Lista de recursos - Edital - 1/2018

Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1263680

CARGO

Jornalista ou comunicador social

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

4

DATA DE SOLICITAÇÃO

29/03/2019 00:13

DESCRIÇÃO FATOS

A questão 4 (prova tipo B) traz a informação no enunciado para que se "assinale a opção em
que o(s) verbo(s) sublinhado(s) concorda(m) com o restante da frase", porém nenhuma das
alternativas da questão apresenta verbos sublinhados, o que configura uma questão com erro
de elaboração. Tal fato inclusive gerou questionamentos aos fiscais por parte de diversos
candidatos no dia de aplicação da prova.

FUNDAMENTAÇÃO

Na questão 4 (tipo de prova B) há um erro grave na elaboração da questão. O enunciado
pede que se assinale a opção em que o(s) verbo(s) sublinhado(s) concorda(m) com o
restante da frase, porém em nenhuma das alternativas há verbos sublinhados, sendo que
não é possível responder a questão de forma correta, pois há inclusive alternativas com mais
de um verbo, o que permite apenas fazer suposições.

PEDIDO

Solicito a anulação da questão 4 (prova tipo B) em função de erro de elaboração da questão,
que pede que se assinale a opção em que os verbos sublinhados concordem com o restante
da frase, mas não há verbos sublinhados nas alternativas.

ANEXO CANDIDATO

Sem anexo
Dados da resposta

RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Lista de recursos - Edital - 1/2018

Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1271267

CARGO

Jornalista ou comunicador social

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

4

DATA DE SOLICITAÇÃO

28/03/2019 15:33

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Questão solicitava análise do verbo sublinhado, onde não havia verbo sublinhado em
nenhuma das opções.

PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

Sem anexo
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Dados da resposta
RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1273458

CARGO

Jornalista ou comunicador social

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

4

DATA DE SOLICITAÇÃO

27/03/2019 15:21

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Boa tarde!
A questão de número 4, da prova tipo B, para o cargo de Analista de Serviços Públicos Jornalista ou Comunicador Social trazia o seguinte enunciado: "Assinale a opção em que
o(s) verbo(s) sublinhado(s) concorda(m) com o restante da frase.".
No entanto, em nenhuma das alternativas o(s) verbo(s), em questão, aparecem sublinhados.
Portanto, solicito a anulação da questão.
Grata!

PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

Sem anexo
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Dados da resposta
RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1277386

CARGO

Jornalista ou comunicador social

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

4

DATA DE SOLICITAÇÃO

28/03/2019 11:17

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Olá, fiz a prova do concurso da Funel para a vaga de Comunicador Social.
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Na prova, tipo 1, a questão 04 de Língua Portugues, apresentou um erro, onde pede-se para
marcar a opção em que o verbo sublinhado concordo com o restante da frase. Porém, não
tinha nenhum verbo sublinhado, conforme segue na imagem em anexo.
Aguardo.
PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
879/1277386/b4188a95a1018cdcf25573aa649504c8.jpeg
Dados da resposta

RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1289200

CARGO

Jornalista ou comunicador social

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

4

DATA DE SOLICITAÇÃO

27/03/2019 16:46

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Prova Tipo B - Jornalista ou comunicador Social - Erro na questão 4 (Português)
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A questão pede para assinalarmos a opção em que o verbo sublinhado concorda com o
restante da frase, porém, como pode ser analisado nas imagens em anexo, não há nenhuma
palavra sublinada em nenhuma das alternativas, o que impossibilita o perfeito entendimento
e resolução da questão. Dessa forma, acredito que a mesma deve ser anulada.
PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
879/1289200/51524564fe2d3dbbff8691f284b64846.jpg
Dados da resposta

RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1292242

CARGO

Jornalista ou comunicador social

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

4

DATA DE SOLICITAÇÃO

28/03/2019 14:40

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Prova tipo A

6

Solicito a anulação da questão porque o enunciado pede a alternativa onde “os verbo(s)
sublinhado(s) concorda(m) com o restante da frase”, no entanto, não existe nenhum verbo
sublinhado nas quatro alternativas.
Houve claramente um erro de formatação que impossibilitou a resolução da questão.
Segue anexada a foto da referida questão.
PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
879/1292242/053f5482c9f6767aa2ae26db2a4aaf04.JPG
Dados da resposta

RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1298268

CARGO

Jornalista ou comunicador social

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

4

DATA DE SOLICITAÇÃO

27/03/2019 09:12

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Na prova TIPO A, a questão 4, de Língua Portuguesa, pede para assinalar a opção em que
os verbos sublinhados concordem com o restante da frase. Mas, não tem nenhum verbo
sublinhado em nenhuma das opções.

PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

Sem anexo
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Dados da resposta
RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1299194

CARGO

Jornalista ou comunicador social

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

4

DATA DE SOLICITAÇÃO

28/03/2019 22:13

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Solicito a anulação da questão nº 4 da Prova Tipo B de Analista de Serviços Públicos Jornalista ou Comunicador Social em virtude de não conter os verbos sublinhados citados no
enunciado, impossibilitando resolver a referida questão. Algumas alternativas ofereciam mais
de um verbo e a falta de informação (sublinhado) já deixa claro que a questão deve ser
anulada.

PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

Sem anexo
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Dados da resposta
RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1292242

CARGO

Jornalista ou comunicador social

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

10

DATA DE SOLICITAÇÃO

28/03/2019 16:00

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Prova tipo A

9

Solicito a anulação da questão porque o enunciado pede a “alternativa correta de acordo
com a norma-padrão da língua portuguesa” e todas as alternativas apresentam erros.
A alternativa “D”, apontada no gabarito como a correta, está em desacordo com a
norma-padrão da língua portuguesa porque o verbo “chegara” não está acentuado, sendo
assim, classificado como pretérito mais-que-perfeito simples.
O tempo verbal pretérito mais-que-perfeito simples “indica um fato passado que já foi
concluído, em relação a outro fato também passado.” (Terra, Ernani - Minigramática/ Ernani
Terra, José De Nicola. - São Paulo: Scipione, 2007). Não existe a necessidade da utilização
desse tempo verbal na alternativa pois não há outro fato concluído e nem ocorrido na
oração.
Pode-se também citar como exemplo a questão número 1, desta prova, que pedia a
alternativa com o verbo pretérito mais-que-perfeito devidamente aplicado e cujo gabarito foi
a oração: “O bombeiro, naquela ocasião, chegara a tempo.”
Segue anexada a questão cuja palavra “chegara” não está acentuada.
PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
879/1292242/248aeae118b48538b435f2c75bf2a4b0.JPG
Dados da resposta

RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1271267

CARGO

Jornalista ou comunicador social

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

16

DATA DE SOLICITAÇÃO

28/03/2019 15:48

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Questão de conteúdo fora do que consta no edital como conteúdo programático a ser
cobrado na prova.
Conteúdo de matéria jurídica específica em direito processual penal.

PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
879/1271267/eb1007b269d76695692de7c98600ed4b.jpg
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Dados da resposta
RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1283641

CARGO

Jornalista ou comunicador social

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

16

DATA DE SOLICITAÇÃO

29/03/2019 14:32

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Recurso quanto à questão 16 da prova A de Comunicador Social / Jornalista. A pergunta é
"Qual destes cargos garante julgamento pelo Supremo Tribunal de Justiça?"
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Fundamentação: Ocorre que não existe Supremo Tribunal de Justiça. Há o Superior Tribunal
de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF). A pergunta da prova, portanto,
confunde e usa dois termos de diferentes tribunais, resultando no termo "Supremo Tribunal
de Justiça" que não existe.
Links:
http://portal.stf.jus.br/
http://www.stj.jus.br/sites/STJ
Por isso, o pedido para anular a questão.
Atenciosamente,
Wagner Ghizzoni Júnior
PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

Sem anexo
Dados da resposta

RESPOSTA

deferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1289200

CARGO

Jornalista ou comunicador social

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

18

DATA DE SOLICITAÇÃO

27/03/2019 17:09

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Prova Tipo B - Jornalista ou comunicador Social - Erro na questão 18 (Atualidades)

12

A questão aborda a idade mínima estipulada recentemente na reforma da previdência,
entretanto, nenhuma das alternativas são condizentes com a proposta mais recente
apresentada pelo governo, a qual aponta 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, no
que diz respeito à população cívil. Dessa forma, a resposta correta não seria a opção A (57
anos para mulheres e 62 para homens), conforme aponta o gabarito oficial. Na realidade não
foi possível responder corretamente a questão 18 por faltar a alternativa certa.
Abaixo seguem diversos links de fontes que comprovam o erro/confusão da questão à
respeito da proposta mais recente:
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/02/20/reforma-da-previdencia-entenda-a-propost
a-ponto-a-ponto.ghtml
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/02/20/reforma-da-previdencia-tempo-mini
mo-de-contribuicao-20-anos.htm
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/572640-R
EFORMA-DA-PREVIDENCIA-PREVE-IDADE-MINIMA-DE-65-ANOS-PARA-HOMENS-E-62PARA-MULHERES.html
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/02/14/reforma-da-previdencia-preve-idade-minimade-65-anos-para-homens-e-62-para-mulheres-diz-secretario.ghtml
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/03/21/veja-principais-diferencas-entre-ref
orma-da-previdencia-militar-e-de-civis.htm
https://oglobo.globo.com/economia/reforma-da-previdencia-entenda-proposta-em-22-pontos19744743
Dessa forma, devido à confusão e impossibilidade de marcação correta, a questão 18 deve
ser anulada.
PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
879/1289200/348e709373cdc3b3e94d09d473c6e909.jpg
Dados da resposta

RESPOSTA

deferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1292242

CARGO

Jornalista ou comunicador social

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

18

DATA DE SOLICITAÇÃO

28/03/2019 17:16

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Solicito a anulação da questão porque todas as alternativas estão incorretas. O enunciado
pede a “idade estipulada na reforma da previdência” e nenhuma alternativa apresenta a
idade de 62 anos para mulheres e 65 para homens, inseridas na proposta de emenda à
Constituição (PEC), entregue pelo governo federal ao Congresso Nacional, em 20 de
fevereiro de 2019.
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Antes de a idade ser estipulada, já existia a ideia de idades diferentes para homens e
mulheres, no entanto, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da economia Paulo Guedes
divergiam sobre o assunto, e existia mais de uma proposta para idade mínima.
Segue link da reportagem publicada no dia 13 de fevereiro de 2019, no Jornal Folha de S.
Paulo, e replicada no site que aponta que não há um consenso entre o Presidente e o
Ministro sobre a idade a ser estipulada.
LINK:
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/02/definicao-sobre-idade-minima-na-reforma-da
-previdencia-sera-de-bolsonaro.shtml
Segue também trecho e link da reportagem publicada no site do jornal O Estado de S. Paulo
no dia 14 de fevereiro de 2019 e atualizada no dia 15, do mesmo mês, que fala sobre a
disputa interna do governo para estipular as idades para aposentadoria de homens e
mulheres.
LINK:
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-aprova-idade-minima-de-65-anos-p
ara-homens-e-62-para-mulheres-na-reforma-da-previdencia,70002721592
TRECHO DA REPORTAGEM:
“BRASÍLIA - Depois de um mês e meio de disputa dentro do governo para fechar o texto
final, o presidente Jair Bolsonaro entrou em acordo nesta quinta-feira, 14, com o ministro da
Economia, Paulo Guedes, sobre uma proposta de reforma da Previdência que prevê idades
mínimas para aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, após uma
transição de até 12 anos.
A fórmula encontrada garante um “meio-termo” na queda de braço entre o presidente e a
equipe econômica em torno da fixação da idade mínima, o ponto mais polêmico da reforma e
de indefinição até agora. Guedes, que brigou e não conseguiu uma idade mínima de 65 anos
para homens e mulheres, garantiu uma economia de R$ 1,1 trilhão em dez anos – valor
considerado essencial para ajudar a pôr as contas públicas numa trajetória sustentável.”
PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

Sem anexo
Dados da resposta

RESPOSTA

deferido

Lista de recursos - Edital - 1/2018

Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1298268

CARGO

Jornalista ou comunicador social

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

18

DATA DE SOLICITAÇÃO

27/03/2019 09:16

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

A questão 18, de Atualidades, sobre a reforma da previdência não tem nenhuma opção
correta. A idade estipulada na reforma da previdência é 62 para mulheres e 65 para homens.
Não tem essa opção na prova.

PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
879/1298268/f40b15677b905cb0e799bded0fb5a627.png

15

Dados da resposta
RESPOSTA

deferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1271267

CARGO

Jornalista ou comunicador social

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

19

DATA DE SOLICITAÇÃO

28/03/2019 15:53

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Questão de conteúdo fora do que consta no edital como conteúdo programático a ser
cobrado na prova. O fato veiculado nas notícias sobre o assunto dentro do prazo constante
no edital não contempla o que foi cobrado na questão.

PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
879/1271267/1fb79e92dbb252ca19d74d40752d6054.jpg
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Dados da resposta
RESPOSTA

deferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1299194

CARGO

Jornalista ou comunicador social

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

19

DATA DE SOLICITAÇÃO

28/03/2019 22:21

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Solicito a anulação da questão nº 19 da Prova Tipo B de Analista de Serviços Públicos Jornalista ou Comunicador Social em virtude de não se tratar de assunto classificado como
Atualidades. Para a resposta é necessário conhecimento de fato ocorrido há mais de seis
meses, período em que os temas devem acontecer para serem utilizados em provas de
concursos na categoria "Atualidades".

PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

Sem anexo
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Dados da resposta
RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1271267

CARGO

Jornalista ou comunicador social

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

22

DATA DE SOLICITAÇÃO

28/03/2019 15:57

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Questão de conteúdo fora do que consta no edital como conteúdo programático a ser
cobrado na prova. O fato cobrado na questão ocorreu em 2000, como consta no próprio
enunciado.

PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
879/1271267/de9587dcb4ba0a3f582a8a5b576b4c46.jpg
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Dados da resposta
RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1263680

CARGO

Jornalista ou comunicador social

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

32

DATA DE SOLICITAÇÃO

28/03/2019 23:23

DESCRIÇÃO FATOS

Na questão 32 (tipo de prova B - cargo jornalista/comunicador social), a alternativa dada como
correta (letra A) apresenta a ausência do termo "eventuais", em relação à fonte de onde foi
retirado o texto, o que deixa a resposta incompleta e incorreta, visto que as obras de
literatura, por exemplo, não possuem natureza periódica, e sim eventual, assim como
cadernos e panfletos

FUNDAMENTAÇÃO

A alternativa dada como correta (letra A) apresenta a ausência do termo "eventuais", em
relação à fonte de onde foi retirado o texto, o que deixa a resposta incompleta e incorreta,
visto que as obras de literatura, por exemplo, não possuem natureza periódica, e sim
eventual, assim como cadernos e panfletos.
Conforme a fonte, que parece ser um texto do site Infoescola
(https://www.infoescola.com/comunicacao/editoracao/):
"Editorar é, portanto, administrar o processo de divulgação das obras de natureza periódica
e as eventuais, tais como literatura, revistas, cadernos, panfletos, entre outros."
A alternativa A da prova, por sua vez, traz:
"Portanto administrar o processo de divulgação de obras de natureza periódica como
literatura, revistas, panfletos cadernos entre outros." (nota-se a ausência do termos "e as
eventuais").
Em outra fonte, também se referem a obras - periódicas e não periódicas -:
"Editoração é o gerenciamento da produção de publicações de caráter periódico e não
periódico, como livros, revistas, boletins, prospectos, álbuns, cadernos, almanaques etc.
Mais recentemente, a produção editorial foi elevada a todo tipo de material de comunicação
impresso ou eletrônico, reproduzido em gráfica ou em série, como CDs, fitas e até websites
e CD-Roms.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Editora%C3%A7%C3%A3o

PEDIDO

Solicito a anulação da questão 32 (tipo de prova B), pois a alternativa dada como correta (A)
está incompleta, portanto, incorreta, inclusive em relação à fonte de onde foi retirada, já que a
falta do termo referido na fundamentação altera o sentido do texto.

ANEXO CANDIDATO

Sem anexo
Dados da resposta

RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1263680

CARGO

Jornalista ou comunicador social

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

35

DATA DE SOLICITAÇÃO

28/03/2019 23:45

DESCRIÇÃO FATOS

A questão 35 (prova tipo B - para jornalista/comunicador) versa sobre o assunto "assimilação
da informação" e traz como resposta correta a letra B "É a não virtualização dos estoques
possíveis da informação", porém o referido assunto não faz parte dos assuntos listados no
edital para "Conhecimentos Específicos", sendo que não integra os conceitos de
Comunicação, mas sim, ao que parece, a teoria de Piaget sobre construção do conhecimento
ou algum conceito de informação, que compete, contudo, a outras áreas, como sistemas de
informação.

FUNDAMENTAÇÃO

A questão 35 trata sobre "assimilação da informação", o que não se insere nos conceitos de
Comunicação e principais teorias, sendo que essa temática sequer costuma ser cobrada em
outras bancas/concursos especificamente ao cargo de jornalista/comunicador. No edital não
foram apontadas as Referências Bibliográficas, e também não foi possível verificar em
consultas à internet a fundamentação da resposta dada como correta ou se a temática tem a
ver com a área de Jornalismo/Comunicação Social, parecendo que a referência é da Teoria
de Piaget (Psicologia/Pedagogia) ou da área de sistemas de informação.

PEDIDO

Solicito a anulação da questão 35 (tipo de prova B) pois ela trata de assunto estranho aos
assuntos referidos na parte de Conhecimentos Específicos para o cargo de
Jornalista/Comunicador e não é possível verificar a fonte/fundamentação para a questão.

ANEXO CANDIDATO

Sem anexo
Dados da resposta

RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1292242

CARGO

Jornalista ou comunicador social

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

35

DATA DE SOLICITAÇÃO

28/03/2019 17:51

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

PROVA A

21

Solicito a alteração do gabarito da questão porque a alternativa correta é a letra C e no
gabarito divulgado a letra B é apontada como a correta.
Segue trecho do artigo “As novas tecnologias de informação e a geração do conhecimento”
de autoria de Aldo de Albuquerque Barreto, que traz a definição correta de assimilação da
informação:
“A assimilação da informação é a finalização de um processo de aceitação sua que
transcende o seu uso. É um ato de assimilação. A assimilação da informação cria
conhecimento no indivíduo (receptor) e em sua ambiência. É a virtualização dos estoques
possíveis de informação. Este é o destino final do fenômeno da informação: criar
conhecimento modificador e inovador do indivíduo e do seu contexto. Conhecimento, que
referencie tanto o indivíduo como seu contexto a um melhor estágio de desenvolvimento.”
Artigo disponível em “http://www.brapci.inf.br/index.php/article/download/44901”, acessado
em 28 de março de 2019.
PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
879/1292242/2af834549b5f53a70f029fe2aa97433c.jpg
Dados da resposta

RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo

Lista de recursos - Edital - 1/2018

Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1299194

CARGO

Jornalista ou comunicador social

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

38

DATA DE SOLICITAÇÃO

28/03/2019 22:32

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Solicito a anulação da questão nº 38 da Prova Tipo B de Analista de Serviços Públicos Jornalista ou Comunicador Social por não se tratar de questão específica da área de
comunicação e o tema não constar no edital, portanto não podendo ser cobrado no
concurso.

PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

Sem anexo
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Dados da resposta
RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo

Lista de recursos - Edital - 1/2018

Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1271267

CARGO

Jornalista ou comunicador social

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

42

DATA DE SOLICITAÇÃO

28/03/2019 16:02

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Questão elaborada com falta de sentido, pois o canal de transmissão da mensagem deve
ser eficiente na TRANSMISSÃO para que haja correta RECEPÇÃO da mensagem. "Canal
meio de informação pelo qual se transmite a mensagem" não é sinônimo de "Transmissão e
Recepção".

PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

Sem anexo
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Dados da resposta
RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo

Lista de recursos - Edital - 1/2018

Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1283641

CARGO

Jornalista ou comunicador social

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

44

DATA DE SOLICITAÇÃO

29/03/2019 14:34

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

O conteúdo da questão 44 não é de assunto/tema da parte de "Conhecimentos Específicos"
do cargo, por isso, o sensato e correto é a anulação da mesma.

PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

Sem anexo
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Dados da resposta
RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo

Lista de recursos - Edital - 1/2018

Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1271267

CARGO

Jornalista ou comunicador social

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

46

DATA DE SOLICITAÇÃO

28/03/2019 16:11

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

O Artigo 37 da Constituição Federal não diz respeito à legislação relacionada ao cargo de
Comunicador Social. A "publicidade" citada no artigo refere-se ao princípio de "tornar a
informação pública", não ao cargo.

PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
879/1271267/4d64483c222a3ffe8f08cf2013036de5.jpg
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Dados da resposta
RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo
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Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
Dados da solicitação
INSCRIÇÃO

1271267

CARGO

Jornalista ou comunicador social

TIPO RECURSO

Gabarito

PROVA

1

QUESTÃO

50

DATA DE SOLICITAÇÃO

28/03/2019 16:19

DESCRIÇÃO FATOS

Não informado

FUNDAMENTAÇÃO

Questão de conteúdo fora do que consta no edital como conteúdo programático a ser
cobrado na prova. A questão não trata dos padrões éticos exigidos pela profissão, como
constante no conteúdo programático do edital.

PEDIDO

Não informado

ANEXO CANDIDATO

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
879/1271267/3b0291ccb0bccacf1e183888d2801599.jpg
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Dados da resposta
RESPOSTA

indeferido

QUEM RESPONDEU
CANDIDATO LEU RESPOSTA não
ANEXO

Sem anexo

Lista de recursos - Edital - 1/2018

Inscrições com solicitação de recurso contra Gabarito
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