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RESPOSTAS AOS RECURSOS 

 

Prezados(as) candidatos(as), 
 

Inicialmente, agradecemos a colaboração de todos(as) que enviaram 

seus recursos na tentativa de nos apontar falhas constantes nas provas objetivas 

e ter as explicações devidas para tornar este processo seletivo o mais trans-

parente e reto possível. 

A publicação das respostas aos recursos, no caso dos candidatos aos 

cargos de Técnico Superior, foi retardada devido à demora no envio das respos-

tas pelos professores que elaboraram as questões que foram questionadas, 

todos de instituições de ensino superior de Manaus e outros estados.  

Ressaltamos que o gabarito publicado anteriormente tinha o caráter 

de gabarito preliminar, conforme consta no Edital 03/21-SEMED/PMH, pressu-. 

pondo-se a publicação de um segundo gabarito, que agora lhes é apresentado. 

Sobre os pedidos de anulação de questões, expressamos que as 

anulações só são feitas quando o enunciado não possa ser compreendido 

pelo(a) candidato(a), quando houver mais de uma questão correta (dentre as 

opções apresentadas), quando não for dada nenhuma opção de resposta para 

a questão proposta ou quando se provar que questões da prova foram 

elaboradas fora do contexto definido no edital (nos conteúdos programáticos). 

De antemão, pedimos desculpas pela exposição dos textos enviados 

pelos(as) senhores(as), mas esta foi a forma encontrada para que todos(as) 

pudessem fazer os julgamentos necessários sobre a análise feita pelos 

elaboradores das questões, bem como para que os(as) senhores(as) não criem 

nenhuma suspeição de que algo tenha sido editado, o que não fizemos em 

respeito a todos(as) os(as) candidatos(as), mesmo nos casos em que alguma 

incorreção ortográfica ou gramatical o suscitasse. 

Por último, observamos que os recursos enviados questionando 

problemas que não fossem da alçada da banca de examinadores foram enviados 

para a Coordenação do PSS para que esta lhes enviasse as devidas respostas 

por e-mail, o que deverá ser feito nas próximas horas. 

Sem mais, esclarecemos que a correção dos cartões de resposta 

se iniciará logo após a publicação dos gabaritos definitivos, o que será feito 

integralmente a partir deles. 

Mais uma vez, agradecemos a compreensão por algum transtorno 

que possamos ter causado a quem quer que seja, mas queremos que estejam 

certos de que estamos fazendo o nosso melhor para que este processo seletivo 

seja o mais justo possível. 

A Coordenação da Banca de Elaboradores 
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RESPOSTAS AS RECURSOS ENVIADAS PELA 

BANCA DE EXAMINADORES/ELABORADORES 
 

 

PARTE I – Questões específicas para Prova de Orientador 
Educacional (1 a 35) 
 
Questão 03 
KAINE MESSIAS 

A questão de número 03. Sobre a CPI da pandemia, pede pra marcar alternativa incorreta, 
sendo que, há duas alternativas incorretas a letra A, que está no gabarito, e a D, pois são seis 
senadores da região norte. Katia Abreu, TO Omar. Aziz, AM Rondolfe Rodrigues, AP Educado 
Braga, AM Marcos Rogério, RO Jader Barbalho, PA Prova de orientador 

WELTON DE ARAUJO PRATA 

A questão de número 03. Sobre a CPI da pandemia, pede pra marcar alternativa incorreta, 

sendo que, há duas alternativas incorretas a letra A, que está no gabarito, e a D, pois são seis 

senadores da região norte. Katia Abreu, TO,Omar. Aziz, AM,Rondolfe Rodrigues, AP,Educado 

Braga, AM,Marcos Rogério, RO,Jader Barbalho, PA. desse modo a questão precisa ser anulada. 

PARECER DA BANCA: Esta questão foi elaborada com base nos documentos oficiais do 
Congresso Nacional e as informações sobre a composição da Comissão são as que constam no 
Relatório Final apresentado por esta Comissão Parlamentar de Inquérito ao Plenário do 
Senado Federal em 20 de outubro de 2021. Para visualizar uma cópia deste, acessem: 
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/148b0ad1-c1a2-4f6e-96c3-
49042fef607d e verifiquem no próprio relatório os nomes dos membros da referida comissão 
(página 5) 

RECURSOS INDEFERIDOS – MANTIDA A LETRA A 

 
Questão 21 
KAINE MESSIAS  

Sobre a questão de número 21: De acordo com o edital referente à realização desta prova, 
mais especificamente, em sua página 18, quando se refere ao conteúdo que deve ser 
estudado, menciona: III - Conhecimentos Específicos I (05 questões): Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (Lei no 9.394/06.) tendo em vista que o ano desta lei esta incorreto, 
consequentemente, a mesma NÃO EXISTE, por não ter sido mencionada como aporte teórico 
para estudo, nem como conteúdo de prova, as questões sobre a mesma deveriam ser 
verificadas para possível cancelamento.  

WELTON DE ARAUJO PRATA 

Sobre a questão de número 21: De acordo com o edital referente à realização desta prova, 

mais especificamente, em sua página 18, quando se refere ao conteúdo que deve ser 

estudado, menciona: III - Conhecimentos Específicos I (05 questões): Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei no 9.394/06.) tendo em vista que o ano desta lei esta incorreto, 

consequentemente, a mesma NÃO EXISTE, por não ter sido mencionada como aporte teórico 

para estudo, nem como conteúdo de prova, as questões sobre a mesma deveriam ser 

verificadas para possível cancelamento.  

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/148b0ad1-c1a2-4f6e-96c3-49042fef607d
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/148b0ad1-c1a2-4f6e-96c3-49042fef607d
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PARECER DA BANCA: Numa questão de prova aplicada para egressos de cursos de Licenciatura 
que passaram boa parte de seu tempo na faculdade tratando da lei que regula todo o sistema 
de ensino no país, lei esta que é citada nominal e por extenso onde o erro de digitação é 
apontado, o que já seria o suficiente para que não se alegasse qualquer confusão, uma vez que 
esta é a lei ainda vigente, ainda mais se se considerar que só tivemos quatro números para 
esta lei desde que o Brasil tornou-se um país independente, não nos parece razoável que se 
alegue que não seja possível acertar uma questão sobre esta lei pelo fato de se perceber que 
houve um erro de digitação de um dígito que apenas consta no conteúdo programático, o qual 
não se repete na prova. Mesmo que dois impetrantes seja um número expressivo, levamos em 
consideração que os demais 41 candidatos que fizeram esta mesma prova não tenham se 
valido do mesmo argumento que, diga-se de passagem, nem caberia ser posto, uma vez que 
tal erro não é encontrado na prova, pois nela está escrito LDB 9394/96. O parecer desta banca 
não poderia ser outro senão o voto pelo indeferimento do recurso. 

RECURSOS INDEFERIDOS – MANTIDA A LETRA D 

 
Questão 22 
FRANQUIMAR MARQUES DE MACEDO 

QUESTÃO 22: A opção que se aplica como resposta para a referida questão é a alternativa A, 

pois conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 

9.394/1996), a Base deve norteia os currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades 

Federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas 

de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo o Brasil. Dessa forma essa 

seria a alternativa correta, pois a questão quer saber qual a opção INCORRETA. Portanto, a 

opção C de acordo com a resolução CNE/CP nº2 de 22 de dezembro de 2017 está CORRETA. 

KAINE MESSIAS  

Questão 22: no Gabarito esta dizendo que é Letra (C )a questão incorreta, porém, a questão 
esta correta, porque Em 20 de dezembro de 2017 a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
foi homologada pelo ministro da Educação, Mendonça Filho. Acesse a PORTARIA: Em abril de 
2017, o MEC entregou a versão final da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) ao Conselho 
Nacional de Educação (CNE). a resposta incorreta então seria a letra (A), pois na questão fala 
que a BNCC norteia todos os currículos dos sistemas e redes de ensino privadas do pais. porem 
não é somente as rede privada que a BNCC atende, ela norteia também as escolas publicas.  

WELTON DE ARAUJO PRATA 

Questão 22: No enunciado solicita para marcar a questão incorreta, no Gabarito esta dizendo 

que é Letra (C )a questão incorreta, porém, a questão esta correta, porque Em 20 de dezembro 

de 2017 a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi homologada pelo ministro da Educação, 

Mendonça Filho. Acesse a PORTARIA: Em abril de 2017, o MEC entregou a versão final da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) ao Conselho Nacional de Educação (CNE). a resposta 

incorreta então seria a letra (A), pois na questão fala que a BNCC norteia todos os currículos 

dos sistemas e redes de ensino privadas do pais. porem não é somente as rede privada que a 

BNCC atende, ela norteia também as escolas publicas. "Conforme definido na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), a Base deve nortear os currículos dos 

sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, como também as propostas pedagógicas 

de todas as escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, em todo o Brasil." (BNCC,2017).  

PARECER DA BANCA: Embora esteja visível a tentativa dos impetrantes acima em apontar 
como opção correta uma outra letra (alternativa) àquela apresentada no gabarito, esta 
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questão, de fato, não apresentou nenhuma alternativa que pudesse ser assinalada como 
correta, observando-se o que é pedido no enunciado da mesma. Desta forma, esta banca 
votou pelo seu cancelamento, o que torna todos os candidatos agraciados por um ponto extra 
na contagem dos pontos das questões acertadas.  
 

Em tempo, a título de esclarecimento, a afirmação feita apontando a  letra A como correta, 
onde se quer imprimir a ideia de que o enunciado induz que “apenas” as  escolas que integram 
o sistema de ensino privado do país não é correta, é falsa.  A referência feita apenas às escolas 
desta rede não implica em excluir aquelas do sistema público de ensino. O fato de não citar 
ambas não significa que a menção à rede pública na afirmativa a exclua de ter ela os mesmos 
atributos que a primeira. Num contexto (A) em que João e Maria pegaram COVID-19, não 
torna falsa a afirmação isolada de que (B) João pegou COVID-19 pelo simples fato de não haver 
também uma menção à Maria. Porém, caso houvesse a palavra APENAS ou semelhante na 
afirmativa posta na prova, os impetrantes estariam corretos em sua argumentação, o que não 
é o caso. Desta forma, a questão passa a ser anulada por outras razões que não as 
apresentadas pelos impetrantes dos recursos aqui explicitados. 

RECURSOS DEFERIDOS – QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 25 (Orientador Educacional) 
KAINE MESSIAS 

Prova de orientador. Questão 25, está pedido para assinalar a alternativa incorreta, no 
gabarito está assinalada a questão A, sendo que é uma alternativa correta, sobre o estatuto da 
criança e do adolescente. 

PARECER DA BANCA: Apesar da tentativa feita com o conserto do erro de digitação que 
apresentou a letra A como resposta correta para esta questão no gabarito preliminar, em vez 
da B, visando a não causar tamanho desgaste com a enxurrada de recursos que seriam 
enviados caso esta continuasse postada, tal tentativa não evitou que alguns ainda tivessem 
acesso à versão com a letra incorreta, o que foi alterado e teve o devido comunicado feito na 
página GABARITOS. Apesar de a letra B já constar como correta no gabarito preliminar, 
estamos mantendo a letra B, acatando aqui também o reclame feitos pela recursante e 
agradecendo a esta pela colaboração prestada. 

RECURSOS ACEITOS – MANTIDA A LETRA B  

 
Questão 30 (Orientador Educacional) 
WELTON DE ARAUJO PRATA 

Questão 30. No gabarito a questão correta esta letra (A), porém é contraditório, pois as 

tecnologias assistivas são sim relevantes para o contexto educacional. " A tecnologia assistiva 

está presente no atendimento ao estudante com deficiência por meio da oferta de 

ferramentas que permitam a este estudante a igualdade de condições de acesso ao processo 

de ensino e aprendizagem. 

(http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/formacao_acao/1semestre_2015/tec

nologia_anexo3.pdf)  

PARECER DA BANCA: Após análise do recurso, a banca votou favorável ao cancelamento da 
questão, dada a dificuldade posta em se determinar qual resposta seria a mais acertada.  

RECURSOS DEFERIDOS – QUESTÃO ANULADA 
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Questão 32 (Orientador Educacional) 
WELTON DE ARAUJO PRATA 

Questão 32. Na questão 32, há um erro nas alternativas, no gabarito está letra (D), porém 

conforme a BNCC a questão II se distancia dos princípios estabelecido por ela " A Base 

estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes 

desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Orientada pelos princípios éticos, políticos e 

estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, a Base soma-se 

aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a 

construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva." (BNCC,2017), logo ela não serve 

como opressão, exclusão etc. as opções corretas seria a I e III, como não há alternativa essa 

questão precisaria ser cancelada.  

PARECER DA BANCA: Após análise feita pela banca sobre o recurso apresentado, em consulta 
ao professor elaborador, esta decidiu por manter a questão tal como está na prova e indeferir 
o pedido de cancelamento. Como referência para o recursante, sugere-se a consulta à fonte 
abaixo, que corrobora com o enunciado aqui levantado como incorreto. 
BARBOSA, Ivone G.; SILVEIRA, Telma A. T. M.; SOARES, Marcos Antônio. A BNCC da Educação 
Infantil e suas contradições: regulação versus autonomia. Revista Retratos da Escola, Brasília, 
v. 13, n. 25, p. 77-90, jan./mai. 2019. Disponível em: <http//www.esforce.org.br> 

RECURSO INDEFERIDO – FICA MANTIDA A LETRA D 
 
Questão 34 
WELTON DE ARAUJO PRATA 

34. No enunciado é solicitado para marcar a alternativa que não é adequado afirmar. No 

gabarito esta como resposta a questão (D), todavia, a questão que não é adequado afirmar é a 

questão (B), pois a participação dos docentes foram ativas e não teve configuração de 

marginalização e nem de escassez. Todas referencias apontam a presença e participação dos 

docentes no texto final. como podem observar no link: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/historico 

PARECER DA BANCA: O processo de elaboração da BNCC pouco ou nada levou em 
consideração pesquisas recentes da área da Educação ou as experiências dos profissionais da 
Educação Básica. Para maiores referências que fundamentam a resposta dada, consultar: 
ORNELLAS, Janaína F.; SILVA, Luana C. O Ensino Fundamental da BNCC: proposta de um 
currículo na contramão do conhecimento. Rev. Espaço do Currículo (online), João Pessoa, v. 12, 
n. 2, p. 309-325, maio/ago., 2019. 

RECURSO NEGADO – MANTIDA A ALTERNATIVA D 

 
PARTE II – Questões comuns a todas as demais áreas (1 a 20) 
 
Questão 04 
CARLOS HENRIQUE DE SOUSA SANTANNA 

QUESTÃO 04 (conhecimentos gerais) solicita o número de alunos matriculados, NOS ANOS 

FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL referente a 2020 (antes da pandemia) apresentados pelo 

IBGE. O número encontrado no site do IBGE: Matrículas no ensino fundamental [2020] - 8.925 

matrículas. Acontece que esse número é referente a TODO ENSINO FUNDAMENTAL. Ora, a 

questão é clara quando solicita o número de matrícula NOS ANOS FINAIS do ensino 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/historico
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fundamental. As séries dos Anos Finais do Ensino Fundamental 6º ano ao 9° ano. Acredito que 

como o número total DE TODO ensino fundamental é 8925, logicamente o número de 

matrículas NOS ANOS FINAIS é um valor menor que o supracitado. O gabarito afirma ser a letra 

C ) entre 8 e 9 mil, Justamente o número apresentado pelo IBGE, porém como a questão 

solicita os ANOS FINAIS do ensino fundamental, acredito que a questão CORRETA seja a LETRA 

D - menos de 8 mil matrículas 

JANAINA FERNANDA SANTOS DA COSTA 

Meu nome é Janaina Fernanda Santos da Costa, candidata a vaga de Psicóloga referente ao 
edital de número 03. Na prova objetiva para psicólogos, a questão de número 04 – 
Conhecimentos Gerais - reza o seguinte: 04. De acordo com os dados apresentados pelo IBGE, 
em 2020 (antes da pandemia), o número de alunos matriculados nos anos finais do Ensino 
Fundamental em todo município de Humaitá foi de: Como resposta correta consta no Gabarito 
a opção C: (C) Entre 8.000 e 9.000 Mas na página na Internet do IBGE (cidades.ibge.gov.br) 
aparece o valor de 8925 alunos matriculados em todo o Ensino Fundamental e não apenas no 
Ensino Fundamental anos finais. 

PARECER DA BANCA: A lógica apresentada pelo primeiro impetrante não deixa a menor 
dúvida sobre o equívoco constante do gabarito preliminar. Trata-se de uma questão que 
precisa levar em consideração um detalhe que parece ter passado despercebido até para o 
próprio elaborador quando nos forneceu a alternativa C que consta no gabarito preliminar 
como a correta quando é mais que sabido que há mais de mil alunos matriculados nos anos 
finais do Ensino Fundamental nas escolas do município de Humaitá. Logo, de um total de 8.925 
alunos matriculados para todas as turmas do Ensino Fundamental, não é razoável imaginar 
que, com mais de dez escolas só na sede oferecendo turmas para os 6º, 7º, 8º e 9º anos, este 
contingente se restrinja a menos de 75 alunos, a única possibilidade de ter a letra C 
considerada correta. Portanto, as letras A, B e C não podem ser consideradas corretas, mas 
somente a letra D, o que foi aceito por esta banca, a partir da análise feita sobre o recurso 
apresentado como a correta. 

RECURSOS DEFERIDOS – RESPOSTA ALTERADA PARA A LETRA D 

 
Questão 10 
CARLOS HENRIQUE DE SOUSA SANTANNA 

A questão 10 - PROVA ASSISTENTE SOCIAL consta: Sobre o historico politico de humaitá, é 
correto afirmar que: A resposta apontada pelo gabarito é a letra C - Foi elevada à condição de 
cidade em 1890. RECURSO: No próprio site da prefeitura de humaitá, nos dados históricos do 
municipio. Temos que: Elevado à categoria de vila com a denominação de Humaitá, pelo 
Decreto n.º 31, de 04-02-1890, desmembrada do município de Manicoré. Mantido como 
município pela Lei n.º 33, de 04-11-1892. Ainda no próprio site temos que somente em 1994 
humaitá foi elevada à condição de cidade com a denominação de Humaitá, pela Lei Estadual 
n.º 90, de 04-10-1894. LETRA A ) ESTÁ ERRADA pois não fará 153 anos de emancipação. letra B 
) Quando Humaitá foi desmembrada não existia Estado de rondonia mais sim território federal 
do guaporé. Diante do exposto, Solicito a mudança do gabarito para a letra D pois todas as 
questões estão erradas. 

GEOVANI DE MORAES MARQUES  

Peço que verifiquem e/ou alunem a questão 10 do cargo para Assistente Social. Questão 10 – 

A questão de conhecimentos gerais, sobre o contexto histórico e político da cidade de 

Humaitá, apresenta-se em seu gabarito que a questão correta é a letra C, porém conforme a 

Lei Estadual nº 90 de 04 de outubro de 1894 somente em 1894 que Humaitá foi elaborada a 

categoria de cidade e NÃO em de 1890 como propõe a alternativa. 
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JERBESON VIEIRA DOS SANTOS 

Minha contestação é sobre a questão 10, da prova de Analista de sistema TI.. No enunciado da 
questão, pede a resposta correta sobre o município de Humaitá,.. no então a questão dita 
como correta foi a questão C - 'foi elevada à condição de Cidade em 1980' .. contudo em 1890 
a cidade foi emancipada do município de Manicoré, só foi elevada a cidade no ano de 1894 por 
meio da lei estadual n° 90, de outubro de 1894 .. 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/humaita/historico dados que constam no site do IBGE,.. 

JERBESON VIEIRA DOS SANTOS 

Minha contestação é sobre a questão 10, da prova de Analista de TI.. O enunciado pede a 
afirmação correta sobre o município de Humaitá,. 

PARECER DA BANCA: Embora um erro de digitação tenha sido constatado quanto a resposta 
para esta questão no gabarito preliminar, não havia mais tempo hábil para alterá-la no 
gabarito já publicado sem que tal retificação não nos trouxesse transtornos. A alteração deixou 
para ser feita no gabarito a ser publicado de forma definitiva. Não obstante a detecção do erro 
pela própria banca, agradecemos a colaboração de todos(as) que o apontaram nestes 
recursos, pelo que pedimos desculpas ao tempo em que procedemos com a correção devida. 

 RECURSOS ACEITOS – RESPOSTA ALTERADA PARA A LETRA D 

 
Questão 15 
DAVI DANIEL DOS SANTOS 

Questão 15 No enunciado consta erro de grafia: palavra "alterativas", o que dificultou o 
entendimento da questão.  

PARECER DA BANCA: Mesmo que reconheçamos o erro de grafia, o que torna-se mais grave 
em se tratando de uma prova de Língua Portuguesa, a banca não considera que tal erro 
impossibilite o candidato de poder escolher dentre as “alterativas” aquela que se pede como 
contendo um erro de grafia. Caso o erro do enunciado estivesse numa das alternativas, a 
banca certamente anularia a questão. Desta forma, o recurso foi indeferido. 

RECURSO INDEFERIDO – MANTIDA A LETRA B 

 
Questão 20 
DAVI DANIEL DOS SANTOS 

Questão 20 Na alternativa "B" consta erro de grafia: palavra "todo", o que dificultou o 
entendimento da questão. 

DHIODINES FABRICIO SOUZA DA COSTA 

Questão 20 - a alternativa B contém um erro ortográfico no qual prejudicou o entendimento 
da mesma. 

DULCE BRITO DA SILVA 

Na questão 20 de Língua Portuguesa , onde pede a pontuação da virgula, como é que todas 
estão certa, que a Letra B esta de forma errada.  

JANAINA FERNANDA SANTOS DA COSTA  

20. Em qual das alternativas abaixo o uso da vírgula não está correto? Como resposta correta, 
consta no gabarito a opção A: (A) Mariano, traga logo o peixe. Como podemos observar trata-
se de um Vocativo, ou seja, o termo que tem a função de chamar, invocar ou interpelar dentro 
da oração. Separar o Vocativo dos demais termos da frase com vírgula é obrigatório, pois não 
seguir essa regra pode alterar completamente o sentido proposto. Exemplo: 1 - Fernanda me 
contou uma história pessoal. 2 - Fernanda me contou uma história, pessoal! A primeira frase 
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sugere que Fernanda contou uma história particular dela, enquanto a segunda sugere que se 
está informando a um grupo de pessoas que Fernanda contara uma história. Como a questão 
de número 20, pede que se assinale a alternativa que o uso da vírgula NÃO está correto, não 
pode ter como resposta a letra A. Referência CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima 
Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional. 

PARECER DA BANCA: A questão versa sobre o conhecimento do(a) candidato(a) sobre o 
emprego correto da vírgula. Mesmo que reconheçamos um erro gráfico na palavra “todo” pela 
falta da letra S, facilmente detectável como erro de digitação, tal erro não impede de levar o(a) 
candidato(a) a mostrar que conhece as regras para o uso correto da vírgula. Todo, como está 
posto, ou todos, que seria a forma correta, não tem qualquer influência sobre a resposta, pois 
a vírgula não deixaria de ser usada caso a palavra TODOS estivesse grafada de forma correta. 
Logo, mesmo diante do erro apontado, a argumentação de que não seja possível saber se se 
deve ou não empregar a vírgula neste caso é totalmente inconsistente. No entanto, a 
alternativa constante no gabarito preliminar foi a letra A, onde não se detecta nenhum erro. 
De fato, todas as alternativas estão com o uso da vírgula correto, o que torna a letra D a 
alternativa correta para a questão proposta. Diante do erro do gabarito, procedeu-se com a 
correção devida, alterando-se a letra da alternativa a ser considerada como correta. 

RECURSOS DEFERIDOS – RESPOSTA ALTERADA PARA A LETRA D 

 

PARTE III – Questões específicas por área (21 a 35) 
 
Questão 26 (Analista de Tecnologia da Informação|) 
DHIODINES FABRICIO SOUZA DA COSTA 

Questão 26 - o windows é um sistema grafico, pois o mesmo não é operado somente por 
consoles e texto, da mesma forma também usa multitarefa preemptiva.  

EULINEI VIEIRA DE OLIVEIRA 

Questão 26 - Analista de Tecnologia da Informação. A questão referida trata do Sistema 

Operacional Windows na qual pede para assinalar a alternativa que NÃO O CARACTERIZA. O 

gabarito da questão está como a alternativa "A" (É um sistema operacional gráfico). Portanto, 

o gabarito encontra-se ERRADO, visto que o Windows É um Sistema Operacional GRÁFICO, isso 

significa que a sua interface é baseada em itens visuais, como ícones, janelas, menus...ou seja 

essa opção caracteriza sim o referido sistema operacional. 

JERBESON VIEIRA DOS SANTOS 

Questão 26, no gabarito a resposta está listadas como a questão "A", contudo a questão pedia 

a alternativa que NÃO caracteriza o SO windows, e a opção A - É um sistema operacional 

gráfico ( e é correto o windows é um sistema operacional gráfico)..  

ROSSIFRAM FERNANDES FERREIRA 

Questão 26 – Assinale a alternativa que NÃO CARACTERIZA o Sistema Operacional Windows. 
(A) É um sistema operacional gráfico (Sim o SO Windows é um sistema operacional gráfico, 
conforme consultas.) “O primeiro Windows era uma junção do sistema operacional MS-DOS 
com a interface gráfica. A versão NT do Windows foi o primeiro sistema operacional da 
Microsoft a abandonar o MS-DOS. A ideia principal da interface gráfica é a de ícones que são 
manipulados pelo mouse.” https://www.historiadetudo.com/windows “O Windows não foi 
inovador, foi uma cópia de um sistema desenvolvido pela Apple, que, por sua vez, foi uma 
melhoria do sistema da Xerox. A dupla Steve Jobs e Steve Wozniak criaram o Lisa, sistema 
operacional baseado na interface gráfica da Xerox.” 
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https://www.infoescola.com/informatica/historia-do-windows/ (B) O Windows usa Multitarefa 
NÃO PREEMPTIVA. (Essa resposta não caracteriza o SO Windows é a correta para o gabarito.) 
Segundo, TEIXEIRA, M. A. “Na multitarefa preemptiva, o sistema operacional pode interromper 
o processo que está em execução e, a qualquer momento, reatribuir o tempo para uma tarefa 
com prioridade mais alta. UNIX, OS/2, Windows NT e Windows 95 empregam a multitarefa 
preemptiva.” Fonte: http://200.133.218.36:8005/arc-2018/Suporte_SO_2018.pdf Para 
Maziero, C. A “Sistemas não-preemptivos: a tarefa em execução permanece no processador 
tanto quanto possível, só abandonando o mesmo caso termine de executar, solicite uma 
operação de entrada/saída ou libere explicitamente o processador, voltando à fila de tarefas 
prontas (isso normalmente é feito através de uma chamada de sistema sched yield() ou 
similar). Esses sistemas são também conhecidos como cooperativos, pois exigem a cooperação 
das tarefas para que todas possam executar. A maioria dos sistemas operacionais de uso geral 
atuais é preemptiva. Sistemas mais antigos, como o Windows3.*, PalmOS3 e Mac OS 8 e 9 
operavam de forma cooperativa. Fonte: 
http://www.facom.ufu.br/~claudio/Cursos/sogi/Slides/Maziero_cap02.pdf (C) O Windows 
gerencia as tarefas as diversas tarefas executadas no computador. (Essa alternativa caracteriza 
o windows) por ser um SO Multitarefas ele precisa gerenciá-las. Maziero, C. A "Um sistema de 
computação quase sempre tem mais atividades a executar que o número de processadores 
disponíveis. Assim, é necessário criar métodos para multiplexar o(s) processador(es) da 
máquina entre as atividades presentes. Além disso, 
comoasdiferentestarefastêmnecessidadesdistintasdeprocessamento,enem sempre a 
capacidade de processamento existente é suficiente para atender a todos, estratégias 
precisam ser definidas para que cada tarefa receba uma quantidade de processamento que 
atenda suas necessidades." 
http://wiki.inf.ufpr.br/maziero/lib/exe/fetch.php?media=socm:socm-livro.pdf (D) O Windows 
suporta Plug and Play. (Essa alternativa caracteriza o windows) "Plug and Play (PnP) é a parte 
do Windows que permite que um sistema de computador se adapte às alterações de hardware 
com intervenção mínima do usuário. Um usuário pode adicionar e remover dispositivos sem 
ter que fazer configuração manual e sem conhecimento do hardware do computador. Por 
exemplo, um usuário pode encaixar um computador portátil e usar o teclado, o mouse e o 
monitor da estação de encaixe sem fazer alterações manuais na configuração." 
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/kernel/introduction-to-plug-
and-play  

PARECER DA BANCA: O recurso foi submetido à análise pelo professor elaborador. Entretanto, 
sua resposta não foi inteligível para a banca, que preferiu anular esta questão. Existe a 
possibilidade de o professor elaborador estar certo em sua exposição. No entanto, visto que 
não temos mais tempo hábil para a resolução de controvérsias que a banca sequer teria como 
opinar, diante do exposto pelos impetrantes e do que foi respondido pelo professor 
elaborador, por uma questão de mera precaução, a banca decidiu anular a questão. 

RECURSOS DEFERIDOS – QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 28 (Analista de Tecnologia da Informação|) 
ROSSIFRAM FERNANDES FERREIRA 

Questão 28 - Acerca dos certificados digitais, assinale a alternativa INCORRETA. (A) - Permitem 
identificar usuários que enviam e-mail. (não há registros de pesquisas que confirmem que esta 
afirmação é correta. Nesse sentido caracteriza a alternativa INCORRETA, sendo a resposta 
correta para o gabarito). (B) São emitidos e renovados por Autoridades de Certificação (AC) 
(Está correto Alternativa (B) segunto "A "MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO 
DE 2001. Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Art. 6o Às AC, 
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entidades credenciadas a emitir CERTIFICADOS DIGITAIS vinculando PARES de CHAVES 
criptográficas ao respectivo titular, compete emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os 
certificados, bem como colocar à disposição dos usuários listas de certificados revogados e 
outras informações pertinentes e manter registro de suas operações." Fonte: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas_2001/2200-2.htm (C) Contêm as chaves 
públicas e privadas de seus titulares. (Alternativa incorreta segundo o gabarito). Vejamos: A 
"MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO DE 2001. Institui a Infra-Estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Art. 6o Às AC, entidades credenciadas a emitir 
CERTIFICADOS DIGITAIS vinculando PARES de CHAVES criptográficas ao respectivo titular, 
compete emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados, bem como colocar à 
disposição dos usuários listas de certificados revogados e outras informações pertinentes e 
manter registro de suas operações. Parágrafo único. O PAR de CHAVES criptográficas será 
gerado sempre pelo próprio titular e sua chave privada de assinatura será de seu exclusivo 
controle, uso e conhecimento. Fonte: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas_2001/2200-2.htm Segundo a SERASA 
CERTIFICADORA DIGITAL, a maneira como o certificado digital comprova a identidade de 
alguém ou de uma empresa consiste em o sistema utilizar um par de chaves criptográficas que 
nunca se repete. São elas: chave privada — serve para criptografar dados que atestam a 
identidade sobre a pessoa ou a empresa, seja para acessar um sistema, seja para assinar um 
documento eletrônico. Só conhece essa chave quem está autorizado a usar o certificado que a 
gerou; chave pública — é compartilhada com quem precisa decodificar a criptografia das 
informações que atestam a identidade para que seja reconhecida e aceita. A chave pública só 
serve para decodificar o que foi criptografado usando a chave privada criada junto dela. 
https://serasa.certificadodigital.com.br/blog/certificado-digital/o-que-e-certificado-digital-e-
para-que-serve/ (D) Podem ser revogados (Está correto essa Alternativa segundo "A "MEDIDA 
PROVISÓRIA No 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO DE 2001. Institui a Infra-Estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Art. 6o Às AC, entidades credenciadas a emitir CERTIFICADOS 
DIGITAIS vinculando PARES de CHAVES criptográficas ao respectivo titular, compete emitir, 
expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados, bem como colocar à disposição dos 
usuários listas de certificados revogados e outras informações pertinentes e manter registro 
de suas operações." Fonte: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas_2001/2200-
2.htm Assim é que se REQUER a essa respeitável Comissão Especial de Seleção que se digne de 
rever, analisar e reformar a decisão exata das questões mencionadas. Rossifram Fernandes 
Ferreira RG nº: 1611912-6 SSP/AM CPF nº: 685.573.292.53 

PARECER DA BANCA: O recurso foi submetido à análise pelo professor elaborador. Entretanto, 
sua resposta não foi inteligível para a banca, que preferiu anular esta questão. Existe a 
possibilidade de o professor elaborador estar certo em sua exposição. No entanto, visto que 
não temos mais tempo hábil para a resolução de controvérsias que a banca sequer teria como 
opinar, diante do exposto pelos impetrantes e do que foi respondido pelo professor 
elaborador, por uma questão de mera precaução, a banca decidiu anular a questão. 

RECURSOS DEFERIDOS – QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 31 (Analista de Tecnologia da Informação|) 
JERBESON VIEIRA DOS SANTOS 

Na questão 31, no enunciado pede um topologia no qual os dados são transmitidos de forma 

unidirecional, PASSANDO DE NÓ EM NÓ, .. essas são característica da topologia de rede em 

anel, .. e no gabarito a resposta correta está a alternativa B, é não é .. e alternativa correta é a 

letra A.. já que a definição de Barramento e uma rede que todos os nós estão conectados em 
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um "barramento" onde a informação é enviada,.. somente vai interpretar a informação aquele 

nó que estiver o token da informação,.. e não vai passando de nó em nó como diz o enunciado. 

PEDRO AFONSO MORAES DA SILVA 

venho através deste pedir cancelamento da questão 31 (questões especificas) da prova para o 

cargo de Analista de sistema sobre topologias de rede... Questão 31. Entre as diferentes 

topologias físicas de redes de computadores, a topologia no qual os dados são transmitidos de 

forma unidirecional, passando de nó em nó, nos quais são retransmitidos, é denominada - A 

topologia Anel recebe esse nome por conectar os dispositivos em um mesmo círculo. 

Tecnicamente, isso significa que todos os dispositivos contam com pelo menos duas “vizinhas”, 

pelas quais os dados podem passar, o fluxo de dados é unidirecional. sendo essa topologia anel 

a resposta certa para questão e não barramento que apesar de ser unilateral, todos os 

dispositivos estão centralizados a um único fluxo e não passa de nó em nó. 

PARECER DA BANCA:  A respeito dos recursos apresentados, após consulta feita ao professor 
elaborador, o mesmo concordou com os reclames feitos pelos impetrantes e recomendou que 
a resposta correta fosse alterada da alternativa B (como consta no gabarito preliminar) para a 
alternativa A (a ser corrigida no gabarito definitivo). 

RECURSOS DEFERIDOS – RESPOSTA ALTERADA PARA A LETRA A 

 
Questão 32 (Contador) 
DULCE BRITO DA SILVA 

Questão 32, conhecimento especifico, a Letra D é a que está correta e no gabarito a letra C que 
esta certo.? Peço que vocês verifiquem direito a Resolução NBCT. E na prova toda, muitas 
questões sem sentido.  

PARECER DA BANCA: A banca que encaminha e avalia as respostas oferecidas pelos 
professores elaboradores só considera as respostas que se mostrem inteiramente satisfatórias, 
uma vez que a partir da publicação dos gabaritos definitivos não haverá mais como se interpor 
algum recurso. Sempre que houver qualquer resposta a algum recurso que deixe pairar alguma 
dúvida de que ainda possa haver recorrência, a banca faz a opção por anular a questão.  

RECURSO DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 35 (Psicólogo) 
JANAINA FERNANDA SANTOS DA COSTA  

Na prova objetiva para psicólogos, a questão de número 35 – Conhecimentos Específicos – 

item III trás o seguinte texto: III. A revelação do abuso sexual frequentemente leva a uma crise 

familiar e na rede profissional, principalmente quando esta promove ações não coordenadas. 

No gabarito ela aparece como sendo um afirmativa correta. Analisando a palavra 

FREQUENTEMENTE encontramos como conceito: Advérbio de Modo frequente; várias e 

repetidas vezes; com frequência. Quando no texto é colocada a conjunção coordenativa 

aditiva E entre as duas orações (frequentemente leva a uma crise familiar E na rede 

profissional...) estabelece entre elas (orações) uma relação de adição. Sendo assim está dito na 

frase que frequentemente temos crise familiar após a revelação do abuso e que 

frequentemente temos crise na rede profissional após a revelação do abuso. Mas a frase 

termina dizendo: ...principalmente quando esta (rede profissional) promove ações não 

coordenadas. Essa é uma situação que leva a crise na rede profissional, mas é frequentemente 
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que ocorre? Na frase fica claro que é esporádico ao utilizar a palavra QUANDO. Por isso 

acredito ser falsa a afirmativa, tendo como resposta a letra A. 

PARECER DA BANCA: A afirmativa é considerada correta porque a revelação do abuso sexual 
produz uma crise imediata nas famílias e na rede de profissionais. A complexidade dos 
processos envolvidos exige uma abordagem multidisciplinar que integre os três tipos de 
intervenção: responsabilização criminal, protetora e terapêutica, como propõe Furniss ( 1993). 
Integrar essas ações de forma a não causar maiores danos à criança, diante da situação de 
exposição e rupturas desencadeadas pela situação da revelação, é o grande desafio dos 
profissionais. O trabalho de atendimento à família, vítimas e agressores, é fundamental. 
Devido à enorme carga de ansiedade mobilizada nessas situações, frequentemente a família 
tenta fugir do atendimento, sendo, muitas vezes, necessário um apoio legal para mantê-la em 
acompanhamento. 
 

Embora a abordagem dessa temática e a qualificação dos profissionais tenha sido crescente 
devido o aumento do número de denúncias, o atendimento do abuso sexual infantil ainda gera 
muita ansiedade nas equipes de saúde e nas varas da família, por conta de questões 
relacionadas a criminalização da violência, possíveis dúvidas sobre a veracidade ou não da 
denúncia, e, principalmente, pela resistência das famílias diante da imposição judicial do 
atendimento. 
 

A complexidade envolve diversos níveis, desde treinamento dos profissionais para o 
atendimento adequado, passando por questão de recursos institucionais para dar apoio às 
vítimas e/ou profissionais que assumem o risco de levar adiante a denúncia, até as dificuldades 
da vítima, diante do dilema de denunciar e enfrentar as consequências do seu ato, 
principalmente no âmbito comunitário e familiar, o que algumas vezes deixa os profissionais 
envolvidos desapontados e impotentes diante da situação. 
 

Furniss, T. (1993). Abuso sexual da criança: Uma abordagem multidisciplinar (M.A.V. Veronese, 
Trad.) Porto Alegre: Artes Médicas. 
 

Araújo, M. F. Violência e abuso sexual na família. Psicol. Estud. 7 (2). 2002.  
 

Diante dos aspectos apresentados e que o recurso se limita a fazer um jogo de palavras 
acionando termos gramaticais. Considera-se indeferido o recurso 

RECURSO INDEFERIDO – MANTIDA A LETRA C 


