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ATO 008: Edital de Análise de Recursos de Gabarito 

Apresentado o gabarito provisório, os(as) candidatos(as) interessados(as) apresentaram tempestivamente 

recurso(s) acatado(s) pela comissão. Assim, para melhor julgamento, manifestamos nosso parecer ao(s) 

item(ns) apontado(s) como conflitante(s). 

Questão: 01  Referência(s): 12 
Área: LÍNGUA PORTUGUESA 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 
aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. A informação de "não disponibilização de prova" não procede. O 

gabarito provisório e a prova aplicada foram disponibilizadas às 23h30min do dia da realização de prova, sendo 

registrados o acesso e download da prova por diversos candidatos, desde a manhã dia 12/10/2020 até o final 

do prazo destinado ao ingresso recursal.  

Questão: 05  Referência(s): 24 

Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Impetrante tenta basear seus argumentos em elementos que nem 
perfazem a questão, trazendo visão utópica à análise, que em momento nenhum pede análise composta, sendo 

simplesmente da palavra em destaque “CÃO”, como claramente disposto no enunciado da questão. 

Questão: 08  Referência(s): 29 

Área: LÍNGUA PORTUGUESA 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 
Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 

apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Impetrante traz unicamente sua opinião pessoal, sem qualquer 

fonte ou aporte de argumentos. 

Questão: 22  Referência(s): 6 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Médico Veterinário 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital.  

 

Questão: 25  Referência(s): 24 
Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Médico Veterinário 

Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Impetrante deixa de observar que a questão pede claramente a ordem correta DE BAIXO 

PARA CIMA e não de cima para baixo como expõe em sua peça recursal. 
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Questão: 25  Referência(s): 29 

Área: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Médico Veterinário 
Situação: INDEFERIDO  
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso temos o que segue: 

Recurso Indeferido: Recurso interposto sem observação ao Item 10.2.1 do Edital, em especial sem o 
apontamento de referência/bibliografia (Item 10.2.1, “7”) que sustente a argumentação do candidato, sendo 

aplicado o previsto no Item 10.2.6 do Edital. Impetrante deixa de observar que a questão pede claramente a 

ordem correta DE BAIXO PARA CIMA e não de cima para baixo como expõe em sua peça recursal. 

 

 
Quilombo/SC, 14 de outubro de 2020. 
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