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Recurso 01  

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1092464 

Questionamento do Candidato: 

A Candidata solicita a eliminação da candidata de inscrição Nº 1184983 do certame, alegando 

que a mesma utilizou-se de seu aparelho de celular ligado durante a aplicação da prova objetiva, 

onde o mesmo tocou em frente a diversas testemunhas. 

Resposta ao Recurso: 

Após análise criteriosa do ocorrido a Banca Organizadora contatou que o pleito não procede, 

pois tal fato, não representa possibilidade de vantagem ilícita para a candidata mencionada, pois 

a mesma não estava portando diretamente o aparelho e também não utilizou-se do mesmo como 

forma indevida. Apenas foi solicitado, pelo fiscal, como forma de não atrapalhar o correto 

andamento da prova, o desligamento imediato do aparelho, sob supervisão direta do mesmo e 

em frente de todos presentes que testemunharam o ocorrido. Portanto, entende-se que não 

houve causa de ônus a ninguém, tão pouco vantagem indevida. 

Sendo assim, recurso indeferido. 

 

 

Recurso 02 

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1189699 

Questionamento do Candidato: 

A Candidata solicita que sua prova seja corrigida manualmente, pois afirma ter rasurado a 

questão número 02 durante o preenchimento de seu cartão resposta, e isso influenciará em sua 

nota final 

Resposta ao Recurso: 

Após análise do pedido, a banca concluiu que o pedido da requerente não pode ser atendido, 

pois ao rasurar a questão, conforme regras do edital e do certame, não há mais como ser 

considerada aquela resposta, pois tal fato feriria a lisura do processo seletivo, uma vez que 

coloca em questionamento a imparcialidade da banca. Por outro lado, também poderia resultar 

em desigualdade de condições entre todos os candidatos do certame, o que de maneira 

nenhuma, pode ser aceito. Portanto recurso indeferido. 

 

 



Recurso 03 - Questão 01 – Conhecimentos Gerais de Português 

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1088122 

Questionamento do Candidato: 

A candidata solicita a anulação da questão, alegando que o poema expressa uma ideia de 

retorno a infância, que o próprio autor declarou antes de morrer, devido ao poema ter sido escrito 

enquanto o autor estava doente, e que a interpretação do poema em questão deve ser feita por 

estrofes para melhor compreensão do mesmo, estando a resposta apontada pelo gabarito 

incorreta.  

Resposta ao Recurso: 

Após análise da Banca Examinadora contatou-se que em nenhuma passagem específica do 

poema fica evidente retorno à infância. São citados elementos como pau-de-sebo do qual ele 

sente falta, mas que somente não pode utilizar em virtude da doença que ele realmente conviveu 

durante boa parte da vida. Por meio de várias outras passagens como "lá tenho a mulher que eu 

quero na cama que escolherei", fica muito mais evidente que não seria uma volta à infância, mas 

um lugar utópico com liberdade de escolhas. Sendo assim, recurso indeferido. 

 

Recurso 04 - Questão 02 – Conhecimentos Gerais de Português 

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1188939 

Questionamento do Candidato: 

A candidata solicita a anulação da questão, alegando que podem existir mais de uma resposta 

que também apresenta coerência nos dizeres do poema quanto a motivação da fuga de sua 

realidade. Além disso, alega que o verso onde afirma “aqui eu não sou feliz” não deixa claro que 

sua realidade era problemática.  

Resposta ao Recurso: 

Após análise da Banca Examinadora contatou-se que, conforme mencionado no poema, se 

“Passárgada” é um lugar utópico onde o autor gostaria de estar, fica evidente que sua realidade 

era problemática. O verso citado pela própria candidata em seu recurso, evidencia que onde ele 

se encontrava ele não era feliz, sendo assim, vive uma realidade problemática. Portanto, recurso 

indeferido e questão mantida. 

 

Recurso 05 - Questão 03 – Conhecimentos Gerais de Português  

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1079600 

Questionamento do Candidato: 

A candidata solicita mudança de gabarito, alegando que a resposta correta é a letra C, e não a 

letra D conforme consta no gabarito.   

Resposta ao Recurso: 

Após análise, a Banca Examinadora concluiu que o pleito não procede, pois, a alternativa C 

simplesmente evidencia um lugar diferente, não significando que um lugar diferente seria para 

onde o autor gostaria de fugir, e desta forma não pode ser considerada como correta.  



 

 

Recursos 06 e 07 - Questão 03 – Conhecimentos Gerais de Português  

Status: Indeferido 

Número das Inscrições: 1094701,1092262 

Questionamento dos Candidatos: 

As candidatas solicitam mudança de gabarito, alegando que a resposta correta é a letra B, e não 

a letra D conforme consta no gabarito, pois afirmam que a letra D não condiz com o que o 

enunciado da questão solicita, pois, segundo as requerentes, a frase “Aqui eu não sou feliz” 

(letra D) é o motivo pelo qual o poeta quer fugir da realidade, e não a ideia de fuga de realidade, 

que se evidencia na letra B, “ Lá sou amigo do Rei” (Lá, lugar utópico, sonho, Passárgada).   

Resposta ao Recurso: 

Ao analisar o recurso, a Banca Examinadora concluiu que a alegação das candidatas não 

procede, pois, conforme as mesmas mencionam "aqui" é a realidade concreta, portanto ao 

afirmar "aqui eu não sou feliz" o poeta evidencia sua insatisfação com a realidade, querendo 

afastar-se dela, o que torna a assertiva correta. Já na alternativa B "Lá sou amigo do rei” não fica 

claro a fuga da realidade, pois nesse trecho não fica evidente que "lá" é melhor, a ponto de 

representar uma fuga, mas sim que existe um aspecto positivo. 

 

 

 

Recurso 08 - Questão 05 – Conhecimentos Gerais de Português  

Status: Deferido 

Número da Inscrição: 1092294 

Questionamento dos Candidatos: 

A candidata solicita a anulação da questão, evidenciando que nenhuma das alternativas pode 

ser considerada incorreta, pois a alternativa apontada pelo gabarito como errada, pode ser 

considerada como correta, visto que o uso de crase pode ser facultativo na indicação de horas 

se precedida da preposição “até”. 

Resposta ao Recurso: 

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

candidata procede, pois apesar de na regra geral, o uso de crase na indicação pontual de horas 

ser obrigatório, a alternativa não deixou isto devidamente claro, podendo ser considerada como 

correta, visto que existem exceções, onde o uso da crase pode ser facultativo, conforme recurso 

da candidata.  

Desta forma, a questão não apresenta uma resposta possível, e sendo assim, recurso deferido e 

questão anulada. Todos os candidatos receberão a pontuação referente a esta questão. 

 

 

 



Recurso 09 - Questão 06 – Conhecimentos de Atualidades/Dados Históricos 

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1092464 

Questionamento do Candidato: 

A candidata alega que existem dois erros na resposta da questão, e alega que, na notícia citada 

no enunciado da questão, não menciona o que consta no item III da mesma, e portanto este 

deveria ser considerado como incorreto. Além disso, a candidata menciona ainda que o repasse 

do valor dos combustíveis é sim obrigatório para os postos, estando o item II correto, e ao 

contrário do que consta no gabarito. 

Resposta ao Recurso: 

Após análise cuidadosa da Banca Examinadora, constatou-se que o recurso da candidata não 

procede, pois o enunciado da questão menciona uma notícia que foi vinculada na mídia na data 

do dia 14/05/2018, mas solicita aos candidatos que analisem os itens de acordo com o assunto 

em questão, e não necessariamente de acordo com a matéria específica da data de 14/05/2018. 

Além disso, o mencionado no item III está devidamente correto, tornando assim a alegação da 

candidata sem base.  

Com relação ao item II da questão, o mesmo segue como incorreto conforme apontado pelo 

gabarito, pois conforme diversas notícias veiculadas em diversos meios de comunicação, o 

repasse do valor dos combustíveis ao consumidor final não é obrigatório aos postos. De acordo 

com própria matéria mencionada como base pela candidata, "A decisão de repassar os reajustes 

do valor dos combustíveis cobrados nas refinarias para o consumidor final é dos postos de 

combustíveis, que repassam ao consumidor os custos de toda a cadeia da gasolina e do diesel." 

Ainda de acordo com a mesma matéria mencionada pela própria requerente, "(...) As 

distribuidoras vendem a gasolina aos postos, que estabelecem o preço por litro que será cobrado 

do consumidor." A decisão do valor final da gasolina é dos postos, e apesar destes repassarem 

os custos de toda a cadeia da gasolina, eles não são obrigados a repassar a mudança de preço 

da gasolina das refinarias para o consumidor final.  

Sendo assim, recurso indeferido e a questão segue mantida.  

 

 

Recurso 10 - Questão 07 – Conhecimentos de Atualidades/Dados Históricos 

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1091986 

Questionamento do Candidato: 

A candidata solicita mudança no gabarito da questão, pois afirma que o item I da mesma 

encontra-se correto, visto que o líder norte coreano Kim Jong-un foi o primeiro líder norte 

coreano a pisar em solo sul coreano em mais de 65 anos.  

Resposta ao Recurso: 

Ao analisar o recurso, a Banca conclui que o pleito não procede, e o item I da questão continua 

sendo incorreto, pois apesar de Kim Jong-un ter sido o primeiro líder norte coreano a pisar em 

solo sul coreano em mais de 65 anos, a Guerra da Coreia não terminou com a assinatura de um 

tratado de paz, o que daria um fim oficial a guerra, e sim com um cessar fogo, diferente do que 

consta o primeiro item. Desta forma, este item segue incorreto, e, portanto recurso indeferido.  

 



Recurso 11 - Questão 07 – Conhecimentos de Atualidades/Dados Históricos 

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1096089 

Questionamento do Candidato: 

O candidato solicita alteração no gabarito da questão, alegando que o item I da mesma 

encontra-se correto, e não incorreto conforme apontado pelo gabarito, pois, conforme alegação 

do candidato, Kim Jong-un foi o primeiro líder norte coreano a pisar em solo sul coreano após a 

guerra entre as duas Coreias. O candidato alega ainda que a afirmativa de que a guerra das 

duas Coreias finalizou-se através de um tratado de paz está correta, pois alega que o armistício 

ocorrido pode ser considerado um tratado de paz, visto que desde 1953 não houve mais conflitos 

entre as duas Coreias.  

Resposta ao Recurso: 

Após análise da Banca Examinadora, constatou-se que o candidato equivoca-se ao afirmar que 

um armistício pode ser considerado um tratado de paz, visto que, armistício é o gesto a partir do 

qual, em uma guerra, as partes em conflito concordam em parar de lutar. Não é 

necessariamente o fim de uma guerra, uma vez que tal proposta pode apenas significar uma 

interrupção das hostilidades, enquanto é feita uma tentativa de negociar uma paz de forma 

permanente. Tanto as propostas denominadas trégua ou cessar-fogo se referem geralmente a 

uma interrupção temporária das hostilidades durante um prazo acordado limitado ou dentro de 

uma área limitada. A trégua pode ser necessária, a fim de negociar um armistício, já o armistício 

é um modus vivendi e não é o mesmo que um tratado de paz, documento formal que depende 

da diplomacia e de acertos formais, cuja conclusão (ou não) pode levar meses ou até anos para 

ser atingida. A Guerra da Coreia é um exemplo de armistício que paralisou um conflito, mas que 

não criou um clima para a celebração de um tratado de paz, já que nesse caso nenhum tratado 

de paz foi até hoje celebrado, e sendo assim, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul encontram-se 

no que tecnicamente se chama "estado de beligerância", ou seja, um estado de alerta contra 

qualquer possível retomada do conflito de algum dos lados. Desta forma, constata-se que o item 

I é incorreto, conforme gabarito, e, portanto recurso indeferido e gabarito mantido. 

 

Recurso 12 - Questão 12 – Conhecimentos Gerais da Assistência Social  

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1189591 

Questionamento do Candidato: 

A candidata solicita alteração do gabarito para a letra E, pois alega que a alternativa D apontada 

pelo gabarito como correta na realidade está incorreta, uma vez que a vigilância 

socioassistencial identifica as situações de risco e vulnerabilidade social para que sejam 

executadas ações de prevenção. O ato de realizar a vigilância socioassistencial não garante a 

prevenção, que é outra ação a ser realizada a partir dos dados gerados pela vigilância, por meio 

da Proteção Social e a Defesa de Direitos. 

Resposta ao Recurso: 

A banca ao examinar o recurso, entende que o pleito não procede, pois a candidata equivoca-se 

ao mencionar a alternativa "D" como incorreta, sendo que na Lei 12.435  de 06 de julho de 2011, 

em seu art 6º, parágrafo único menciona: “A vigilância socioassistencial é um dos instrumentos 

das proteções da Assistência Social que identifica e PREVINE situações de risco e 

vulnerabilidade social e seus agravos no território.” Portanto a alternativa "E" segue incorreta, 

pois são os serviços socioassistenciais conforme elencado no art. 23 da mesma lei 12.435 de 

2011, que se caracterizam em atividades continuadas que visem à melhoria de vida da 

população em vulnerabilidade social. 



 

Recurso 13 - Questão 12 – Conhecimentos Gerais da Assistência Social 

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1188939 

Questionamento do Candidato: 

A candidata afirma que existem duas alternativas corretas. Pois além da alternativa D, a 

requerente sugere que a alternativa E também pode ser considerada como correta segundo 

outros documentos oficiais da área. 

Resposta ao Recurso: 

A banca ao examinar o recurso, entende que o pleito não procede, pois a candidata equivoca-se 

ao mencionar a alternativa "D" como incorreta, sendo que na Lei 12.435 de 06 de julho de 2011, 

em seu art 6º, parágrafo único menciona: “A vigilância socioassistencial é um dos instrumentos 

das proteções da Assistência Social que identifica e PREVINE situações de risco e 

vulnerabilidade social e seus agravos no território.” Portanto a alternativa "E" segue incorreta, 

pois são os serviços socioassistenciais conforme elencado no art. 23 da mesma lei 12.435 de 

2011, que se caracterizam em atividades continuadas que visem à melhoria de vida da 

população em vulnerabilidade social.  

No mesmo material mencionado pela candidata "Orientações Técnicas da Vigilância 

Socioassistencial", a Vigilância Socioassistencial consiste no desenvolvimento de capacidades e 

meios técnicos para que os gestores e profissionais da Assistência Social possam conhecer a 

presença das formas de vulnerabilidade social da população e do território pelo qual são 

responsáveis.  Portanto, neste sentido, não é através da vigilância socioassistecial que se realiza 

as atividades continuadas que visem a melhoria de vida da população, mas sim através da oferta 

de serviços, programas e projetos. A Vigilância Socioassistencial objetiva DETECTAR E 

COMPREENDER as situações de precarização e de agravamento das vulnerabilidades que 

afetam os territórios e os cidadãos. Desta forma, recurso indeferido e questão mantida. 

 

Recurso 14 - Questão 13 – Conhecimentos Gerais da Assistência Social  

Status: Deferido 

Número da Inscrição: 1092852 

Questionamento do Candidato: 

O candidato faz duas solicitações no mesmo recurso, pois, de acordo com sua primeira 

solicitação, alega que a alternativa B também pode ser considerada como incorreta, e de acordo 

com sua segunda solicitação, a alternativa C também esta incorreta, e desta forma solicita a 

anulação da questão, pois segundo o requerente a mesma contém 3 possíveis respostas ao 

enunciado.  

Resposta ao Recurso: 

A banca ao analisar a primeira solicitação do candidato, entende que o pleito não procede pois o 

candidato equivoca-se ao afirmar que a alternativa "B" está incorreta, pois a mesma está correta 

e foi assim descrita na íntegra do artigo 20 inciso 6, onde traz que a concessão do BPC ficará 

sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento composta por avaliação médica e 

avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS. A referida alternativa poderia estar incorreta se estivesse descrito: EM 

TODOS OS CASOS, a concessão do BPC ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de 

impedimento composta por avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos peritos e 



por assistentes sociais do INSS, sendo que para o BPC idoso o requerente apenas tem que 

provar a sua idade de igual ou maior de 65 anos.  

A banca, ao analisar a segunda solicitação do requerente, entende que o pleito procede, pois 

pode gerar dúvidas ao dizer que o idoso acima de 65 anos terá direito ao BPC, sendo que isso 

sugere que o idoso que completa 65 anos não possui direito ao benefício. A forma correta 

portanto seria: o idoso com 65 anos ou mais e não ACIMA de 65 anos.     

Desta forma, a questão se torna inconsistente por não haver uma resposta correta única e 

mesma está anulada. 

 

 

Recurso 15 - Questão 14 – Conhecimentos Gerais da Assistência Social 

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1088122 

Questionamento do Candidato: 

A candidata solicita anulação da questão, afirmando que a alternativa E não trazia o texto 

completo da Lei, tornando-a assim incompreensível e duvidosa.  

Resposta ao Recurso: 

A banca ao analisar o recurso entende que o pleito não procede, pois a candidata equivoca-se 

ao questionar que a alternativa "E" está incompleta e duvidosa, visto que, apesar da alternativa 

E, não apresentar o texto completo da Lei, no enunciado da questão já consta que todas as 

alternativas apresentadas estão de acordo com o art 6º da Lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011. 

Sendo assim, citar o artigo na alternativa iria apenas deixar a questão redundante. O que de fato, 

se tivesse ocorrido, traria dúvidas na interpretação do enunciado 

Desta forma, recurso indeferido e questão mantida.  

 

 

Recurso 16 - Questão 17 – Conhecimentos Específicos de Psicólogo  

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1091986 

Questionamento do Candidato: 

A candidata solicita anulação da questão, pois alega que a mesma diz respeito a uma tarefa 

competente ao profissional escolar, e não um psicólogo com atuação no SUAS. 

Resposta ao Recurso: 

Ao realizar o processo seletivo a banca procura analisar o profissional como um todo já que sua 

formação não se dá de forma dicotomizada, sendo assim, ao realizar as questões a banca 

analisa o conteúdo programático do edital de forma que o questionamento feito seja sempre de 

acordo com o solicitado no edital. Pode-se perceber que os assuntos relacionados a educação 

especial e inclusão estão contidos no edital, e desta forma a alegação da candidata não procede. 

Portanto Recurso indeferido e questão mantida. 

 



 

 

 

Recurso 17 - Questão 19 – Conhecimentos Específicos de Psicólogo 

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1091986 

Questionamento do Candidato: 

A candidata solicita a anulação da questão, alegando que não cabe ao profissional do SUAS o 

domínio técnico de avaliação neuropsicológica, atribuição do profissional do SUS.  

Resposta ao Recurso: 

Assim como no questionamento do recurso anterior, informa-se que ao realizar o processo 

seletivo a banca procura analisar o profissional como um todo já que sua formação não se dá de 

forma dicotomizada, sendo assim, ao realizar as questões a banca analisa o conteúdo 

programático do edital de forma que o questionamento feito seja sempre de acordo com o 

solicitado no edital. Pode-se perceber que os assuntos relacionados a psicodiagnóstico e 

técnicas utilizadas estão contidos no edital, e desta forma a alegação da candidata não procede. 

Portanto, neste Recurso indeferido e questão mantida. 

 

 

 

Recurso 18 - Questão 19 – Conhecimentos Específicos de Psicólogo 

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1092464   

Questionamento do Candidato: 

A candidata solicita anulação da questão pela mesma não estar contida no conteúdo 

programático do edital, a mesma também infere que o conteúdo da questão não é privativo do 

psicólogo  

Resposta ao Recurso: 

Como nos dois recursos anteriores, informa-se quem o realizar o processo seletivo a banca 

procura analisar o profissional como um todo já que sua formação não se dá de forma 

dicotomizada, sendo assim, ao realizar as questões a banca analisa o conteúdo programático do 

edital de forma que o questionamento feito seja sempre de acordo com o solicitado no edital. 

Neste em específico, pode-se perceber que os assuntos relacionados a psicodiagnóstico e 

técnicas utilizadas estão contidos no edital. 

Conforme base teórica relacionada pela própria candidata, onde deixa bem claro no texto: "nem 

todo especialista em Neuropsicologia pode utilizar testes psicológicos em um processo de AN, 

ao passo que todo e qualquer psicólogo tem permissão legal para uso de testes psicológicos em 

um processo de AP, mesmo não tendo formação adequada para tal uso." Os testes para 

diagnósticos psicológicos também fazem parte da competência profissional, mesmo não sendo 

exclusiva no campo da avaliação neuropsicológica. Sendo assim recurso indeferido. 

 



Recurso 19 - Questão 19 – Conhecimentos Específicos de Psicólogo 

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1092294 

Questionamento do Candidato: 

A candidata pede para que seja anulada a questão sendo que não há uma alternativa incorreta 

no enunciado citado. 

Resposta ao Recurso: 

Como a própria requerente menciona, “é um processo importante para auxiliar no fechamento de 

um diagnóstico final para dar continuidade a um determinado tratamento.” O processo de 

psicodiagnóstico auxiliado pela neuropsicológica torna o processo sim de forma importante no 

acontecimento do próprio, porém ainda assim, o mesmo serve de auxilio no processo do 

diagnostico e não como um formulador definitivo por si só do diagnostico. Sendo assim, este é 

um auxiliador e não um formulador definitivo, e desta forma a alternativa segue correta e recurso 

indeferido. 

 

Recurso 20 - Questão 20 – Conhecimentos Específicos de Psicólogo 

Status: Indeferido 

Número da Inscrição: 1092464 

Questionamento do Candidato: 

A candidata solicita anulação da questão alegando que a mesma não apresenta nenhuma 

resposta correta. 

Resposta ao Recurso: 

Após análise da Banca Examinadora, a mesma concluiu que o recurso não procede, uma vez 

que todo conteúdo da pergunta em questão está contido rigorosamente no conteúdo da Lei 

Federal nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, como pode ser visualizado no link a seguir, do site 

da planalto http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742.htm 

Sendo assim recurso indeferido 

 


