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Processo Seletivo Simplificado – Edital 04/2017
Decisões Recursos
Recorrente: Vanderleia de Almeida
Cargo: Técnico em Enfermagem
Questão 13 – Alega a recorrente que a questão impugnada contém três respostas corretas,
quais sejam: A, B, C. Decisão – Assiste razão a recorrente. Houve erro material na questão,
tanto na digitação da pergunta quanto no conteúdo da opção D, que proporcionaram as três
opções corretas. Recurso provido. Questão anulada.
Recorrente: Jaqueline Corrêa de Oliveira
Cargo: Técnico em Enfermagem
Questão 01 – Alega a recorrente que a opção correta é a letra D, eis que “maledicência” já é
um “mal”. Decisão – Maledicência no dicionário Michaelis significa: 1 - qualidade de

maledicente. 2 - costume de difamar pessoas; detração. 3 - crítica malévola; injúria.
Assim, maledicência não é sinônimo de mal. Na opção A encontra-se indevidamente
usada a palavra “cerca”, sendo que o correto seria “acerca”, já que a expressão “ a
cerca de “, significa “a respeito de”. Recurso improvido.
Questão 03 – Alega que inexiste, inclusive no “Aurélio”, a palavra “anacoluto”. Decisão – No
dicionário Michaelis, anacoluto significa: “figura em que, na mesma frase, uma expressão não
se liga a outra pelas regras da sintaxe, ou em que não há solução de continuidade; anacolutia,
frase quebrada”. No “Aurélio online” significa: elipse que consiste em empregar um relativo
sem o seu antecedente. Construção gramatical que começa por uma forma e acaba por outra.
Para o professor Renato Aquino, anacoluto é “a quebra da estrutura sintática de que resulta
ficar um termo sem função na frase”. Recurso improvido.
Questão 05 – Alega que na “Bíblia Judaica Romano”, “solerte” significa “valente”. Decisão –
Lembrando que a questão recorrida é de “Português” e não de “Ensino Religioso”, salient amos
que o significado de “solerte” é restrito à frase constante da questão. Recurso improvido.
Questão 07 – Alega apenas que não teve tempo para fazer a questão. Decisão – Inexistiu
impugnação quanto a esta questão, a qual ficou restrita a aludida alegação, motivo pelo qual
não é recebida como recurso.
Questão 08 – Subentende-se que a recorrente alega duas opções corretas ou apenas a D.
Decisão – Mesmo sem fundamentação, o que importaria no recebimento do recurso, mas não
na sua apreciação, informamos que a solução do problema é: “com a afirmação dada na

questão pode-se concluir que: - se você chegar na hora será sempre atendido; - se
chegar atrasado talvez possa ser atendido, ou seja, chegar atrasado não é sinônimo de
chegar atrasado”. Logo, a opção divulgada no gabarito está correta. Recurso improvido.
Questão 09 – A recorrente alega que a resposta certa e a da letra B e não a letra A, conforme
divulgação. Decisão – Eis a solução do problema: “3 pássaros foram vistos por cada um, 3

foram vistos por um par (Abel-Mabel, Abel-Carlos e Mabel-Carlos), e um foi visto pelos
3. Então, 7 pássaros foram vistos ao todo, e cada pessoa viu um total de quatro. Assim,
todos os pássaros que Carlos viu eram amarelos. Estes 4 pássaros são: (1) o que Carlos
viu sozinho, (2) o que Carlos viu com Abel, (3) o que Carlos viu com Mabel, e (4) o que
todos viram juntos. Isso contabiliza os 2 pássaros amarelos que Abel viu, e 2 dos 3
pássaros amarelos que Mabel viu. O terceiro pássaro amarelo que Mabel viu não pode
ser o que ela viu com Abel, pois Abel viu somente 2 pássaros amarelos. Logo, o terceiro
pássaro amarelo que Mabel viu só pode ser o pássaro que ela viu sozinha.
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Enfim, 5 pássaros amarelos foram vistos (o que Mabel viu, o que Carlos viu, o que Abel
e Carlos viram, o que Mabel e Carlos viram e o que todos viram), e dois pássaros de
outras cores foram vistos (o que Abel viu e o que Abel e Mabel viram). Recurso
improvido.
Questão 12 – Alega que a palavra “eficiente” é inadequada para a pergunta. Decisão –
“eficiente”, na interpretação da pergunta, compara-se a “exata”, “precisa”.
www.fortíssima.com.br,
www.robertocooper.com,
www.saudemelhor.com,
www.deco.proteste.pt. Recurso improvido.
Questão 13 – Já anulada, por força do recurso apresentado por Vanderleia de Almeida.
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