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RESPOSTAS AOS RECURSOS – NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO) 
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Conhecimento Específico 

 

 Emprego:  
 

N° da 
Questão 

Opção de Resposta por 
extenso 

 

Parecer da Banca 
Deferido ou 
Indeferido 

Questão anulada 
ou Opção de 

Resposta correta 

 
01 

Desenvolverem atitudes 
sustentáveis. 
 

Os argumentos utilizados nos recursos dos candidatos são 

inconsistentes.  

Indeferidos Letra E 
 

Sem a devida argumentação  

O recurso se refere a questões de impressão da prova e não a 

questões. 

 
02 

Contrastar duas ideias 
opostas. 
 

Afirmativa contrária à resposta certa  Indeferidos Letra D 
 A função não é a apresentada e não há duas respostas corretas. 

Argumento sem sentido  

Confusão entre a conjunção "mas" e o advérbio "mais" 

 
04 

 Os paradigmas que 
medeiam as relações de 
trabalho são louváveis, 
quando eticamente 
instituídos, e desprezíveis, 
quando ensejam privilégios. 

Afirmativa errada  Indeferidos Letra B 

Não há duas respostas corretas  

Resposta errada  

Respostas confusas  

Confusão entre "altitude e atitude" 

 
 05 

O encanto de certas 
pessoas estão, 
geralmente, na delicadeza 
de suas atitudes.  

A questão não é de grafia, mas de concordância verbal  Indeferidos Letra E 
 

Não há duas respostas corretas, apenas uma   

 
06 
 

Em “um sujeito que não 
entende xongas de nada, 
escrevendo xongas de 

A resposta não exige a especificação que o requerente solicita  Indeferidos 
 
 

Letra D 
 

A resposta nada tem a ver com a questão 

 



 tudo”, a ocorrência das 
aspas delimita a citação de 
um trecho em que o 
próprio autor se apresenta, 
ironicamente.  
 

A questão não se refere ao uso de aspas  

 
 
 
07 

Filho falando com o pai: 
– O senhor meu pai 
poderia interferir junto a 
minha mãe para que eu 
possa sair esta noite?  

Argumento caótico  Indeferidos Letra B 
 A questão não se refere à norma culta. 

Argumento inintelegível  

Recursos indefinidos.   

Sem argumentação 

 
 
 
08 

A descentralização de 
verbas, a que todos 
aspiram, não é um projeto 
cujo sucesso seja 
garantido.  

Só há uma resposta correta  Indeferido Letra C 
 

 
 
10 

Buscar dar mais 
expressividade ao texto 
por meio do efeito 
humorístico.  

Só há uma resposta correta  Indeferidos Letra C 
 

Respostas incorretas 

 
 
 
 
 
 


