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ASSISTENTE DE SOM 
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
5 C ANULADA DEFERIDO  

Fichas 129 , 407, 424, 909, 1093, 1439, 1475 -  A questão 5 será anulada devido a erro de digitação nas alternativas. 
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
6 B B INDEFERIDO 

Ficha 407 – Como estamos falando de uma prova de conteúdo especifico, o gráfico citado na alternativa B corresponde a única 
alternativa correta, pois poderiam ser utilizados equalizadores gráficos ou paramétricos, e o gráfico da questão já se refere a 
equalizador. 
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
7 A A INDEFERIDO 

Ficha 424 – questão indeferida porque a associação utilizada pelo candidato, entre misturador e roteamento de sinal, não possui 
referencial teórico. 
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
8 B B INDEFERIDO 

Ficha 1439 – A afirmação colocada pelo candidato, “O gabarito aponta como resposta certa arquivos comprimidos e isso vai de 
encontro a formulação da questão.” A banca acredita que faltou interpretação do candidato, pois a questão pede claramente os 
arquivos que apresentam maior capacidade de compressão sem perda de qualidade técnica. 
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
11 C B DEFERIDO 

Ficha 424, 909, 1093, 1439, 1816,  – High Pass - Low Cut. 
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
24 D D INDEFERIDO 

Ficha 407 –  Em sistemas de som profissional os “Gates” são utilizados “normalmente“ insertados, como esta escrito no titulo da 
questão. 
 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
 
Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

01 E E INDEFERIDO 
Ficha 1060 - A interpretação do enunciado é de responsabilidade do candidato. A banca tem o dever de utilizar apenas a 
bibliografia citada no edital. Na referida questão a bibliografia cita o endereço virtual do Ministério da Saúde, disponível no Portal 
Saúde, acessado em 06/06/2017. Quanto as alternativas da questão podemos vizualizar que a locução prepositiva “de até 2 
gramas” limita e contradiz o correto, uma vez que exclui os 3 e 4 gramas, tidos como possíveis de se consumir diariamente, 
portanto, resposta correta, letra “E”. 
Ficha 020 - A interpretação do enunciado é de responsabilidade do candidato. A banca tem o dever de utilizar apenas a bibliografia 
citada no edital, sendo este o referencial para correção. 

 
Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

05 A A INDEFERIDO 

Ficha 020 - A interpretação do enunciado é de responsabilidade do candidato. A banca tem o dever de utilizar apenas a bibliografia 
citada no edital. Conforme bibliografia do edital o referencial utilizado foi: UNICEF. Iniciativa Hospital Amigo da Criança. Acessado 
em 06/06/2017. 

 
Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 



07 B B INDEFERIDO 

Ficha 560 - A interpretação do enunciado é de responsabilidade do candidato. A banca tem o dever de utilizar apenas a bibliografia 
citada no edital. Na referida questão não são abordadas as classificações de feridas e não se refere especificamente à feridas 
cirúrgicas. 

 
Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

08 B B INDEFERIDO 

Ficha 020 - A interpretação do enunciado é de responsabilidade do candidato. A banca tem o dever de utilizar apenas a bibliografia 
citada no edital. A bibliografia utilizada para elaboração da referida questão foi a que consta no edital: SANTOS, Nívia Cristina 
Moreira. Enfermagem na prevenção e controle da infecção hospitalar. 3ª ed. Rev. e atual.- São Paulo: látria, 2008. 

 
Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

11 E E INDEFERIDO 

Ficha 560 - A interpretação do enunciado é de responsabilidade do candidato. A banca tem o dever de utilizar apenas a bibliografia 
citada no edital. A bibliografia utilizada para elaboração da referida questão foi a que consta no edital: BENSON, Ralph C. Manual 
de obstetrícia e ginecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

 
Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

20 E E  INDEFERIDO 

Ficha 020 - A interpretação do enunciado é de responsabilidade do candidato. A banca tem o dever de utilizar apenas a bibliografia 
citada no edital. A bibliografia utilizada para elaboração da referida questão foi a que consta no edital: SMELTZER, Suzanne C.; 
BARE, Brenda G. Brunner & Suddarth. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 12Ed, Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 
2011. 

 

ENFERMEIRO 
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
3 D D INDEFERIDO 

Fichas 292, 422, 547, 1304 - Os recursos não procedem. A primeira parte do enunciado da questão contextualiza o candidato em 
uma situação de avaliação de uma pessoa idosa, e que a partir desta é possível sistematizar um planejamento de cuidados. A 
segunda parte do enunciado relaciona AVD e presença de um cuidador. A questão foi baseada no conteúdo do Caderno de 
atenção Básica nº 19 – Envelhecimento e saúde da pessoa idosa - do Ministério da Saúde, 2006 p 37 e 38. O texto indica a 
diferenciação entre as atividades de vida diária (AVD) e as atividades instrumentais da vida diária (AIVD). As AVDs são 
relacionadas ao autocuidado e compreendem: alimentar-se, banhar-se, vestir-se, mobilizar-se, deambular, ir ao banheiro e manter 
controle sobre suas necessidades fisiológicas. As AIVDs são relacionadas à participação do idoso em seu entorno social, sendo 
elas: utilizar meios de transporte, manipular medicamentos, realizar compras, realizar tarefas domésticas leves e pesadas, utilizar 
telefone, preparar refeições e cuidar das próprias finanças. O texto da bibliografia recomendada na p 37 ao descrever as AVDs já 
indica ao leitor a necessidade de um cuidador, o enunciado em concordância com o texto da bibliografia recomendada já indica aos 
candidatos que as AVDs estão ligadas a presença do cuidador.  As alternativas A, B, C e E que são as alternativas erradas 
mesclam AVDs que requerem a presença do cuidador e AIVDs que estão relacionadas ao entorno social. A única alternativa que 
apresenta somente AVDs e que conforme o texto base requer a presença de um cuidador é a alternativa D.  
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
5 A A INDEFERIDO 

Ficha 1184 - O recurso não procede. Quanto ao tema exame físico e a sequencia de técnicas empregadas na avaliação do 
abdôme, tanto em Barros (2010), na página 241, quanto em Lewis; Heitkemper (2013), na página 42, a sequência correta do 
exame do abdôme é inspeção, ausculta, percussão e palpação.  
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
8 B B INDEFERIDO 

Ficha 979 - O recurso não procede. A fonte utilizada pela candidata para fundamentar o recurso não consta na bibliografia 
recomendada no edital do concurso.  
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
9 A  ANULADA DEFERIDO 

Ficha 422, 1184 - Os recursos procedem. A questão será anulada, pois o conteúdo da questão não está devidamente claro no 
Caderno 32 do MS, que refere-se A atenção ao pré-natal de baixo risco. Embora cite a Rede Cegonha e as atribuições do PAISM 
(vide páginas 15 a 29). 
 
Ficha 1003: A requerente não apresenta argumentação para solicitar revisão da referida questão.  
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 



14 E E INDEFERIDO 
Ficha 172 - O recurso não procede. Em relação a esta questão, solicita-se consultar Wilson; Hokenberry (2013), páginas 904 e 
905, que refere que a meningite asséptica é causada por vários agentes, principalmente vírus, e a doenças como sarampo, 
caxumba, herpes e leucemia.  
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
15 A A INDEFERIDO 

Ficha 422, 1003 - Os recursos não procedem. Na discussão da questão sobre a Síndrome Metabólica Hipertensiva, a mesma foi 
construída baseada no Caderno 37: Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: Hipertensão Arterial Sistêmica 
(MS, 2013), mais especificamente no capítulo 2: “Rastreamento e diagnóstico da Hipertensão arterial sistêmica na atenção básica” 
(páginas 27-53). Para tanto, a única alternativa que congrega todas as alterações citadas na bibliografia recomendada, no decorrer 
desse capítulo, é a alternativa A (a saber: Hipertensão arterial, dislipidemia, obesidade central, resistência à 
insulina/hiperinsulinemia, tolerância à glicose diminuída, hipertrofia e alterações da função diastólica do ventrículo esquerdo, 
microalbuminúria e aumento da atividade dos fatores de coagulação complacência arterial diminuída).   
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
17 C C INDEFERIDO  

Ficha 979, 1184 - Os recursos não procedem. Na PNAB está claro que a Atenção Básica é a principal porta de entrada à rede ou 
SUS. Portanto, é evidente que não se trata do único acesso, e sim como consta na afirmativa I - A Atenção Básica é caracterizada 
como uma das portas de entrada no Sistema Único de Saúde. Essa alternativa está correta e não falsa como a candidata alega. 
Além disso, os serviços que compõem a Atenção Básica constam na Política sim: ESF, Consultório de Rua, NASF além de 
unidades fluviais para população ribeirinha. Os Centros de Atenção Psicossociais (CAPs) não fazem parte da Atenção Básica. 
Consultar pagina 10. 
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR                                                                                                                            GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
18 E ANULADA DEFERIDO 

Ficha 1184 - O recurso procede. Conforme mencionado pelo candidato a bibliografia não consta no edital. 
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
20 B B INDEFERIDO 

Ficha 422 - O recurso não procede. A alternativa B é incorreta, pois a educação permanente, como estratégia sistemática e global, 
pode abranger em seu processo diversas ações específicas de capacitação e não o inverso, por isso EP não é sinônimo de 
capacitação.  
A alternativa C está clara e correta, pois o fato de suprimir “no contexto real em que ocorrem” não interfere na interpretação da 
questão - Educação Permanente visa incorporar o ensino e o aprendizado à vida cotidiana das organizações e às práticas sociais e 
laborais, modificando, substancialmente, as estratégias educativas, a partir da problematização do próprio fazer (as palavras em 
negrito refletem a prática, “o contexto real’, o fazer, etc ).Consultar pagina 44. 
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
21 C C INDEFERIDO 

Ficha 957, 1421 - Os recursos não procedem. De acordo com o novo calendário de 2017 foi introduzida a vacina contra o HPV 
para meninos de 12 a 13 anos, homens vivendo com HIV/aids entre 9 e 26 anos e imunocomprometidos. As mulheres já estavam 
incluídas no calendário anterior.  
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
22 D D INDEFERIDO 

Fichas 422,1184 - Os recursos não procedem. O argumento da candidata não é suficiente para anular a questão. A sífilis é, 
sobretudo, uma doença sexualmente transmissível, mas que pode ser transmitida por outras vias. É uma doença causada por 
bactéria, inclusive a decapitada. 
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
24 C C INDEFERIDO 

Fichas 979, 1421 - Os recursos não procedem. Tal documento, mencionado pela candidata, não faz parte das referências 
recomendadas. O guia de 2014, que consta na bibliografia recomendada, deixa claro que a baciloscopia é método prioritário. Em 
relação ao teste rápido para a TB realmente é um teste eficaz, mais barato e de rápido diagnóstico, no entanto, trata-se de um 
método ainda em período de implantação pelo Ministério da Saúde. A questão C é a incorreta, pois o tratamento diretamente 
observado deve ser estratégia principal para adesão ao tratamento de todos os pacientes com TB. 
 
 

ENGENHEIRO / MECÂNICO 
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
7 E ANULAÇÃO DEFERIDO 

Ficha 1539 - A questão deu margem à dupla interpretação nas afirmativas II e III, vindo ao encontro dos argumentos apresentados 
pelo solicitante em relação às referida afirmativa, cabendo, portanto, a anulação da questão. 



 
Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

13 A ANULAÇÃO DEFERIDO 
Fichas 335, 2003 - A solicitação do requerente está adequada, não existindo alternativa correta para a questão, de modo a atender 
os recursos referentes à mesma. 
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
21 B B INDEFERIDO 

Ficha 335 - Conforme referência bibliográfica recomendada no edital – Tubulações Industriais – Materiais, Projeto, Montagem – de 
Pedro C. Silva Telles; editora LTC em sua 10º edição, no capítulo 4 – Válvulas, seção 4.2 – Classificação de Válvulas, páginas 38 e 
39, quanto a finalidade, a válvula de alívio é considerada como válvula de controle de pressão à montante, a válvula quebra vácuo 
como válvula de controle de pressão à jusante e a válvula de diafragma como válvula de regulagem. 
Portanto, com relação às afirmativas apresentadas na questão 21, somente I e II estão corretas, sendo a alternativa correta a de 
letra “b”, conforme consta no gabarito. 
Deste modo, julgamos o recurso como improcedente.  
 

OPERADOR DE CÂMERA DE CINEMA E TV 
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
2 D D INDEFERIDO  

Ficha 278 – A sigla MMS está citada na bibliografia recomendada “A constituição da linguagem videográfica dos aparelhos 
celulares”, pág 2137. Ainda, faz referência direta à forma de COMPARTILHAR a produção audiovisual pelos celulares. 
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
4 B B INDEFERIDO 

Ficha 843 – A banca concorda que a afirmativa está errada conforme argumentado e, exatamente por isso a alternativa é FALSA. 
Portanto, atende a resposta indicada (B). 
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
7 B ANULADA DEFERIDO 

Fichas 396, 1785 - Anulada por duplicidade nas alternativas de resposta (A e C). 
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
8 D ANULADA DEFERIDO 

Fichas 278, 1785 - Anulada por dubiedade na interpretação das respostas. 
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
10 C ANULADA DEFERIDO 

Ficha 1364 - Anulada por dubiedade na interpretação das respostas. 
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
12 E E INDEFERIDO 

Ficha 278 – O argumento do candidato não está de acordo com a bibliografia recomendada e não atenta para a resolução 
indicada. 
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

14 C C INDEFERIDO 

Ficha 1364 – A questão refere-se especificamente “no decorrer de uma DIÁRIA na produção audiovisual”. 
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

23 C C INDEFERIDO 

Ficha 1364 – Os microfones são classificados primeiramente na alternativa indicada. Ou fazem capturas pontuais 
(direcionais) ou ampliadas (omnidirecionais), podendo receber outras classificações a partir dessas: bidirecionais, 
cardióicos entre outros, a partir do ângulo e direção da captura. 

 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO / EVENTOS 
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
25 A C INDEFERIDO  

Ficha 1819 - De acordo com a bibliografia indicada e publicada no edital 08/2017, convenção caracteriza-se por: 
“É um encontro, reunião, assembleia ou similar, em geral realizado de forma esporádica e não frequente, com duração media de 
cinco dias, promovido por empresas, associações de classe ou entidades civis, e tem por objetivo básico o congraçamento e 
integração de classes, grupos ou profissionais das próprias organizações promotoras. As convenções poderão ter caráter 



público para decisões quanto à escolha de candidatos e deliberar sobre questões de interesse partidário. 
Uma convenção reúne normalmente participantes de diversos níveis, e que atuam, entretanto, no mesmo ramo de atividade. A 
convenção apresenta as mesmas características de um congresso, porem de âmbito mais restrito. 
Em geral, nas convenções são abordados assuntos de interesse especifico e relacionados com a atividade e interesse profissional 
dos participantes, estimulando-se debates e discussões técnicas para estabelecer diretrizes gerais, podendo, também, ter caráter 
deliberativo sobre determinados assuntos.” (ZANELLA, 2012, p. 9-10). 
ZANELLA, Luiz Carlos. Manual de organização de eventos: planejamento e operacionalização. São Paulo: Atlas, 2012.  
Nesse sentido a alternativa correta da questão número 25 é a letra C, corrigindo assim o gabarito preliminar que indicava 
erroneamente a alternativa “A”.  
A banca examinadora delibera pela não anulação da questão, apenas alteração do gabarito definitivo. 
 

TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
01 D D INDEFERIDO 

Ficha 781 - A questão em recurso refere-se apenas a Constituição Federal, como o próprio enunciado ilustra: “nos termos da 
Constituição Federal...”, portanto, a análise sobre esta questão deve ser em relação à Constituição Federal e não a lei 
n.13005/2014. 
Ficha 831- A questão em recurso refere-se apenas a Constituição Federal, como o próprio enunciado ilustra: “nos termos da 
Constituição Federal...”, portanto, a análise sobre esta questão deve ser em relação à Constituição Federal e não a lei 
n.13005/2014. A questão foi extraída do artigo 214 da referida constituição 
Ficha 831 – Quanto à alegação, ela não procede, pois o art 214 menciona que o Plano Nacional de Educação deve conduzir, e o 
art.206, cita os princípios em que o ensino deve ser ministrado, sendo assim um assunto não tem relação com o outro. Portanto, se 
a questão solicitou a condução do PNE, qualquer item fora deste artigo estará incorreto.   
    

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

4 A A INDEFERIDO 
Ficha: 149 - A questão refere-se ao Art. 2º,  que menciona as diretrizes do PNE, Lei nº 13.005/2014, que em  suas dez diretrizes 
não menciona o texto da alternativa A.  
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
8 B B INDEFERIDO 

Fichas 54, 1181 – Confirmamos que a alternativa B está incorreta, pois a palavra “discente” não corresponde ao escrito no 
documento, modificando seu sentido, pois o discente (aluno) não tem imparcialidade ou igualdade para ações em concursos, 
normas e carreiras acadêmicas. 
Ficha 2278- A sigla IPES está escrita na Politica Nacional de Extensão Universitária (conforme Bibliografia) na página 34. 
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
9 A A INDEFERIDO 

Ficha 181 - A questão representa a Educação Popular e a Inclusão, temas que estão no programa e na bibliografia apresentada no 
edital 08/2017. 
  

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
11 B B INDEFERIDO 

Fichas 781, 1139, 1181 - A alternativa B está correta, pois a questão aborda os princípios orientadores do ensino, da pesquisa e da 
extensão, não tendo sido solicitados todos os princípios e sim a alternativa que tem somente os corretos. Nas outras alternativas, 
há elementos que não correspondem aos princípios mencionados  no PPI 2011/2022 FURG pág. 18 e 19. 
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
12 A ANULADA DEFERIDO 

Ficha 49, 153, 830, 1465 - Acolho o recurso, pois a alternativa A não corresponde a uma estratégia do objetivo 2 mencionada na 
questão e sim do objetivo 1. 
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
13 B B INDEFERIDO 

Ficha 181, 831, 1181, 1848, 2115 – Na questão em recurso ocorreu erro de revisão ortográfica, mas a ideia do o autor foi 
contemplada nas alternativas, não havendo perda ou diminuição de sentido.  
Ficha 781 – Todas as alternativas foram retiradas da referida obra. Foi solicitado sobre o que a autora define sobre os princípios do 
projeto político pedagógico. É possível verificar que a autora cita a palavra ruptura. 
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
16 A A INDEFERIDO 

Ficha 1139- A questão em análise foi extraída da página n° 25 do livro que consta na bibliografia. Esta obra trata sobre diversidade, 
fazendo referência à palavra ancoragem que, segundo o autor,  são mecanismos de formação de representações.  



 
Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

17 C C INDEFERIDO 
Ficha 54- Ao abordar a temática da diversidade, o autor, no texto citado, menciona dentre tantos temas, o que foi apresentado  na 
alternativa em análise. Em relação a abordagem utilizada por Luciano Pereira dos Santos, sobre o tema, a mesma não pode ser 
considerada pois o enunciado da questão deixou claro que a análise deveria ser feita considerando o entendimento da obra A 
escola diante da diversidade.  
Fichas 831, 1505 - Na referida obra o autor fala sobre a escola diante da diversidade, a sexualidade também faz parte do assunto 
diversidade, tanto que o autor descreve sobre este tema para dar continuidade a seu pensamento. Questões sobre sexualidade 
são recorrentes para autores que falam sobre diversidade. Vale salientar que na frase do enunciado surgem palavras como 
diversidade, homens, mulheres, dicotomia, por exemplo, que podemos facilmente relacionar-se com a sexualidade. 
Ficha 1139 – O item I diz que, “...nem sempre...” e não “sempre” como a candidata menciona. 
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
21 C C INDEFERIDO 

Ficha 1139 – A alternativa correta é coerente com o enunciado, estando de acordo com a perspectiva do autor manifestada no livro 
Pedagogia da Autonomia. As demais alternativas contêm argumentos que negam a afirmação de Paulo Freire. 
Ficha 1289 – O fato de ter acontecido um erro de digitação na grafia do nome do autor não prejudica o entendimento da questão. 
Na bibliografia do concurso não consta nenhum autor com o nome de FEIRE (conforme a grafia equivocada constante na prova), o 
que poderia induzir os candidatos ao erro. Consta somente FREIRE, ficando subtendido que a questão fazia referência a este 
autor. 
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
23 E ANULADA  DEFERIDO 

Ficha 149, 153, 181, 781, 830, 1311, 1420, 1697, 2031, 2074 – Atendida a solicitação de anulação da questão, com o argumento 
de que a forma como foi redigida a alternativa E suprime a relação dialética entre reprodução e desmascaramento da ideologia 
dominante. 
 

TÉCNICO EM AUDIOVISUAL 
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 
5 A ANULADA DEFERIDO 

Fichas 1481, 1851 - A redação da questão em análise deixa margens a uma interpretação dúbia, visto que apesar da afirmativa 
citada no recurso estar correta, omite a informação de que a fita betamax, com duração máxima de 120 minutos, ao gravar em 
velocidade variável pode obter duração de até 360 minutos. Por este motivo deferimos o recurso, anulando a questão.  
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

17 C C INDEFERIDO 
Ficha 1481 - A questão em análise, afirma que o processo no qual o programa de edição de vídeo e as placas associadas 
convertem um vídeo bruto, efeitos e filtros em um novo arquivo de vídeo contínuo é chamado de renderização.    Tal afirmação 
encontra-se expressamente no livro Enciclopédia Básica da Mídia Eletrônica de Ricardo Pizzoti, página 216. A resposta certa é a 
alternativa C. Recurso indeferido.  
 

Nº QUESTÃO GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO 

19 B B INDEFERIDO 
Ficha 1067 - A questão trata da relação entre a compressão e a qualidade do áudio. No livro Tudo que você queria saber sobre 
áudio e vídeo digital, de Silvio Ferreira e constante na bibliografia, o autor, ao referir-se ao MP3 afirma: “a taxa de compressão 
desse formato é medida em Kb/s (kilobytes por segundo), sendo 128 kp/s a qualidade padrão” (página 13) . Podemos inferir que a 
taxa de compressão se refere a um valor expresso em Kb/s. Mais adiante o autor também diz: “quanto menor a taxa de 
compressão, menor será o arquivo final e menos qualidade terá o som” (página 13).  
Dado o exposto acima a resposta prevista no gabarito está correta: b – quanto maior a taxa de compressão, maior a qualidade do 
áudio. Recurso indeferido.  

 
 

 


