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CONCURSO PÚBLICO N° 001/2014 

RESULTADO DOS RECURSOS N° 012 

 

A COMISSÃO DE CONCURSO, divulga através da empresa EPL-CONCURSOS, o 

Resultado dos recursos conforme segue: 

 

Cargo Inscrição Questão Resultado 

Professor/Professor 
Educação Infantil 113954 6 

INDEFERIDO. 1. O fato de as questões terem enunciados iguais não 
é motivo para solicitação de cancelamento. Além disso, revisando 
as questões, não há equívoco em que foi pedido e o gabarito 
proposto.   2. A questão não está incompleta pois pede para 
assinalar oração coordenada, e não qual o tipo de oração 
coordenada.                                        

Professor/Professor 
Educação Infantil 113954 7 

INDEFERIDO. 1. O fato de as questões terem enunciados iguais não 
é motivo para solicitação de cancelamento. Além disso, revisando 
as questões, não há equívoco em que foi pedido e o gabarito 
proposto.   2. A questão não está incompleta pois pede para 
assinalar oração coordenada, e não qual o tipo de oração 
coordenada.                                       

Professor/Professor 
Educação Infantil 113954 8 Deferido. Questão anulada. 
Professor/Professor 
Educação Infantil 113954 12 DEFERIDO. Gabarito Alterado para a letra A 

Médico 114187 1 

INDEFERIDO. Esta questão, conforme o próprio requerente 
menciona, é tratada como interpretativa. Em seu recurso, 
inteligentemente ele se baseia em argumentos que, em outro 
momento, poderiam ser considerados. Entretanto, o requerente 
não leva em questão a elaboração da mesma e o uso dos 
vocabulários e seu valor semântico e de sentido exclusivos de cada 
enunciado. Por exemplo: a palavra “certamente” tem valor 
semântico que garante ser aquela a única possível resposta, o que 
invalida a questão como adequada. Outro detalhe está no uso do 
verbo poder, no caso, estabelecendo uma possibilidade de 
interpretação. Ora, se formos analisar friamente, as questões são 
excludentes entre si.  
Em outro pedido, a candidata propõe que o enunciado está 
inadequado, o que não faz sentido.  

Médico 114187 10 

INDEFERIDO. Considero indeferido o pedido feito pelo candidato, 
utilizando a própria argumentação proposta por ele. Seria 
absurdo, mesmo linguisticamente, assumir que há coerência na 
questão proposta, a de que se aceite a concordância : Comprei 
alface e carne bovinas. Fazer o que pede o candidato é pelo menos 
ilógico.  

Médico 114187 33 Deferido. Questão anulada. 
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Veterinário 114714 1 

INDEFERIDO. Esta questão, conforme o próprio requerente 
menciona, é tratada como interpretativa. Em seu recurso, 
inteligentemente ele se baseia em argumentos que, em outro 
momento, poderiam ser considerados. Entretanto, o requerente 
não leva em questão a elaboração da mesma e o uso dos 
vocabulários e seu valor semântico e de sentido exclusivos de cada 
enunciado. Por exemplo: a palavra “certamente” tem valor 
semântico que garante ser aquela a única possível resposta, o que 
invalida a questão como adequada. Outro detalhe está no uso do 
verbo poder, no caso, estabelecendo uma possibilidade de 
interpretação. Ora, se formos analisar friamente, as questões são 
excludentes entre si.  
Em outro pedido, a candidata propõe que o enunciado está 
inadequado, o que não faz sentido.  

Veterinário 114714 2 

INDEFERIDO. A candidata requerente defende sua argumentação 
apenas levando em conta as formas verbais simples. No caso em 
questão, temos a ocorrência de uma locução verbal. Além disso, o 
“como” funciona como conjunção, o que autoriza a colocação 
pronominal proposta. Considero indeferido o pedido de 
cancelamento. 

Veterinário 114714 5 
INDEFERIDO. A única alternativa correta é a apresentada pelo 
edital de gabarito.  

Veterinário 114714 6 

INDEFERIDO. 1. O fato de as questões terem enunciados iguais não 
é motivo para solicitação de cancelamento. Além disso, revisando 
as questões, não há equívoco em que foi pedido e o gabarito 
proposto.   2. A questão não está incompleta pois pede para 
assinalar oração coordenada, e não qual o tipo de oração 
coordenada.                                            

Veterinário 114714 7 

INDEFERIDO. 1. O fato de as questões terem enunciados iguais não 
é motivo para solicitação de cancelamento. Além disso, revisando 
as questões, não há equívoco em que foi pedido e o gabarito 
proposto.   2. A questão não está incompleta pois pede para 
assinalar oração coordenada, e não qual o tipo de oração 
coordenada.                                            

Veterinário 114714 12 DEFERIDO. Gabarito Alterado para a letra A 
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Veterinário 114714 22 

INDEFERIDO. A candidata alega que hertz é uma “unidade de 
frequência” e não uma unidade de medida. No entanto 
“frequência” em se tratando do conceito para o uso em 
informática é uma GRANDEZA, que por sua vez é medida em 
HERTZ. Assim como MASSA está para KILOGRAMA. 
http://www.set.com.br/artigos/unidades.htm  
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/unidLegaisMed.asp#princ
ipaisSI  
FREQÜÊNCIA INTERNA: os processadores têm uma frequência 
interna com a qual executam as 
instruções. O tempo que o processador consome para executar as 
operações é medido em ciclos 
por segundos (HERTZ). Portanto, a unidade de medida de 
frequência de um processador é o 
HERTZ. 
http://concursos.acasadoconcurseiro.com.br/wp-
content/uploads/2011/05/APOSTILA-BB-INFORMATICA.pdf  

Veterinário 114714 31 Deferido. Questão anulada. 

Veterinário 114714 34 Deferido. Questão anulada. 
Professor/Professor 
Educação Infantil 113726 5 

 INDEFERIDO. A única alternativa correta é a apresentada pelo 
edital de gabarito. 

Professor/Professor 
Educação Infantil 113726 6 

INDEFERIDO. 1. O fato de as questões terem enunciados iguais não 
é motivo para solicitação de cancelamento. Além disso, revisando 
as questões, não há equívoco em que foi pedido e o gabarito 
proposto.   2. A questão não está incompleta pois pede para 
assinalar oração coordenada, e não qual o tipo de oração 
coordenada.                                            

Professor/Professor 
Educação Infantil 113726 7 

INDEFERIDO. 1. O fato de as questões terem enunciados iguais não 
é motivo para solicitação de cancelamento. Além disso, revisando 
as questões, não há equívoco em que foi pedido e o gabarito 
proposto.   2. A questão não está incompleta pois pede para 
assinalar oração coordenada, e não qual o tipo de oração 
coordenada.                                            

Professor/Professor 
Educação Infantil 113726 11 

INDEFERIDO. Em justificativa ao recurso apresentado pela 
candidata em relação à questão de número 11, a questão segue 
correta, visto que a candidata colocou informações referentes a 
outras questões e não é o que aborda na questão 11.  Portanto 
não se anula a questão.  

Professor/Professor 
Educação Infantil 

113726 37 

INDEFERIDO. Motivo: a Lei 10.639 altera a Lei 9.394. O enunciado 
foi bastante específico quanto ao elemento tratado na lei.  
Recurso do candidato de número 0113726: INDEFERIDO 
A elaboração das questões obedeceu criteriosamente o 
especificado no edital de concurso. Ambos os cargos abordavam 
temas em comum.  

Farmacêutico 114270 12 DEFERIDO. Gabarito Alterado para a letra A 
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Terapeuta Ocupacional 114367 32 

INDEFERIDO. A questão não apresenta erros, a citação do autor 
não invalida a questão, pois o conteúdo foi respeitado dentro dos 
moldes do edital. A resposta apresentada pelo edital de gabarito é 
a única alternativa correta. 

Terapeuta Ocupacional 114367 34 Deferido. Questão anulada. 

Terapeuta Ocupacional 114367 35 

INDEFERIDO. A questão não apresenta erros, a citação do autor 
não invalida a questão, pois o conteúdo foi respeitado dentro dos 
moldes do edital. A resposta apresentada pelo edital de gabarito é 
a única alternativa correta. 

Professor/Professor 
Educação Infantil 114186 6 

INDEFERIDO. 1. O fato de as questões terem enunciados iguais não 
é motivo para solicitação de cancelamento. Além disso, revisando 
as questões, não há equívoco em que foi pedido e o gabarito 
proposto.   2. A questão não está incompleta pois pede para 
assinalar oração coordenada, e não qual o tipo de oração 
coordenada.                                            

Professor/Professor 
Educação Infantil 114186 7 

INDEFERIDO. 1. O fato de as questões terem enunciados iguais não 
é motivo para solicitação de cancelamento. Além disso, revisando 
as questões, não há equívoco em que foi pedido e o gabarito 
proposto.   2. A questão não está incompleta pois pede para 
assinalar oração coordenada, e não qual o tipo de oração 
coordenada.                                            

Professor/Professor 
Educação Infantil 114186 8 Deferido. Questão anulada. 
Professor/Professor 
Educação Infantil 114186 12 DEFERIDO. Gabarito Alterado para a letra A 

Professor/Professor 
Educação Infantil 113713 6 

INDEFERIDO. 1. O fato de as questões terem enunciados iguais não 
é motivo para solicitação de cancelamento. Além disso, revisando 
as questões, não há equívoco em que foi pedido e o gabarito 
proposto.   2. A questão não está incompleta pois pede para 
assinalar oração coordenada, e não qual o tipo de oração 
coordenada.                                            

Professor/Professor 
Educação Infantil 113713 7 

INDEFERIDO. 1. O fato de as questões terem enunciados iguais não 
é motivo para solicitação de cancelamento. Além disso, revisando 
as questões, não há equívoco em que foi pedido e o gabarito 
proposto.   2. A questão não está incompleta pois pede para 
assinalar oração coordenada, e não qual o tipo de oração 
coordenada.                                            

Professor/Professor 
Educação Infantil 113713 8 Deferido. Questão anulada. 
Professor/Professor 
Educação Infantil 113713 12 DEFERIDO. Gabarito Alterado para a letra A 

Professor/Professor 
Educação Infantil 113647 6 

INDEFERIDO. 1. O fato de as questões terem enunciados iguais não 
é motivo para solicitação de cancelamento. Além disso, revisando 
as questões, não há equívoco em que foi pedido e o gabarito 
proposto.   2. A questão não está incompleta pois pede para 
assinalar oração coordenada, e não qual o tipo de oração 
coordenada.                                            
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Professor/Professor 
Educação Infantil 113647 7 

INDEFERIDO. 1. O fato de as questões terem enunciados iguais não 
é motivo para solicitação de cancelamento. Além disso, revisando 
as questões, não há equívoco em que foi pedido e o gabarito 
proposto.   2. A questão não está incompleta pois pede para 
assinalar oração coordenada, e não qual o tipo de oração 
coordenada.                                            

Professor/Professor 
Educação Infantil 113647 8 Deferido. Questão anulada. 
Professor/Professor 
Educação Infantil 113647 12 DEFERIDO. Gabarito Alterado para a letra A 

Professor/Professor 
Educação Infantil 113756 6 

INDEFERIDO. 1. O fato de as questões terem enunciados iguais não 
é motivo para solicitação de cancelamento. Além disso, revisando 
as questões, não há equívoco em que foi pedido e o gabarito 
proposto.   2. A questão não está incompleta pois pede para 
assinalar oração coordenada, e não qual o tipo de oração 
coordenada.                                            

Professor/Professor 
Educação Infantil 113756 7 

INDEFERIDO. 1. O fato de as questões terem enunciados iguais não 
é motivo para solicitação de cancelamento. Além disso, revisando 
as questões, não há equívoco em que foi pedido e o gabarito 
proposto.   2. A questão não está incompleta pois pede para 
assinalar oração coordenada, e não qual o tipo de oração 
coordenada.                                            

Professor/Professor 
Educação Infantil 113756 8 Deferido. Questão anulada. 
Professor/Professor 
Educação Infantil 113756 12 DEFERIDO. Gabarito Alterado para a letra A 

Professor/Professor 
Educação Infantil 114037 6 

INDEFERIDO. 1. O fato de as questões terem enunciados iguais não 
é motivo para solicitação de cancelamento. Além disso, revisando 
as questões, não há equívoco em que foi pedido e o gabarito 
proposto.   2. A questão não está incompleta pois pede para 
assinalar oração coordenada, e não qual o tipo de oração 
coordenada.                                            

Professor/Professor 
Educação Infantil 114037 7 

INDEFERIDO. 1. O fato de as questões terem enunciados iguais não 
é motivo para solicitação de cancelamento. Além disso, revisando 
as questões, não há equívoco em que foi pedido e o gabarito 
proposto.   2. A questão não está incompleta pois pede para 
assinalar oração coordenada, e não qual o tipo de oração 
coordenada.                                            

Professor/Professor 
Educação Infantil 114037 8 Deferido. Questão anulada. 
Professor/Professor 
Educação Infantil 114037 12 DEFERIDO. Gabarito Alterado para a letra A 

Professor/Professor 
Educação Infantil 113689 6 

INDEFERIDO. 1. O fato de as questões terem enunciados iguais não 
é motivo para solicitação de cancelamento. Além disso, revisando 
as questões, não há equívoco em que foi pedido e o gabarito 
proposto.   2. A questão não está incompleta pois pede para 
assinalar oração coordenada, e não qual o tipo de oração 
coordenada.                                            
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Professor/Professor 
Educação Infantil 113689 7 

INDEFERIDO. 1. O fato de as questões terem enunciados iguais não 
é motivo para solicitação de cancelamento. Além disso, revisando 
as questões, não há equívoco em que foi pedido e o gabarito 
proposto.   2. A questão não está incompleta pois pede para 
assinalar oração coordenada, e não qual o tipo de oração 
coordenada.                                            

Professor/Professor 
Educação Infantil 113689 8 Deferido. Questão anulada. 
Professor/Professor 
Educação Infantil 113689 12 DEFERIDO. Gabarito Alterado para a letra A 

Professor/Professor 
Educação Infantil 113915 6 

INDEFERIDO. 1. O fato de as questões terem enunciados iguais não 
é motivo para solicitação de cancelamento. Além disso, revisando 
as questões, não há equívoco em que foi pedido e o gabarito 
proposto.   2. A questão não está incompleta pois pede para 
assinalar oração coordenada, e não qual o tipo de oração 
coordenada.                                            

Professor/Professor 
Educação Infantil 113915 7 

INDEFERIDO. 1. O fato de as questões terem enunciados iguais não 
é motivo para solicitação de cancelamento. Além disso, revisando 
as questões, não há equívoco em que foi pedido e o gabarito 
proposto.   2. A questão não está incompleta pois pede para 
assinalar oração coordenada, e não qual o tipo de oração 
coordenada.                                            

Professor/Professor 
Educação Infantil 113915 8 Deferido. Questão anulada. 
Professor/Professor 
Educação Infantil 113915 12 DEFERIDO. Gabarito Alterado para a letra A 

Professor/Professor 
Educação Infantil 113637 6 

INDEFERIDO. 1. O fato de as questões terem enunciados iguais não 
é motivo para solicitação de cancelamento. Além disso, revisando 
as questões, não há equívoco em que foi pedido e o gabarito 
proposto.   2. A questão não está incompleta pois pede para 
assinalar oração coordenada, e não qual o tipo de oração 
coordenada.                                            

Professor/Professor 
Educação Infantil 113637 7 

INDEFERIDO. 1. O fato de as questões terem enunciados iguais não 
é motivo para solicitação de cancelamento. Além disso, revisando 
as questões, não há equívoco em que foi pedido e o gabarito 
proposto.   2. A questão não está incompleta pois pede para 
assinalar oração coordenada, e não qual o tipo de oração 
coordenada.                                            

Professor/Professor 
Educação Infantil 113637 8 Deferido. Questão anulada. 

Professor/Professor 
Educação Infantil 

113657 
- 

Indeferido. O conteúdo aplicado na prova objetiva está de acordo 
com o conteúdo programático divulgado pelo Edital de Abertura 
n° 002.  

 

 

CONTENDA -PR, 4 de Setembro de 2014. 
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