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PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017 
 

JULGAMENTO DE RECURSOS DAS QUESTÕES 
 
Português 
Todas as funções 
 
Questão 06 
A questão pedia para identificar o uso correto da crase. A única questão que está 
errada, pela falta do acento indicativo de crase, é a oração II. 
Recurso foi indeferido 
 
Questão 08 
Alguém pede, (eles) pedem... mas não conseguimos identificar quem são eles. Por 
isso é sujeito indeterminado. 
Recurso foi indeferido 
 
Questão 12 
O sujeito é paciente, e o verbo deveria estar no plural, não havendo essa alternativa, 
há falha na elaboração da questão. 
Recurso foi deferido e a questão será anulada 
 
Questão 13 
A questão solicitou as orações que estivessem em desacordo. O gabarito está 
correto. 
.Recurso foi indeferido 
 
 
Matemática 
Todos as funções 
 
Questão 16 
A questão tem duas respostas equivalentes, portanto, deve ser cancelada. 
Recurso foi deferido e a questão será anulada. 
 
 
Específicas 
 
Assistente Social 
Questão 33 
O gabarito está errado, a resposta correta é a “E” 
O recurso foi deferido e a resposta será alterada para a alternativa correta. 
 
Questão 34 
O gabarito está errado, a resposta correta é a “C” 
O recurso foi deferido e a resposta será alterada para a alternativa correta. 
 
Questão 38 



O gabarito está errado, a resposta correta é a “C” 
O recurso foi deferido e a resposta será alterada para a alternativa correta. 
 
Psicólogo 
Questão 35 
Com relação aos objetivos do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS com suas 
diferentes modalidades de serviços prestados nos municípios consideramos que 
todas as afirmações mencionadas na questão 35 correspondem com o objetivos da 
Política de Atendimento dos CAPS, inclusive na afirmação onde o CAPS deverá 
oferecer atendimento à população do município da sua abrangência. 
.Recurso foi indeferido 
 
Questão 36 
Sobre a Perspectiva da Terapia Cognitiva Comportamental mencionada na questão 
36, onde é pedido para julgar e assinalar apenas os itens que seriam corretos e 
coerentes com a abordagem da TCC. 
Desse modo, somente os itens I, II e III estão coerentes, mas, no item IV (Visa a ter 
um tempo ilimitado), está incoerente com os princípios da TCC. 
Recurso foi indeferido 
 
Questão 38 
Acerca dos Testes Psicológicos mencionados na questão 38, consideramos que 
todos estão aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia. 
Recurso foi indeferido 
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