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Recurso Questão 5 – Conhecimentos de Português do Nível Fundamental 

Status: Deferido 

Número da Inscrição: 1050981 

Questionamento do Candidato: 

O candidato questiona a existência de duas respostas corretas na questão, alegando que a 

“Alternativa E”, também pode ser apontada como resposta que satisfaz o enunciado, pois nesta 

é apresentado o seguinte: “Eu própria fiz este bolo”. Segundo sua alegação, esta afirmação 

apresenta uma redundância, o que pode ser considerado como erro gramatical também. 

Resposta ao Recurso: 

Ao analisar criteriosamente o recurso e questão, a Banca Examinadora constatou que o pleito 

procede. Mesmo que a frase apontada, não apresente diretamente um erro gramatical, esta 

mesma afirmação pode ser apontada como tal, quando não se trata de linguagem poética. Como 

a aplicação da frase foi feita fora de um contexto textual poético, entende-se que o uso da 

redundância realmente apresenta incorreção. Portanto recurso deferido e questão anulada. 

 

Recurso Questão 5 – Conhecimentos de Português do Nível Médio 

Status: Indeferido 

Número das Inscrições: 1049930, 1054302 

Questionamento dos Candidatos: 

Os candidatos solicitam anulação da questão, alegando que existe mais de uma resposta com 

erro de concordância, sendo estas, segundo os candidatos, as alternativas A e a C, diferente do 

disposto no gabarito.  

Resposta ao Recurso: 

Ao analisar cuidadosamente o pleito e a questão, a banca julgadora concluiu que a alegação dos 

candidatos, de haver mais de uma resposta na questão não procede. A referida questão 

solicitava aos candidatos para assinalar a resposta onde havia erro de concordância verbal ou 

nominal. A alternativa A está correta pois no caso do verbo “ser”, essa concordância pode ocorrer 

também entre o verbo e o predicativo do sujeito. O verbo “ser” concordará com o predicativo do 

sujeito, quando o sujeito estiver no singular e se referir a coisas, e o predicativo for um substantivo 

no plural.   

A alternativa C também está correta quanto a concordância pois, no caso da expressão "é 

proibido", essa expressão, formada por um verbo mais um adjetivo, fica invariável se o 

substantivo a que se referem possuir sentido genérico (não vier precedido de artigo). Como na 

alternativa C o substantivo ao qual a expressão “é proibido” se refere (ou seja, “entrada”) não 

vem procedido de artigo, a palavra "proibido" fica invariável e portanto questão correta.  

A alternativa E é a única alternativa em que há erro gramatical, pois expressões formadas pelo 

verbo “SER” + adjetivo, o adjetivo fica no masculino singular, se o substantivo não for 

acompanhado de nenhum modificador, como artigo. 

Portanto o gabarito está correto, e a questão apresenta apenas uma resposta possível, sendo 

assim recursos indeferidos e questão mantida. 



 

Recurso Questão 14 – Conhecimentos de Atualidades e Dados Históricos 

Status: Deferido 

Número das Inscrições: 1061975, 1054148 

Questionamento dos Candidatos: 

Os candidatos solicitam anulação da questão, pois afirmam que a mesma não apresenta 

nenhuma resposta coerente, visto que as alternativas apresentadas não condizem com as 

notícias vinculadas pelos meios de comunicação. 

Resposta ao Recurso: 

Após análise da Banca Examinadora, constatou-se que o enunciado da questão não ficou 

devidamente claro, sendo que, o resgate dos meninos durou apenas 3 dias, mas os 

mergulhadores já trabalhavam no caso há vários dias, impossibilitando assim, a escolha de uma 

resposta correta dentre as alternativas da questão. Desta forma recurso deferido e questão 

anulada. 

 

Recurso Questão 20 – Conhecimentos Específicos de Motorista 

Status: Deferido 

Número da Inscrição: 1051601 

Questionamento do Candidato: 

O candidato solicita revisão da questão, pois segundo o mesmo e suas fontes, a troca do fluido 

e freio não é trocado comumente uma vez ao ano, e sim uma vez a cada 2 anos. 

Resposta ao Recurso: 

Após análise criteriosa do enunciado da questão, a Banca Examinadora contatou um equívoco 

na digitação das respostas, onde realmente duas alternativas podem ser consideradas como 

incorretas na questão, desta forma entendendo que o enunciado foi descaracterizado e se tornou 

impossível de resolução, decidiu-se por aceitar e deferir o recurso, assim como anular a questão. 

 

Recurso Questão 20 – Conhecimentos Específicos de Auxiliar Administrativo 

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1059750 

Questionamento do Candidato: 

O candidato solicita que seja reavaliado o gabarito pois informa que a alternativa C não pode ser 

considerada um erro no atendimento ao telefone, e sim uma falha técnica.  

Resposta ao Recurso: 

Apesar da alternativa C poder ser considerada uma falha técnica, ela também pode ser um erro 

humano, haja vista que ruídos e interferências em ligações podem ser causados por barulhos no 

ambiente, sons de conversa, música no ambiente, e etc. Sendo assim, a alternativa C também 

pode ser considerada um erro humano, deixando assim, apenas a alternativa D como correta, 

visto que, de acordo com as referências usadas como base para o recurso do próprio candidato, 

não se deve usar gírias no atendimento ao telefone, conforme consta na alternativa D, apontada 

pelo gabarito como a opção correta. Portanto recurso indeferido e questão mantida. 


