
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos – Edital nº 455/2017 

Resultado do julgamento dos recursos interpostos contra as questões da Prova Objetiva 

 
Opção de Vaga: 

C-307 

 

Disciplina: Língua Portuguesa 
 

Questão: 01 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1842132 1850393 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato de nível médio, após leitura do texto, perceba que a função social do próprio, bem como, seus elementos linguísticos o 
caracterizam como campanha comunitária. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 
Questão: 02 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1826064 1829205 1854556 1855939 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 



 

Espera-se que o candidato de nível médio, após leitura do texto, perceba que, visualmente, o autor explorou o tamanho da fonte para destacar a 
gravidade da enfermidade em questão. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 03 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 
 

1814276 1826064 1829205 1850393 1854556 1855939 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato de nível médio, identifique no texto que o sujeito do trecho em destaque não está escrito, mas explícito através da 
imagem do mosquito. Assim, pode-se concluir que o sujeito está explícito de forma não verbal, ou seja, sem palavras (mosquito). 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 04 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Tendo em vista o recurso impetrado pelo candidato em relação a esta questão, não há como contestá-lo porque o mesmo  não faz menção à 
questão em si, nem aos equívocos que poderiam ter ocorrido para sua anulação ou mudança de gabarito, por outro lado, o próprio compara 
conteúdos e provas de outros níveis que não fazem parte da dinâmica desse pleito. 
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 05 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 



 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Tendo em vista o recurso impetrado pelo candidato em relação a esta questão, não há como contestá-lo porque o mesmo  não faz menção à 
questão em si, nem aos equívocos que poderiam ter ocorrido para sua anulação ou mudança de gabarito, por outro lado, o próprio compara 
conteúdos e provas de outros níveis que não fazem parte da dinâmica desse pleito. 
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 06 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1814276 1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 

Espera-se que o candidato de nível médio, ao ler o texto e partindo de sua função social, perceba que o próprio é injuntivo, ou seja, ele visa 
sobretudo, instruir, explicar, todavia, sem a finalidade de convencê-lo por meio de argumentos. 
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 07 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1826064 1829205 1841441 1850393 1854556 1860884 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato de nível médio, ao ler o trecho em questão, perceba que, para manter a coesão e coerência na língua portuguesa, uma 
estratégia que pode ser empregada é a omissão de termos da oração que podem ser referenciados ao longo do texto. Neste caso, optou-se por 
ocultar o sujeito, ou seja, “os animais”. Assim, o termo em destaque “fazem” , tem como referente o sujeito “os animais” oculto nesta oração. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 



 

Questão: 08 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Tendo em vista o recurso impetrado pelo candidato em relação a esta questão, não há como contestá-lo porque o mesmo  não faz menção à 
questão em si, nem aos equívocos que poderiam ter ocorrido para sua anulação ou mudança de gabarito, por outro lado, o próprio compara 
conteúdos e provas de outros níveis que não fazem parte da dinâmica desse pleito.   

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 
Questão: 09 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Tendo  em vista o recurso impetrado pelo candidato em relação a esta questão, não há como contestá-lo porque o mesmo  não faz menção à 
questão em si, nem aos equívocos que poderiam ter ocorrido para sua anulação ou mudança de gabarito, por outro lado, o próprio compara 
conteúdos e provas de outros níveis que não fazem parte da dinâmica desse pleito. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 10 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1826064 1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato de nível médio, ao ler o trecho em questão, perceba que, o “sendo que” é uma locução causal tendo como substituta a 



 

locução de mesmo valor semântico “uma vez que”. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 11 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Tendo em vista o recurso impetrado pelo candidato em relação a esta questão, não há como contestá-lo porque o mesmo  não faz menção à 
questão em si, nem aos equívocos que poderiam ter ocorrido para sua anulação ou mudança de gabarito, por outro lado, o próprio compara 
conteúdos e provas de outros níveis que não fazem parte da dinâmica desse pleito.    
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 12 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1841441 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato de nível médio, ao ler o trecho em questão, perceba que, entre eles há uma relação semântica de conclusão, ou seja, a 
segunda oração indica conclusão da primeira. Dentre as alternativas, o conectivo que melhor mantém esta relação semântica é o “desta forma”. 
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 13 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 



 

 
Tendo em vista o recurso impetrado pelo candidato em relação a esta questão, não há como contestá-lo porque o mesmo  não faz menção à 
questão em si, nem aos equívocos que poderiam ter ocorrido para sua anulação ou mudança de gabarito, por outro lado, o próprio compara 
conteúdos e provas de outros níveis que não fazem parte da dinâmica desse pleito. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 14 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Tendo em vista o recurso impetrado pelo candidato em relação a esta questão, não há como contestá-lo porque o mesmo não faz menção à questão 
em si, nem aos equívocos que poderiam ter ocorrido para sua anulação ou mudança de gabarito, por outro lado, o próprio compara conteúdos e 
provas de outros níveis que não fazem parte da dinâmica desse pleito. 
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 15 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1814276 1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato de nível médio já tem sistematizado que, na língua portuguesa, o emprego do imperativo imprime aos enunciados 
uma injunção. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 16 

 



 

• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 
 

1814276 1826064 1829205 1841441 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato de nível médio já tem sistematizado que, na língua portuguesa, o conectivo em questão une termos de mesmo valor 
morfossintático. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 
Questão: 17 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 1860884 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato de nível médio, perceba que o verbo em destaque é sinônimo de sugerir. Valor semântico expresso nas ideias do 4° e 
5° parágrafos. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 18 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Tendo em vista o recurso impetrado pelo candidato em relação a esta questão, não há como contestá-lo porque o mesmo  não faz menção à 
questão em si, nem aos equívocos que poderiam ter ocorrido para sua anulação ou mudança de gabarito, por outro lado, o próprio compara 
conteúdos e provas de outros níveis que não fazem parte da dinâmica desse pleito. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 



 

 
Questão: 19 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1814276 1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Espera-se que o candidato de nível médio já tem sistematizado que, na língua portuguesa, o discurso indireto é caracterizado, dentre os vários 
aspectos, pela a ausência de aspas e o uso de verbos em terceira pessoa. Bem marcado neste texto. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 20 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
Tendo em vista o recurso impetrado pelo candidato em relação a esta questão, não há como contestá-lo porque o mesmo  não faz menção à 
questão em si, nem aos equívocos que poderiam ter ocorrido para sua anulação ou mudança de gabarito, por outro lado, o próprio compara 
conteúdos e provas de outros níveis que não fazem parte da dinâmica desse pleito. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Disciplina: Legislação 

 
Questão: 21 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1834429 1854556 



 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A opção do gabarito está correta, nos termos do art. 69-A, caput e inciso I, verbis: 
Art. 69-A.  Terão prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou instância, os procedimentos administrativos em que figure como parte ou 
interessado:       (Incluído pela Lei nº 12.008, de 2009). 
I - pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;    
Ainda, em resposta ao recurso apresentado pelo candidato, cumpre ressaltar que a prova de legislação foi elaborada de acordo com as normas 
gerais relativas a concursos públicos e com o Edital 455/2017. Nesse sentido, a Banca considera que a realização do concurso exigiu, em todas as 
suas fases, observância estrita dos princípios constitucionais impostos à Administração Pública, especialmente os princípios da publicidade, da 
competitividade e da seletividade. 
Nos termos das normas gerais de concurso público, as provas devem ser elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato 
a compreensão do tema dado a julgamento, a partir do estabelecimento do padrão de compreensão médio do candidato e considerando o nível 
de escolaridade e técnico dos cargos em disputa. 
Cabe ainda ressaltar que a Banca do concurso em questão respeitou todas essas normas, conforme os atos administrativos publicados no sítio 
eletrônico da PR-4/UFRJ. A prova de legislação foi elaborada nos termos do Edital 455/2017, de forma a se aferir do candidato o efetivo 
conhecimento da matéria sob análise, considerando o nível de escolaridade exigido no certame, o conteúdo programático e prestigiando o 
raciocínio do candidato na prova.  
Portanto, não merecem prosperar as alegações do candidato. Não há, no certame em questão, qualquer prova do não cumprimento das normas 
de concurso vigentes. Em todas as fases, foram respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e 
segurança jurídica. Todos os atos administrativos, amplamente publicizados, conferem a esta administração a observância das garantias 
fundamentais que viabilizam a efetividades dos direitos dos candidatos. 
Do exposto, não cabe anulação da presente questão, tampouco merecem prosperar as alegações do candidato. Com base na legislação vigente, a 
Banca indefere o presente recurso. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 22 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 



 

A opção do gabarito está correta, nos termos do art 22, §5º da lei 8666/1993, verbis: 
Art. 22. (...) 
 § 5o  Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos 
legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior 
ao valor da avaliação. 
Ainda, em resposta ao recurso apresentado pelo candidato, cumpre ressaltar que a prova de legislação foi elaborada de acordo com as normas 
gerais relativas a concursos públicos e com Edital 455/2017. Nesse sentido, a Banca considera que a realização do concurso exigiu, em todas as suas 
fases, observância estrita dos princípios constitucionais impostos à Administração Pública, especialmente os princípios da publicidade, da 
competitividade e da seletividade. 
Nos termos das normas gerais de concurso público, as provas devem ser elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato 
a compreensão do tema dado a julgamento, a partir do estabelecimento do padrão de compreensão médio do candidato e considerando o nível 
de escolaridade e técnico dos cargos em disputa. 
Cabe ainda ressaltar que a Banca do concurso em questão respeitou todas essas normas, conforme os atos administrativos publicados no sítio 
eletrônico da PR-4/UFRJ. A prova de legislação foi elaborada nos termos do Edital 455/2017, de forma a se aferir do candidato o efetivo 
conhecimento da matéria sob análise, considerando o nível de escolaridade exigido no certame, o conteúdo programático e prestigiando o 
raciocínio do candidato na prova.  
Portanto, não merecem prosperar as alegações do candidato. Não há, no certame em questão, qualquer prova do não cumprimento das normas 
de concurso vigentes. Em todas as fases, foram respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e 
segurança jurídica. Todos os atos administrativos, amplamente publicizados, conferem a esta administração a observância das garantias 
fundamentais que viabilizam a efetividades dos direitos dos candidatos. 
Do exposto, não cabe anulação da presente questão, tampouco merecem prosperar as alegações do candidato. Com base na legislação vigente, a 
Banca indefere o presente recurso. 
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 

Questão: 23 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A opção do gabarito está correta, nos termos do art. 33, da lei 8112/1990. 
Ainda, em resposta ao recurso apresentado pelo candidato, cumpre ressaltar que a prova de legislação foi elaborada de acordo com as normas 
gerais relativas a concursos públicos e com o Edital 455/2017. Nesse sentido, a Banca considera que a realização do concurso exigiu, em todas as 



 

suas fases, observância estrita dos princípios constitucionais impostos à Administração Pública, especialmente os princípios da publicidade, da 
competitividade e da seletividade. 
Nos termos das normas gerais de concurso público, as provas devem ser elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato 
a compreensão do tema dado a julgamento, a partir do estabelecimento do padrão de compreensão médio do candidato e considerando o nível 
de escolaridade e técnico dos cargos em disputa. 
Cabe ainda ressaltar que a Banca do concurso em questão respeitou todas essas normas, conforme os atos administrativos publicados no sítio 
eletrônico da PR-4/UFRJ. A prova de legislação foi elaborada nos termos do Edital 455/2017, de forma a se aferir do candidato o efetivo 
conhecimento da matéria sob análise, considerando o nível de escolaridade exigido no certame, o conteúdo programático e prestigiando o 
raciocínio do candidato na prova.  
Portanto, não merecem prosperar as alegações do candidato. Não há, no certame em questão, qualquer prova do não cumprimento das normas 
de concurso vigentes. Em todas as fases, foram respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e 
segurança jurídica. Todos os atos administrativos, amplamente publicizados, conferem a esta administração a observância das garantias 
fundamentais que viabilizam a efetividades dos direitos dos candidatos. 
Do exposto, não cabe anulação da presente questão, tampouco merecem prosperar as alegações do candidato. Com base na legislação vigente, a 
Banca indefere o presente recurso. 
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 24 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A opção do gabarito está correta, nos termos do art. 168, caput da lei 8112/1990. 
Ainda, em resposta ao recurso apresentado pelo candidato, cumpre ressaltar que a prova de legislação foi elaborada de acordo com as normas 
gerais relativas a concursos públicos e com o Edital 455/2017. Nesse sentido, a Banca considera que a realização do concurso exigiu, em todas as 
suas fases, observância estrita dos princípios constitucionais impostos à Administração Pública, especialmente os princípios da publicidade, da 
competitividade e da seletividade. 
Nos termos das normas gerais de concurso público, as provas devem ser elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato 
a compreensão do tema dado a julgamento, a partir do estabelecimento do padrão de compreensão médio do candidato e considerando o nível 
de escolaridade e técnico dos cargos em disputa. 
Cabe ainda ressaltar que a Banca do concurso em questão respeitou todas essas normas, conforme os atos administrativos publicados no sítio 
eletrônico da PR-4/UFRJ. A prova de legislação foi elaborada nos termos do Edital 455/2017, de forma a se aferir do candidato o efetivo 
conhecimento da matéria sob análise, considerando o nível de escolaridade exigido no certame, o conteúdo programático e prestigiando o 



 

raciocínio do candidato na prova.  
Portanto, não merecem prosperar as alegações do candidato. Não há, no certame em questão, qualquer prova do não cumprimento das normas 
de concurso vigentes. Em todas as fases, foram respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e 
segurança jurídica. Todos os atos administrativos, amplamente publicizados, conferem a esta administração a observância das garantias 
fundamentais que viabilizam a efetividades dos direitos dos candidatos. 
Do exposto, não cabe anulação da presente questão, tampouco merecem prosperar as alegações do candidato. Com base na legislação vigente, a 
Banca indefere o presente recurso. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 25 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A opção do gabarito está correta, nos termos do art. 11, caput, do Decreto 7.724/2012. 
Ainda, em resposta ao recurso apresentado pelo candidato, cumpre ressaltar que a prova de legislação foi elaborada de acordo com as normas 
gerais relativas a concursos públicos e com o Edital 455/2017. Nesse sentido, a Banca considera que a realização do concurso exigiu, em todas as 
suas fases, observância estrita dos princípios constitucionais impostos à Administração Pública, especialmente os princípios da publicidade, da 
competitividade e da seletividade. 
Nos termos das normas gerais de concurso público, as provas devem ser elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato 
a compreensão do tema dado a julgamento, a partir do estabelecimento do padrão de compreensão médio do candidato e considerando o nível 
de escolaridade e técnico dos cargos em disputa. 
Cabe ainda ressaltar que a Banca do concurso em questão respeitou todas essas normas, conforme os atos administrativos publicados no sítio 
eletrônico da PR-4/UFRJ. A prova de legislação foi elaborada nos termos do Edital 455/2017, de forma a se aferir do candidato o efetivo 
conhecimento da matéria sob análise, considerando o nível de escolaridade exigido no certame, o conteúdo programático e prestigiando o 
raciocínio do candidato na prova.  
Portanto, não merecem prosperar as alegações do candidato. Não há, no certame em questão, qualquer prova do não cumprimento das normas 
de concurso vigentes. Em todas as fases, foram respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e 
segurança jurídica. Todos os atos administrativos, amplamente publicizados, conferem a esta administração a observância das garantias 
fundamentais que viabilizam a efetividades dos direitos dos candidatos. 
Do exposto, não cabe anulação da presente questão, tampouco merecem prosperar as alegações do candidato. Com base na legislação vigente, a 
Banca indefere o presente recurso. 



 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 26 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A opção do gabarito está correta, nos termos do art. 18, caput, da lei 8112/1990. 
Ainda, em resposta ao recurso apresentado pelo candidato, cumpre ressaltar que a prova de legislação foi elaborada de acordo com as normas 
gerais relativas a concursos públicos e com o Edital 455/2017. Nesse sentido, a Banca considera que a realização do concurso exigiu, em todas as 
suas fases, observância estrita dos princípios constitucionais impostos à Administração Pública, especialmente os princípios da publicidade, da 
competitividade e da seletividade. 
Nos termos das normas gerais de concurso público, as provas devem ser elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato 
a compreensão do tema dado a julgamento, a partir do estabelecimento do padrão de compreensão médio do candidato e considerando o nível 
de escolaridade e técnico dos cargos em disputa. 
Cabe ainda ressaltar que a Banca do concurso em questão respeitou todas essas normas, conforme os atos administrativos publicados no sítio 
eletrônico da PR-4/UFRJ. A prova de legislação foi elaborada nos termos do Edital 455/2017, de forma a se aferir do candidato o efetivo 
conhecimento da matéria sob análise, considerando o nível de escolaridade exigido no certame, o conteúdo programático e prestigiando o 
raciocínio do candidato na prova.  
Portanto, não merecem prosperar as alegações do candidato. Não há, no certame em questão, qualquer prova do não cumprimento das normas 
de concurso vigentes. Em todas as fases, foram respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e 
segurança jurídica. Todos os atos administrativos, amplamente publicizados, conferem a esta administração a observância das garantias 
fundamentais que viabilizam a efetividades dos direitos dos candidatos. 
Do exposto, não cabe anulação da presente questão, tampouco merecem prosperar as alegações do candidato. Com base na legislação vigente, a 
Banca indefere o presente recurso. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 27 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 



 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A opção do gabarito está correta, nos termos do Anexo, Capitulo I, Seção I, Inciso XI do Decreto 1.171/1994. 
Ainda, em resposta ao recurso apresentado pelo candidato, cumpre ressaltar que a prova de legislação foi elaborada de acordo com as normas 
gerais relativas a concursos públicos e com o Edital 455/2017. Nesse sentido, a Banca considera que a realização do concurso exigiu, em todas as 
suas fases, observância estrita dos princípios constitucionais impostos à Administração Pública, especialmente os princípios da publicidade, da 
competitividade e da seletividade. 
Nos termos das normas gerais de concurso público, as provas devem ser elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato 
a compreensão do tema dado a julgamento, a partir do estabelecimento do padrão de compreensão médio do candidato e considerando o nível 
de escolaridade e técnico dos cargos em disputa. 
Cabe ainda ressaltar que a Banca do concurso em questão respeitou todas essas normas, conforme os atos administrativos publicados no sítio 
eletrônico da PR-4/UFRJ. A prova de legislação foi elaborada nos termos do Edital 455/2017, de forma a se aferir do candidato o efetivo 
conhecimento da matéria sob análise, considerando o nível de escolaridade exigido no certame, o conteúdo programático e prestigiando o 
raciocínio do candidato na prova.  
Portanto, não merecem prosperar as alegações do candidato. Não há, no certame em questão, qualquer prova do não cumprimento das normas 
de concurso vigentes. Em todas as fases, foram respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e 
segurança jurídica. Todos os atos administrativos, amplamente publicizados, conferem a esta administração a observância das garantias 
fundamentais que viabilizam a efetividades dos direitos dos candidatos. 
Do exposto, não cabe anulação da presente questão, tampouco merecem prosperar as alegações do candidato. Com base na legislação vigente, a 
Banca indefere o presente recurso. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 28 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A opção do gabarito está correta, nos termos do art. 5º, §1º da Constituição Federal de 1988. 
Ainda, em resposta ao recurso apresentado pelo candidato, cumpre ressaltar que a prova de legislação foi elaborada de acordo com as normas 
gerais relativas a concursos públicos e com o Edital 455/2017. Nesse sentido, a Banca considera que a realização do concurso exigiu, em todas as 
suas fases, observância estrita dos princípios constitucionais impostos à Administração Pública, especialmente os princípios da publicidade, da 



 

competitividade e da seletividade. 
Nos termos das normas gerais de concurso público, as provas devem ser elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato 
a compreensão do tema dado a julgamento, a partir do estabelecimento do padrão de compreensão médio do candidato e considerando o nível 
de escolaridade e técnico dos cargos em disputa. 
Cabe ainda ressaltar que a Banca do concurso em questão respeitou todas essas normas, conforme os atos administrativos publicados no sítio 
eletrônico da PR-4/UFRJ. A prova de legislação foi elaborada nos termos do Edital 455/2017, de forma a se aferir do candidato o efetivo 
conhecimento da matéria sob análise, considerando o nível de escolaridade exigido no certame, o conteúdo programático e prestigiando o 
raciocínio do candidato na prova.  
Portanto, não merecem prosperar as alegações do candidato. Não há, no certame em questão, qualquer prova do não cumprimento das normas 
de concurso vigentes. Em todas as fases, foram respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e 
segurança jurídica. Todos os atos administrativos, amplamente publicizados, conferem a esta administração a observância das garantias 
fundamentais que viabilizam a efetividades dos direitos dos candidatos. 
Do exposto, não cabe anulação da presente questão, tampouco merecem prosperar as alegações do candidato. Com base na legislação vigente, a 
Banca indefere o presente recurso. 
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 29 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A opção do gabarito está correta, nos termos do art. 41, §3º da Constituição Federal de 1988. 
Ainda, em resposta ao recurso apresentado pelo candidato, cumpre ressaltar que a prova de legislação foi elaborada de acordo com as normas 
gerais relativas a concursos públicos e com o Edital 455/2017. Nesse sentido, a Banca considera que a realização do concurso exigiu, em todas as 
suas fases, observância estrita dos princípios constitucionais impostos à Administração Pública, especialmente os princípios da publicidade, da 
competitividade e da seletividade. 
Nos termos das normas gerais de concurso público, as provas devem ser elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato 
a compreensão do tema dado a julgamento, a partir do estabelecimento do padrão de compreensão médio do candidato e considerando o nível 
de escolaridade e técnico dos cargos em disputa. 
Cabe ainda ressaltar que a Banca do concurso em questão respeitou todas essas normas, conforme os atos administrativos publicados no sítio 
eletrônico da PR-4/UFRJ. A prova de legislação foi elaborada nos termos do Edital 455/2017, de forma a se aferir do candidato o efetivo 
conhecimento da matéria sob análise, considerando o nível de escolaridade exigido no certame, o conteúdo programático e prestigiando o 
raciocínio do candidato na prova.  



 

Portanto, não merecem prosperar as alegações do candidato. Não há, no certame em questão, qualquer prova do não cumprimento das normas 
de concurso vigentes. Em todas as fases, foram respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e 
segurança jurídica. Todos os atos administrativos, amplamente publicizados, conferem a esta administração a observância das garantias 
fundamentais que viabilizam a efetividades dos direitos dos candidatos. 
Do exposto, não cabe anulação da presente questão, tampouco merecem prosperar as alegações do candidato. Com base na legislação vigente, a 
Banca indefere o presente recurso. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 30 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1843012 1854556 

 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
A opção do gabarito está correta, nos termos da Constituição Federal de 1988, bem como na posição dominante da doutrina jurídica que trata do 
tema. A presente questão exigiu do candidato conhecimento do conceito de administração pública indireta, especialmente das sociedades de 
economia mista. 
Ainda, em resposta ao recurso apresentado pelo candidato, cumpre ressaltar que a prova de legislação foi elaborada de acordo com as normas 
gerais relativas a concursos públicos e com o Edital 455/2017. Nesse sentido, a Banca considera que a realização do concurso exigiu, em todas as 
suas fases, observância estrita dos princípios constitucionais impostos à Administração Pública, especialmente os princípios da publicidade, da 
competitividade e da seletividade. 
Nos termos das normas gerais de concurso público, as provas devem ser elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato 
a compreensão do tema dado a julgamento, a partir do estabelecimento do padrão de compreensão médio do candidato e considerando o nível 
de escolaridade e técnico dos cargos em disputa. 
Cabe ainda ressaltar que a Banca do concurso em questão respeitou todas essas normas, conforme os atos administrativos publicados no sítio 
eletrônico da PR-4/UFRJ. A prova de legislação foi elaborada nos termos do Edital 455/2017, de forma a se aferir do candidato o efetivo 
conhecimento da matéria sob análise, considerando o nível de escolaridade exigido no certame, o conteúdo programático e prestigiando o 
raciocínio do candidato na prova.  
Portanto, não merecem prosperar as alegações do candidato. Não há, no certame em questão, qualquer prova do não cumprimento das normas 
de concurso vigentes. Em todas as fases, foram respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e 
segurança jurídica. Todos os atos administrativos, amplamente publicizados, conferem a esta administração a observância das garantias 
fundamentais que viabilizam a efetividades dos direitos dos candidatos. 
Do exposto, não cabe anulação da presente questão, tampouco merecem prosperar as alegações do candidato. Com base na legislação vigente, a 



 

Banca indefere o presente recurso. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Disciplina: Específica 

 
Questão: 31 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
As questões de conhecimentos específicos da prova referente ao cargo de tradutor/intérprete de linguagem de sinais de nível médio apresentam 
conteúdo condizente com o conteúdo programático do edital. As bases teóricas utilizadas nesta prova são referências básicas na área, fundamentais 
na formação do profissional tradutor/intérprete, seja de nível médio ou superior, independentemente da formação a que o candidato teve acesso. 
Ao candidato cabe estudar o conteúdo programático do edital independentemente de ele ter tido acesso ou não àquele conteúdo em sua formação. 
O julgamento da complexidade das questões não pode ser baseado em uma comparação com uma prova realizada por outra banca. Seria cabível 
um questionamento baseado em contradições entre a referida prova e as exigências do seu respectivo edital, o que não é o caso, pois as questões 
estão coerentes com o conteúdo programático apresentado previamente no edital. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 32 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
As questões de conhecimentos específicos da prova referente ao cargo de tradutor/intérprete de linguagem de sinais de nível médio apresentam 
conteúdo condizente com o conteúdo programático do edital. As bases teóricas utilizadas nesta prova são referências básicas na área, fundamentais 
na formação do profissional tradutor/intérprete, seja de nível médio ou superior, independentemente da formação a que o candidato teve acesso. 
Ao candidato cabe estudar o conteúdo programático do edital independentemente de ele ter tido acesso ou não àquele conteúdo em sua formação. 



 

O julgamento da complexidade das questões não pode ser baseado em uma comparação com uma prova realizada por outra banca. Seria cabível 
um questionamento baseado em contradições entre a referida prova e as exigências do seu respectivo edital, o que não é o caso, pois as questões 
estão coerentes com o conteúdo programático apresentado previamente no edital. 
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 33 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
As questões de conhecimentos específicos da prova referente ao cargo de tradutor/intérprete de linguagem de sinais de nível médio apresentam 
conteúdo condizente com o conteúdo programático do edital. As bases teóricas utilizadas nesta prova são referências básicas na área, fundamentais 
na formação do profissional tradutor/intérprete, seja de nível médio ou superior, independentemente da formação a que o candidato teve acesso. 
Ao candidato cabe estudar o conteúdo programático do edital independentemente de ele ter tido acesso ou não àquele conteúdo em sua formação. 
O julgamento da complexidade das questões não pode ser baseado em uma comparação com uma prova realizada por outra banca. Seria cabível 
um questionamento baseado em contradições entre a referida prova e as exigências do seu respectivo edital, o que não é o caso, pois as questões 
estão coerentes com o conteúdo programático apresentado previamente no edital. 
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 34 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
As questões de conhecimentos específicos da prova referente ao cargo de tradutor/intérprete de linguagem de sinais de nível médio apresentam 
conteúdo condizente com o conteúdo programático do edital. As bases teóricas utilizadas nesta prova são referências básicas na área, fundamentais 
na formação do profissional tradutor/intérprete, seja de nível médio ou superior, independentemente da formação a que o candidato teve acesso. 
Ao candidato cabe estudar o conteúdo programático do edital independentemente de ele ter tido acesso ou não àquele conteúdo em sua formação. 
O julgamento da complexidade das questões não pode ser baseado em uma comparação com uma prova realizada por outra banca. Seria cabível 



 

um questionamento baseado em contradições entre a referida prova e as exigências do seu respectivo edital, o que não é o caso, pois as questões 
estão coerentes com o conteúdo programático apresentado previamente no edital. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 35 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1850393 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
As questões de conhecimentos específicos da prova referente ao cargo de tradutor/intérprete de linguagem de sinais de nível médio apresentam 
conteúdo condizente com o conteúdo programático do edital. As bases teóricas utilizadas nesta prova são referências básicas na área, fundamentais 
na formação do profissional tradutor/intérprete, seja de nível médio ou superior, independentemente da formação a que o candidato teve acesso. 
Ao candidato cabe estudar o conteúdo programático do edital independentemente de ele ter tido acesso ou não àquele conteúdo em sua formação. 
O julgamento da complexidade das questões não pode ser baseado em uma comparação com uma prova realizada por outra banca. Seria cabível 
um questionamento baseado em contradições entre a referida prova e as exigências do seu respectivo edital, o que não é o caso, pois as questões 
estão coerentes com o conteúdo programático apresentado previamente no edital. 
Quanto ao questionamento sobre as alternativas, vale destacar que as alternativas B, C e D não são idênticas, pois: B trata do desenvolvimento de 
habilidades linguísticas idênticas em Libras e em português, o que não se aplica, pois a proposta bilíngue de Quadros (1997) é que sejam trabalhadas 
leitura e escrita em português na escola, habilidades que não podem ser trabalhadas na Libras, que é uma língua de modalidade espaço-visual, e 
na qual somente a habilidade de sinalização é trabalhada; C não trata apenas de defender o desenvolvimento de todas as habilidades em ambas 
essas línguas, mas também trata do acesso aos conteúdos escolares por meio de ambas, em todas as modalidades (item que não consta em B e 
que também não se aplica à proposta bilíngue de Quadros (1997), que prevê que o acesso aos conteúdos curriculares se dê através da Libras); D 
trata do acesso aos conteúdos escolares por meio da Libras e do desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita em português, o que se aplica 
integralmente à proposta biíngue de Quadros (1997), sendo, portanto, a resposta correta. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 36 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 



 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
As questões de conhecimentos específicos da prova referente ao cargo de tradutor/intérprete de linguagem de sinais de nível médio apresentam 
conteúdo condizente com o conteúdo programático do edital. As bases teóricas utilizadas nesta prova são referências básicas na área, fundamentais 
na formação do profissional tradutor/intérprete, seja de nível médio ou superior, independentemente da formação a que o candidato teve acesso. 
Ao candidato cabe estudar o conteúdo programático do edital independentemente de ele ter tido acesso ou não àquele conteúdo em sua formação. 
O julgamento da complexidade das questões não pode ser baseado em uma comparação com uma prova realizada por outra banca. Seria cabível 
um questionamento baseado em contradições entre a referida prova e as exigências do seu respectivo edital, o que não é o caso, pois as questões 
estão coerentes com o conteúdo programático apresentado previamente no edital. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 37 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
As questões de conhecimentos específicos da prova referente ao cargo de tradutor/intérprete de linguagem de sinais de nível médio apresentam 
conteúdo condizente com o conteúdo programático do edital. As bases teóricas utilizadas nesta prova são referências básicas na área, fundamentais 
na formação do profissional tradutor/intérprete, seja de nível médio ou superior, independentemente da formação a que o candidato teve acesso. 
Ao candidato cabe estudar o conteúdo programático do edital independentemente de ele ter tido acesso ou não àquele conteúdo em sua formação. 
O julgamento da complexidade das questões não pode ser baseado em uma comparação com uma prova realizada por outra banca. Seria cabível 
um questionamento baseado em contradições entre a referida prova e as exigências do seu respectivo edital, o que não é o caso, pois as questões 
estão coerentes com o conteúdo programático apresentado previamente no edital. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 38 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1804183 1829205 1850393 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 



 

 
As questões de conhecimentos específicos da prova referente ao cargo de tradutor/intérprete de linguagem de sinais de nível médio apresentam 
conteúdo condizente com o conteúdo programático do edital. As bases teóricas utilizadas nesta prova são referências básicas na área, fundamentais 
na formação do profissional tradutor/intérprete, seja de nível médio ou superior, independentemente da formação a que o candidato teve acesso. 
Ao candidato cabe estudar o conteúdo programático do edital independentemente de ele ter tido acesso ou não àquele conteúdo em sua formação. 
O julgamento da complexidade das questões não pode ser baseado em uma comparação com uma prova realizada por outra banca. Seria cabível 
um questionamento baseado em contradições entre a referida prova e as exigências do seu respectivo edital, o que não é o caso, pois as questões 
estão coerentes com o conteúdo programático apresentado previamente no edital. 
Quanto ao questionamento sobre a possibilidade de outro gabarito, vale destacar que as perguntas retóricas assumem funções textual-discursivas, 
como o estabelecimento da interação entre o falante e o ouvinte; o reforço de uma ideia; ou pode ser usada também como estratégia  pelo 
intérprete para se ganhar tempo durante a interpretação simultânea, procurando a melhor forma de se materializar uma determinada tradução, 
ou para recuperar, pela memória, uma informação dada anteriormente pelo interlocutor, entre outras funções. Albres e Santiago trazem exemplos 
de perguntas retóricas com a fórmula verbo-complmento, especialmente com o uso de "perguntas qu". A única alternativa que se adequa é a E, 
cuja tradução de português para Libras admitiria a inserção de uma pergunta retórica, tornando a sinalização natural e fluente: <MEU IRMÃO IR 
FEIRA COMPRAR> <O-QUÊ> qu <TOMATES>. A alternativa A não admite a inserção de uma pergunta retórica, tal como definida na questão, na sua 
tradução do português para Libras. 
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 39 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
As questões de conhecimentos específicos da prova referente ao cargo de tradutor/intérprete de linguagem de sinais de nível médio apresentam 
conteúdo condizente com o conteúdo programático do edital. As bases teóricas utilizadas nesta prova são referências básicas na área, fundamentais 
na formação do profissional tradutor/intérprete, seja de nível médio ou superior, independentemente da formação a que o candidato teve acesso. 
Ao candidato cabe estudar o conteúdo programático do edital independentemente de ele ter tido acesso ou não àquele conteúdo em sua formação. 
O julgamento da complexidade das questões não pode ser baseado em uma comparação com uma prova realizada por outra banca. Seria cabível 
um questionamento baseado em contradições entre a referida prova e as exigências do seu respectivo edital, o que não é o caso, pois as questões 
estão coerentes com o conteúdo programático apresentado previamente no edital. 
 

• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 



 

Questão: 40 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
As questões de conhecimentos específicos da prova referente ao cargo de tradutor/intérprete de linguagem de sinais de nível médio apresentam 
conteúdo condizente com o conteúdo programático do edital. As bases teóricas utilizadas nesta prova são referências básicas na área, fundamentais 
na formação do profissional tradutor/intérprete, seja de nível médio ou superior, independentemente da formação a que o candidato teve acesso. 
Ao candidato cabe estudar o conteúdo programático do edital independentemente de ele ter tido acesso ou não àquele conteúdo em sua formação. 
O julgamento da complexidade das questões não pode ser baseado em uma comparação com uma prova realizada por outra banca. Seria cabível 
um questionamento baseado em contradições entre a referida prova e as exigências do seu respectivo edital, o que não é o caso, pois as questões 
estão coerentes com o conteúdo programático apresentado previamente no edital. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 41 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 1861036 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
As questões de conhecimentos específicos da prova referente ao cargo de tradutor/intérprete de linguagem de sinais de nível médio apresentam 
conteúdo condizente com o conteúdo programático do edital. As bases teóricas utilizadas nesta prova são referências básicas na área, fundamentais 
na formação do profissional tradutor/intérprete, seja de nível médio ou superior, independentemente da formação a que o candidato teve acesso. 
Ao candidato cabe estudar o conteúdo programático do edital independentemente de ele ter tido acesso ou não àquele conteúdo em sua formação. 
O julgamento da complexidade das questões não pode ser baseado em uma comparação com uma prova realizada por outra banca. Seria cabível 
um questionamento baseado em contradições entre a referida prova e as exigências do seu respectivo edital, o que não é o caso, pois as questões 
estão coerentes com o conteúdo programático apresentado previamente no edital. 
No edital consta o conteúdo "Políticas linguísticas acerca da LIBRAS e da profissão do tradutor intérprete". Para a efetivação das políticas é 
necessário a legislação. Assim, a legislação referente a Libras e a profissão do tradutor/intérprete de Libras está incluida neste conteúdo. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 



 

 

Questão: 42 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1826064 1829205 1850393 1854556 1861036 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
As questões de conhecimentos específicos da prova referente ao cargo de tradutor/intérprete de linguagem de sinais de nível médio apresentam 
conteúdo condizente com o conteúdo programático do edital. As bases teóricas utilizadas nesta prova são referências básicas na área, fundamentais 
na formação do profissional tradutor/intérprete, seja de nível médio ou superior, independentemente da formação a que o candidato teve acesso. 
Ao candidato cabe estudar o conteúdo programático do edital independentemente de ele ter tido acesso ou não àquele conteúdo em sua formação. 
O julgamento da complexidade das questões não pode ser baseado em uma comparação com uma prova realizada por outra banca. Seria cabível 
um questionamento baseado em contradições entre a referida prova e as exigências do seu respectivo edital, o que não é o caso, pois as questões 
estão coerentes com o conteúdo programático apresentado previamente no edital. 
No edital consta o conteúdo "Políticas linguísticas acerca da LIBRAS e da profissão do tradutor intérprete". Para a efetivação das políticas é 
necessário a legislação. Assim, a legislação referente a Libras e a profissão do tradutor/intérprete de Libras está incluida neste conteúdo. 
Entre os itens da questão, estão incorretos: I - pois fala desde o ensino fundamental, e a legislação determina desde a educação infantil; III -  pois 
fala que se deve valorizar o aspecto sintático, e a legislação determina a valorização do aspecto semântico. Desta forma os itens corretos são II, IV 
e V, conforme o gabarito. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 43 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
As questões de conhecimentos específicos da prova referente ao cargo de tradutor/intérprete de linguagem de sinais de nível médio apresentam 
conteúdo condizente com o conteúdo programático do edital. As bases teóricas utilizadas nesta prova são referências básicas na área, fundamentais 
na formação do profissional tradutor/intérprete, seja de nível médio ou superior, independentemente da formação a que o candidato teve acesso. 
Ao candidato cabe estudar o conteúdo programático do edital independentemente de ele ter tido acesso ou não àquele conteúdo em sua formação. 
O julgamento da complexidade das questões não pode ser baseado em uma comparação com uma prova realizada por outra banca. Seria cabível 



 

um questionamento baseado em contradições entre a referida prova e as exigências do seu respectivo edital, o que não é o caso, pois as questões 
estão coerentes com o conteúdo programático apresentado previamente no edital. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 44 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
As questões de conhecimentos específicos da prova referente ao cargo de tradutor/intérprete de linguagem de sinais de nível médio apresentam 
conteúdo condizente com o conteúdo programático do edital. As bases teóricas utilizadas nesta prova são referências básicas na área, fundamentais 
na formação do profissional tradutor/intérprete, seja de nível médio ou superior, independentemente da formação a que o candidato teve acesso. 
Ao candidato cabe estudar o conteúdo programático do edital independentemente de ele ter tido acesso ou não àquele conteúdo em sua formação. 
O julgamento da complexidade das questões não pode ser baseado em uma comparação com uma prova realizada por outra banca. Seria cabível 
um questionamento baseado em contradições entre a referida prova e as exigências do seu respectivo edital, o que não é o caso, pois as questões 
estão coerentes com o conteúdo programático apresentado previamente no edital. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 45 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
As questões de conhecimentos específicos da prova referente ao cargo de tradutor/intérprete de linguagem de sinais de nível médio apresentam 
conteúdo condizente com o conteúdo programático do edital. As bases teóricas utilizadas nesta prova são referências básicas na área, fundamentais 
na formação do profissional tradutor/intérprete, seja de nível médio ou superior, independentemente da formação a que o candidato teve acesso. 
Ao candidato cabe estudar o conteúdo programático do edital independentemente de ele ter tido acesso ou não àquele conteúdo em sua formação. 
O julgamento da complexidade das questões não pode ser baseado em uma comparação com uma prova realizada por outra banca. Seria cabível 
um questionamento baseado em contradições entre a referida prova e as exigências do seu respectivo edital, o que não é o caso, pois as questões 



 

estão coerentes com o conteúdo programático apresentado previamente no edital. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 46 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1808283 1829205 1851378 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
As questões de conhecimentos específicos da prova referente ao cargo de tradutor/intérprete de linguagem de sinais de nível médio apresentam 
conteúdo condizente com o conteúdo programático do edital. As bases teóricas utilizadas nesta prova são referências básicas na área, fundamentais 
na formação do profissional tradutor/intérprete, seja de nível médio ou superior, independentemente da formação a que o candidato teve acesso. 
Ao candidato cabe estudar o conteúdo programático do edital independentemente de ele ter tido acesso ou não àquele conteúdo em sua formação. 
O julgamento da complexidade das questões não pode ser baseado em uma comparação com uma prova realizada por outra banca. Seria cabível 
um questionamento baseado em contradições entre a referida prova e as exigências do seu respectivo edital, o que não é o caso, pois as questões 
estão coerentes com o conteúdo programático apresentado previamente no edital. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 47 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1808283 1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
As questões de conhecimentos específicos da prova referente ao cargo de tradutor/intérprete de linguagem de sinais de nível médio apresentam 
conteúdo condizente com o conteúdo programático do edital. As bases teóricas utilizadas nesta prova são referências básicas na área, fundamentais 
na formação do profissional tradutor/intérprete, seja de nível médio ou superior, independentemente da formação a que o candidato teve acesso. 
Ao candidato cabe estudar o conteúdo programático do edital independentemente de ele ter tido acesso ou não àquele conteúdo em sua formação. 
O julgamento da complexidade das questões não pode ser baseado em uma comparação com uma prova realizada por outra banca. Seria cabível 
um questionamento baseado em contradições entre a referida prova e as exigências do seu respectivo edital, o que não é o caso, pois as questões 
estão coerentes com o conteúdo programático apresentado previamente no edital. 



 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 48 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1804183 1826064 1829205 1850393 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
As questões de conhecimentos específicos da prova referente ao cargo de tradutor/intérprete de linguagem de sinais de nível médio apresentam 
conteúdo condizente com o conteúdo programático do edital. As bases teóricas utilizadas nesta prova são referências básicas na área, fundamentais 
na formação do profissional tradutor/intérprete, seja de nível médio ou superior, independentemente da formação a que o candidato teve acesso. 
Ao candidato cabe estudar o conteúdo programático do edital independentemente de ele ter tido acesso ou não àquele conteúdo em sua formação. 
O julgamento da complexidade das questões não pode ser baseado em uma comparação com uma prova realizada por outra banca. Seria cabível 
um questionamento baseado em contradições entre a referida prova e as exigências do seu respectivo edital, o que não é o caso, pois as questões 
estão coerentes com o conteúdo programático apresentado previamente no edital. 
Conforme a questão aponta, a incorporação é quando é possível que a configuração de mão incorpore os numerais. Foi solicitada que fosse marcada 
a opção onde é possível realizar a incorporação. Mesmo que não seja usual na cidade do Rio de Janeiro, um usuário da Libras com habilidades para 
atuação como intérprete precisa saber as possibilidades de incorporação de numeral. A realização do sinal Dia com incorporação de numeral (CM 
do número 4) é utilizada por usuários da Libras no Brasil todo. 
Não é possível sinalizar o "8" e "ano" de forma simultânea, sendo necessário utilizar dois morfemas (um para 8 e outro para ano). A incorporação 
é quando ocorre quando o morfema é alterado, ou seja, quando a configuração de mão é alterada. No caso da questão a respota correta é a B, 
onde é possível incorporar o número 4 no sinal de dia (CM de 4 em substituição a CM de D) no porto de artuculação "lado da testa / têmpora. Desta 
forma a única possiblidade de incorporação de numeral nas opções apresentadas é a B. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 49 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1804183 1826064 1829205 1841441 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 



 

As questões de conhecimentos específicos da prova referente ao cargo de tradutor/intérprete de linguagem de sinais de nível médio apresentam 
conteúdo condizente com o conteúdo programático do edital. As bases teóricas utilizadas nesta prova são referências básicas na área, fundamentais 
na formação do profissional tradutor/intérprete, seja de nível médio ou superior, independentemente da formação a que o candidato teve acesso. 
Ao candidato cabe estudar o conteúdo programático do edital independentemente de ele ter tido acesso ou não àquele conteúdo em sua formação. 
O julgamento da complexidade das questões não pode ser baseado em uma comparação com uma prova realizada por outra banca. Seria cabível 
um questionamento baseado em contradições entre a referida prova e as exigências do seu respectivo edital, o que não é o caso, pois as questões 
estão coerentes com o conteúdo programático apresentado previamente no edital. 
A questão solicitava os sinais que diferenciavam apenas no movimento. A opção B (irmão / encontrar) diferenciam em movimento e orientação. A 
opção A (psicólogo / desconfirar) diferenciam apenas no movimento, onde em "psicólogo" o movimento é alternado entre as mãos, e em 
"desconfiar" o movimento é sincronizado. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

Questão: 50 

 
• Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso: 

 

1829205 1854556 

• Parecer da Banca Examinadora: 

 
As questões de conhecimentos específicos da prova referente ao cargo de tradutor/intérprete de linguagem de sinais de nível médio apresentam 
conteúdo condizente com o conteúdo programático do edital. As bases teóricas utilizadas nesta prova são referências básicas na área, fundamentais 
na formação do profissional tradutor/intérprete, seja de nível médio ou superior, independentemente da formação a que o candidato teve acesso. 
Ao candidato cabe estudar o conteúdo programático do edital independentemente de ele ter tido acesso ou não àquele conteúdo em sua formação. 
O julgamento da complexidade das questões não pode ser baseado em uma comparação com uma prova realizada por outra banca. Seria cabível 
um questionamento baseado em contradições entre a referida prova e as exigências do seu respectivo edital, o que não é o caso, pois as questões 
estão coerentes com o conteúdo programático apresentado previamente no edital. 

 
• Situação da questão: mantida sem alteração de gabarito. 

 

 


