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Análise de Recursos 

 Nota e Classificação provisória  

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1221034 

CARGO Assistente Social 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/10/2018 14:10 

DESCRIÇÃO FATOS Boa tarde! 
Enviei e-mail a Atena e falei com Alex, o qual me atendeu muito bem e fui orientada a 
registrar aqui meus questionamentos, conforme explanarei na aba abaixo de  fundamentação 
do pedido. 

FUNDAMENTAÇÃO Bom dia!! 
Sou Karine Trevisan, assistente social e gostaria de apresentar minha indignação a respeito 
de duas questões que ficaram erradas da prova de Presidente Getulio. 
Considerando que vocês são uma empresa que busca realizar concursos públicos para os 
mais variados tipos de instituições interessadas em obter novos talentos através do mérito, 
considerando a integridade de vocês como referência na acessoria educacional, venho 
através deste email pedir-lhes que reavaliem as duas questões (18 e 28)  da prova de 
assistente social porque estão com as respostas erradas!  
Havia enviado a vocês meus recursos, mas a justificativa que deram para a questão 18 não 
converge! Por favor, olhem lá a questão, a letra C está informando que a situação da criança 
num abrigo deverá ser avaliada a cada 3 meses e no ECA está a cada  6 meses!!!! A pessoa 
que analisou o recurso não prestou atenção nesse detalhe que faz toda a diferença!!! Não 
estaria "perdendo meu tempo" reenviando esse email se não tivesse certa do que estou 
dizendo, por favor, vocês precisam cancelar a questão porque está errada! Até porque enviei 
a vcs 4 recursos e entendi a posição negativa de vocês nos outros dois e os respeitei. 
Porém, a  questão 18 e 28 estão erradas.  
Em relação a questão 28, me equivoquei na ocasião de interpor o recurso dela e  troquei o 
numero da questão para a 27, foi um erro meu na hora de solicitar recurso, pois, meu 
questionamento se referia a questão 28, e não a 27, como havia informado. 
Em relação a questão 28:  
Conforme a Carta Magna de 88 tem mais de uma alternativa correta, como já informei a 
vocês.  Olhem lá que irão concordar comigo, seria a letra B e C, conforme copiado do site do 
senado https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_15.12.2016/art_5_.asp:  
 
Título II     
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 
Capítulo I     
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 
  
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
        I -  homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição; 
        II -  ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 
lei; 
        III -  ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; 
        IV -  é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
        V -  é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização 
por dano material, moral ou à imagem; 
        VI -  é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a 
suas liturgias; 
        VII -  é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas 
entidades civis e militares de internação coletiva; 
        VIII -  ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção 
filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e 
recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; 
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        IX -  é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença; 
        X -  são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 
        XI -  a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar 
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; 
 
 
Observem que a alinea IV e XI constam na questão citada da prova, onde as duas abrangem 
as alternativas B e C como certas!! 
 
Por favor, pelo encarecidamente e com respeito, essas duas questões (18 e 28) estão 
erradas, vocês não podem deixar circular um gabarito  errado de uma prova, isso poderá 
desmerecer o trabalho de vocês. 
Desculpem minha posição, mas não estaria reforçando essas situações se não estivesse 
certa. Peço que reavaliem a posição de vocês, por favor, até porque mesmo que a fizerem e 
concertarem, eu não me classificarei nos primeiros lugares, tenho consciência de que ainda 
não terei chance de ser chamada, mas acredito na idoneidade de vocês e por isso estou 
pedindo encarecidamente. 
 
Muito obrigada pela atenção! 
 
 
 

PEDIDO Conforme eu já citei acima, havia entrado com pedido de recursos nessas questões e como 
ainda ficaram erradas, fui orientada a postar aqui meus questionamentos referentes a questão 
18 e 28 da prova de assistente social. Ou seja, todo esse contexto se refere a "Correção de 
Gabarito". 

Dados da resposta 

RESPOSTA Em análise a solicitação de revisão dos Recursos apresentados durante a fase recursal da 
discordância com o Gabarito Provisório e Formulação de Questões (15 e 16/10/2018), segue 
as considerações da Banca: 
 
A questão de nº 18, após a reanálise, confirma-se que o Recurso não assiste ao recorrente. O 
Estatuto da Criança e do Adolescente foi alterado pela Lei nº 13.509/2017. Essa lei trouxe 
algumas alterações, dentre elas está a afirmação contida como resposta correta do gabarito 
da prova, a saber: 
 
Art. 19, § 1o  Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento 
familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 3 (três) meses, 
devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe 
interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de 
reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades 
previstas no art. 28 desta Lei.  (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017) 
 
O fato da alternativa na questão não contemplar todo o texto do Estatuto, não prejudica a 
compreensão e a marcação da mesma. Quanto às demais alternativas, elas não sofreram 
qualquer alteração desde a publicação do ECA. Vale anotar ainda que uma pesquisa simples 
do candidato à legislação mostrará que o comando da questão é claro e que só há uma 
alternativa correta, que se encontra na Letra C. 
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm  
 
Com relação a questão de nº 28 da prova de Assistente Social, o recurso não é tempestivo, 
uma vez que não atende as normas estabelecidas pelo Edital 01/2018. 
 
5.5. Os recursos interpostos, que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou 
interpostos fora do prazo estabelecidos no Edital não serão apreciados.  
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1213299 

CARGO Gestor de Contratos 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE SOLICITAÇÃO 24/10/2018 12:56 

DESCRIÇÃO FATOS NOTA FINAL E CLASSIFICAÇÃO EQUIVOCADAS. SOLICITO CORREÇÃO CONFORME 
FUNDAMENTAÇÃO ABAIXO. 

FUNDAMENTAÇÃO GOSTARIA DE COMUNICAR QUE MINHA CLASSIFICAÇÃO ESTÁ ERRADA, POIS 
FIQUEI NA POSIÇÃO 54, SENDO QUE DEVERIA ESTAR NO MÍNIMO NA 
CLASSIFICAÇÃO DE Nº 43. A BANCA AVALIOU MINHA NOTA FINAL COMO SENDO 5,60, 
O QUE NÃO CONFERE, POIS MINHA NOTA DEVE SER CORRIGIDA PARA 6,30, SENDO 
QUE ACERTEI 3 QUESTÕES DE MATEMÁTICA (0,30), 3 DE PORTUGUÊS (0,60), 2 DE 
ATUALIDADES (0,40) E 10 DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (5,0), TOTALIZANDO 
6,30. O RESULTADO DA BANCA SOBRE A MINHA PROVA ESTÁ EQUIVOCADO, POIS 
NA CLASSIFICAÇÃO APARECE COMO SE EU TIVESSE ACERTADO APENAS 1 DE 
ATUALIDADES E APENAS 9 DE ESPECÍFICAS, O QUE NÃO É VERDADE. NA 
CLASSIFICAÇÃO FOI APRESENTADO APENAS 16 ACERTOS NO TOTAL, SENDO QUE 
NA VERDADE SÃO 18 ACERTOS. 

PEDIDO SENDO ASSIM, MINHA NOTA E MINHA CLASSIFICAÇÃO DEVERÃO SER CORRIGIDAS, 
HAVENDO RECONTAGEM DOS PONTOS. AINDA ACHO JUSTO QUE DEVERIA TER SIDO 
ANULADA ALGUMAS QUESTÕES, CONFORME OS RECURSOS INTERPOSTOS 
ANTERIORMENTE, POIS NÃO FUI A ÚNICA QUE INTERPUS RECURSOS DE TAIS 
QUESTÕES. PORÉM, ESPERO QUE PELO MENOS A BANCA CORRIJA A MINHA  NOTA 
FINAL E A CLASSIFICAÇÃO. OBRIGADA. 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede a Requerente. Ao reanalisarmos o Cartão Resposta constatou que o(a) 
candidato(a) assinalou as seguintes alternativas (01 - 30) 
ACABDDCABABAABCDADDBDDAAACCBDC, conferindo-lhe 3 acertos nas questões de 
Português - 3 acertos nas questões de Matemática - 1 acertos nas questões de conhecimento 
gerais/atualidades e 09 questões específicas, conforme é possível verificar no Cartão 
Resposta anexo a este Recurso.  
 
Desta forma, em nada altera-se sua classificação.  
 
Segue em anexo o Cartão de Resposta para análise. 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1213718 

CARGO Professor de Artesanato 

TIPO RECURSO Contra notas das provas objetiva e nota final. 

DATA DE SOLICITAÇÃO 23/10/2018 21:38 

DESCRIÇÃO FATOS Solicito revisão da prova objetiva. Os acertos do gabarito que levei para casa não conferem 
com os acertos da classificação. 

FUNDAMENTAÇÃO Recontagem da pontuação das questões de língua portuguesa.  

PEDIDO Recontagem de pontuação. 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não procede a Requerente. Ao reanalisarmos o Cartão Resposta constatou que o(a) 
candidato(a) assinalou as seguintes alternativas (01 - 30) 
BDACBBCADABWCBAADCCBBCDADADCBD, conferindo-lhe 3 acertos nas questões de 
Português - 1 acertos nas questões de Matemática - 0 acertos nas questões de conhecimento 
gerais/atualidades e 14 questões específicas, conforme é possível verificar no Cartão 
Resposta anexo a este Recurso.  
 
Registra-se que a questão de nº 12 foi rasurada, sendo considerada errada. 
 
Desta forma, em nada altera-se sua classificação.  
 
Segue em anexo o Cartão de Resposta para análise. 
 

 

 


