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RESPOSTA AOS RECURSOS ADMINISTRATIVAMENTE IMPETRADOS CONTRA O GABARITO 

DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA 

 

Recurso 01:  
 

Candidata ROSA HELENA RODRIGUES DA SILVA 

 

Cargo: 114 – Auxiliar de Serviços Gerais 

INDEFERIDO: O candidato tem 15 (quinze) minutos contados do início da prova para fazer 

reclamações quanto à erros na prova, inclusive erros gráficos. A reclamação quanto à baixa impressão 

de qualidade gráfica de alguma questão deveria ser oportunamente reclamada, não agora. Tais 

instruções constam na capa da prova e são massivamente repetidas pelos fiscais de aplicação de prova. 

O Instituto disponibiliza provas reservas suficientes para trocas por eventuais erros gráficos. Não é 

justo anular uma questão por conta da reclamação de uma candidata que poderia ter trocado sua 

prova, quando os outros setecentos candidatos que fizeram a mesma prova não fizeram nenhuma 

reclamação nesse sentido. 

 

 

RECURSO 02: 
 

CARGOS: Todos os cargos de Nível Fundamental 

PROVA: Matemática 

QUESTÕES: 16 e 17 

INDEFERIDO: 

JUSTIFICATIVA: Justificativa para questões plagiadas. Não há nenhum impedimento legal ao fato de 

que uma Banca Elaboradora de Questões de um certame se valha de questões anteriormente utilizadas 

em outros concursos. Afinal, isso não causa nenhum dano ao candidato, pois o mesmo não tem como 

antever qual questão de ser reutilizada num universo quase infinito de questões disponíveis on-line.  

Não há expressa disposição que a questão deva ser inédita: ela apenas deve estar dentro do previsto no 

conteúdo programático e conter uma resposta correta.  

Os princípios basilares da ampla concorrência e da isonomia dos candidatos são preservados, tendo 

em vista que não há privilégio a nenhuma classe de pessoas. Apenas aquelas que se utilizaram da 

internet para o estudo e tenham tido a improvável sorte de encontrar uma questão que cairia no 

certame teriam, em tese, um privilégio. Entretanto, tal argumento não convence, pois todos os 

candidatos podem ter acesso às mesmas questões (que são de domínio público) e, como acima 

explicado, apenas o revisor sabe qual exata questão será utilizada no certame. 

Mesmo assim, a ocorrência explica-se pelo fato de que a seleção de questões é feita de forma aleatória 

a partir de um banco de dados para a prova a ser realizada, prova esta a quem ninguém tem acesso 

anterior, exceto um revisor de confiança da Banca. 

Por fim, a questão reclamada é questão bastante comum no meio matemático, sendo cobrada em 

diversos concursos e exames. Trata-se de um modelo de questão tão largamente utilizado que 

praticamente todas as provas onde conste tal conteúdo, uma questão extremamente parecida com essa 

acaba por ser utilizada. 
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RECURSO 03: 

 

Candidato: José Dimas Alves da Silva 
 

9.11. A Banca Examinadora, composta de pessoas de reputação ilibada e de conhecimento de nível 

superior, para o CONCURSO PÚBLICO constitui-se como única e última instância para a análise 

dos recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
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