 

RESPOTAS AS INTERCORRÊNCIAS 
EDITAL Nº 001 DE 27 DE AGOSTO 2015 

CONCURSO PÚBLICO 
 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 
2337 PROFESSOR DE INFORMÁTICA 16 CONTRA GABARITO 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato especificamente a questão de nº 16, afirma-se: 
O enunciado é bem claro, direciona para a análise do contexto, não se refere ao significado 
dicionarizado. A intencionalidade do autor é contestar justamente o diagnóstico de que se está no final 
da vida por ser operado do coração. Além destes detalhes, a inferência exige do candidato 
compreensão da interdiscursividade provocada para convencer o leitor. 
Faltou entendimento do enunciado.  
A resposta é clara a afirmação do texto, como se pode verificar no excerto abaixo: 
"O mito de que quem foi operado do coração está no final da vida é só isso, um mito. 
"O mito de que quem foi operado do coração está no final da vida é só isso, um mito. 
Sempre afirmo a meus pacientes que deverão ter vida normal após a cirurgia cardíaca." 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa exposta. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

2337 PROFESSOR DE INFORMÁTICA 24 CONTRA GABARITO 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato especificamente a questão de nº 24, afirma-se: 
Há um erro de interpretação do candidato, pois no recurso faz-se referência a possíveis erros de 
correlação verbal, critérios estes que não estão relacionados à questão, como se pode comprovar, 
claramente, no enunciado e na opção a, cujo candidato a classificou, indevidamente como incorreta. 
24)“Desde nossa primeira leitura do O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, existe a questão do “Por 
que trabalhamos sempre como se algo superasse, em valor, a vida humana, mesmo sabendo que 
esta não tem preço?”. 
A partir deste fragmento, analise as proposições abaixo e assinale a incorreta: 
a) O autor ao usar nossa primeira leitura do O Pequeno Príncipe pressupõe que o leitor já possa ter 
lido o livro citado. 
Verifica-se as aspas no enunciado, pois é a opinião do autor. Ao usar "Desde nossa primeira leitura..." 
este parte do pressuposto (hipótese) que o leitor, assim como ele, já leu o livro citado. 
Erro de interpretação por parte do candidato. 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa exposta. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

2529 MOTORISA VEÍCULOS PESADO 05 CONTRA GABARITO 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato especificamente a questão de nº 05, afirma-se: 
 A questão encontra-se de maneira clara, sendo que a mesma esta pedindo para que se assinale a 
alternativa INCORRETA, sendo que o único vocábulo incorreto dentre as alternativas apresentadas se 
encontra na letra “A”, pois “bônus” é uma paroxítona e não uma oxítona conforme a alternativa afirma. 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa exposta. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

2337 PROFESSOR DE INFORMÁTICA 10 CONTRA GABARITO 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato especificamente a questão de nº 10, afirma-se: 
O enunciado da questão se encontra de forma bastante clara, direcionando a mesma para a análise 
da execução dos comandos de atalhos mencionados e não do significado dicionarizado da palavra 
“divisão”. 
Outro sim, no próprio Editor de Texto do Word 2010, na aba “Exibição” no ícone               faz ênfase 
ao objeto em questão.  
 
Ainda em tempo, a única e possível alternativa de resposta é a letra “B”, conhecimento este muito 
básico para atuar no cargo pretendido. 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa exposta. 



 
 

RESPOTAS AS INTERCORRÊNCIAS 
EDITAL Nº 001 DE 27 DE AGOSTO 2015 

CONCURSO PÚBLICO 
 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 
2337 PROFESSOR DE INFORMÁTICA 22 CONTRA GABARITO 

Situação: INDEFERIDO 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato especificamente a questão de nº 22, afirma-se: 
A questão apresenta apenas uma alternativa correta, ou seja, a letra “C”, não podendo ser comparada 
com a alternativa “B”, pois são duas situações bastante distintas. 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa exposta. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

2346 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 35 CONTRA GABARITO 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato especificamente a questão de nº 35, afirma-se: 
Segue a resolução da questão abaixo: 
 

 
 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa exposta. 

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

2507 AGENTE APOIO A EDUCAÇÃO 23 CONTRA GABARITO 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pela candidata especificamente a questão de nº 23, afirma-se: 
Não existe duplicidade de alternativas conforme menciona a candidata, observe que na alternativa da 
letra (A) temos o início como  “Podem haver.....”, já na letra (D) temos o início como “Pode haver.....”, 
sendo dois casos totalmente distintos. 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa exposta. 



 
 

RESPOTAS AS INTERCORRÊNCIAS 
EDITAL Nº 001 DE 27 DE AGOSTO 2015 

CONCURSO PÚBLICO 
 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 
2588 T.M.N.S ENFERMAGEM 03 CONTRA GABARITO 

Situação: INDEFERIDO 
 
 

Justificativa: 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato especificamente a questão de nº 03, afirma-se: 
Ao perguntar sobre o volume máximo a ser administrado nessa via, a questão refere-se a via 
intramuscular. Quando cita as áreas mais utilizadas para administração de imunobiológicos  a questão 
está trazendo uma informação complementar, apenas. O volume máximo a ser administrado na via 
intramuscular é de 5 ml no glúteo máximo. 
Diante do exposto, INDEFERE-SE o recurso, permanecendo a alternativa exposta. 
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