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JULGAMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 15 – CARGO DE FISIOTERAPEUTA 

INDEFERIDO 

 

No recurso impetrado pela candidata a mesma afirma que a alternativa “a” estaria 

incorreta e a alternativa “b” correta. Desta forma, como na questão é solicitado que o 

candidato assinale a alternativa em que a crase está sendo utilizada de forma incorreta, seria a 

resposta do gabarito a letra “A” 

 

Fazendo uma análise das duas frases temos; 

  

Na frase da alternativa a:  “Ele passou horas à procura do documento.”  Deve ser utilizado 

crase, pois “procura” é objeto indireto de “passou”. 

 

Na frase da alternativa b: “Passeou de barco à vapor.” Não deve ser utilizado a crase, uma vez 

que nas locuções adverbiais masculinas, como: a pé, a cavalo, a caminho, a capricho, a caráter, 

a frio, a gás, a gosto, a lápis, a nado,  a vapor etc., não se acentua o a, que é uma simples 

preposição. 

 

Portanto, está correto o gabarito, e a única incorreta á alternativa b. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 17 – CARGO FISIOTERAPEUTA 

INDEFERIDO 

 

No recurso impetrado pelo candidato questiona a grafia da palavra “tichbum”, como 

pode-se ver: 

 

“a grafia da palavra "TICHBUM" está escrita de forma incorreta. Segundo o dicionário 

Michaelis - Moderno Dicionário da Língua Portuguesa, Editora Melhoramentos, a forma 

correta para o barulho na água é "Tibum" e não existe a expressão "Tichbum". Ainda mais pelo 

fato da palavra está escrita erroneamente e está em negrito e representar a resposta da 

referida questão.  Ainda: na obra, Joao Antonio, escreve "Tchibum", referindo-se ao som que a 

água provoca. Novamente, a grafia retirada da obra é diferente daquela citada na questão.” 

 

Inicialmente vale ressaltar que esta grafia é utilizada pelo próprio autor da frase, como 

pode-se verificar em https://cesarunguy.wordpress.com/2013/01/05/joao-antonio-o-

meninao-do-caixote-2/. 

 

Mais importante ainda é perceber que o objetivo da questão não é analisar se a 

grafia da palavra é correta, mas sim, identificar o tipo de figura de linguagem utilizada pelo 

https://cesarunguy.wordpress.com/2013/01/05/joao-antonio-o-meninao-do-caixote-2/
https://cesarunguy.wordpress.com/2013/01/05/joao-antonio-o-meninao-do-caixote-2/
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autor, sendo que fica evidente que se trata de uma onomatopeia, recurso de expressão por 

meio do qual se procura reproduzir determinado som ou ruído. 

Está portanto correto o gabarito. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 21 – CARGO FISIOTERAPIA 

INDEFERIDO 

 

A definição de tenossinovite , estenosante ou dedo em gatilho, ambas possuem as mesmas 

designações, condiz com a questão solicitada, sendo ela correta segundo o link abaixo: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1983-

51752010000300011&lng=pt&nrm=iso&tlng=en 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-51752010000300011 

 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 37 – CARGO MÉDICO 

INDEFERIDO 

 

A alternativa “B” esta relacionada somente a questão solicitada, sendo ela elaborada segundo 

link abaixo: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0102-

36162011001000004&lng=pt&nrm=iso&tlng=en 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-36162011001000004&script=sci_abstract&tlng=pt 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-36162011001000004 

http://www.scielo.br/pdf/rbr/v44n6/07.pdf 
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