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Parecer da banca examinadora referente as questões recursadas do gabarito provisório das provas 
objetivas: 
 
Cargo: 104 – Psicólogo 
 
Questão 2: Candidato questiona as razões da alternativa “A” ser a correta, já que a questão é de 
natureza interpretativa, o que deixa pressupor que ela não possui fundamento no texto. Entretanto, 
a última frase do texto ressalta a importância que os estudos de óptica e anatomia desempenharam 
na pintura de Da Vinci.  
Uma vez que o pintor renascentista buscava representar com maior precisão o mundo a sua volta, é 
sabido o interesse que lhe despertou a anatomia do corpo humano. Deve-se entender a anatomia 
nesse contexto como a representação natural, exata, do corpo humano, do qual os olhos fazem parte. 
 
Questão 3: Candidato questiona a alternativa correta (B) como não podendo ser a correta. Isto 
porque ela nos reporta ao título da matéria o que, em seu entender, não faria parte do texto. Porém, 
cabe ressaltar que todo título de texto é parte constituinte do texto. Ele sintetiza sua ideia central. 
Uma vez que em nenhum momento o excerto em tela expõe a relação genética da genialidade de 
Da Vinci, pressupõe-se que o autor desconsidera esta tese. Pela leitura do excerto, fica demonstrado 
que o gênio de Da Vinci era motivado por sua curiosidade quase que pueril acerca do mundo. O 
próprio candidato deixa claramente entendido que não confirmação científica à ideia de que o gênio 
é um privilégio genético. O caráter irônico do título se deve, sobretudo, a pouca importância que a 
genética tem no esforço de tentar compreender os grandes gênios.  
Candidato ainda sustenta que a alternativa correta seria a “C”. Entretanto, o enunciado se refere ao 
título da matéria “A anatomia de um gênio”. O termo anatomia aqui nos reporta ao esforço de 
compreensão científica da genialidade de Da Vinci, como já foi repisado. Como não há evidências 
que comprovem isto, a expressão adquire um sentido estritamente irônico. Diretamente, uma 
anatomia de Da Vinci não implica sua paixão pela anatomia ou qualquer outra ciência. 
 
Questão 4: Candidata alega a possibilidade da alternativa “A” estar correta. Entretanto, para que 
assim fosse, os termos deveriam ser conjugados no plural. 
 
Questão 5: Candidata argumenta que “inúmeros” e “numerosos” são sinônimos, o que poderia dar 
acerto à alternativa a. Entretanto, como em língua portuguesa não sinônimos absolutos, os termos 
em tela possuem matizes semânticos distintos, embora sutis. Enquanto que “inúmeros” possui o 
sentido de incalculável, “numerosos” se refere a uma grande quantidade. No contexto do enunciado, 
“numerosos” não substituiria “inúmeros” como se sinônimos fossem, pois descaracterizaria a 
imprecisão do termo. Por mais que alguém tenha escrito muitos livros, considerar sua produção 
literária incontável tende ao exagero daquilo que se afirma. Dizer que sua obra é numerosa não 
possui a mesma natureza hiperbólica do termo anterior, o que nega, a rigor, sua semelhança.  
 
Questão 6: A candidata recorre a uma possível relação entre o verbo “tem” com o eu-lírico marcado 
pelo termo “a gente”. Contudo, o verbo em tela se refere a “dias”, e não “a gente”.  
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Questão 8: A regência do verbo afeiçoar é, neste caso, equivalente a “estar apaixonado por”. 
Portanto, a alternativa correta não deixa dúvida.   
 
Questão 10: Conforme norma-padrão da língua, o numeral deve acompanhar em gênero o 
quantificador “milhões”, que é masculino. Portanto, a alternativa correta segue o discriminado na 
norma-padrão da língua. 
 
Questão 17: Ao contrário do que argumenta o candidato, o art. 16, parágrafo segundo é claro ao 
afirmar que “No ato da posse o servidor apresentará, obrigatoriamente, declaração dos bens e valores 
que constituem seu patrimônio e declaração de exercício de outro cargo, emprego ou função pública”, 
não restando qualquer dúvida sobre o caráter falso da letra B da questão 17, restando apenas o 
gabarito apresentado como verdadeiro. 
 
Questão 25: O conteúdo sobre Declaração é considerado um conteúdo afim às temáticas abordadas 
na questão. 
 
Questão 26: O Edital quando cita, apenas, o assunto permite que a banca utilize a corrente que 
entender mais coerente para avaliação dos candidatos, assim sendo, o fato de ter citado autor 
específico não é motivo para anulação de questão. 
 
Questão 28: O Edital quando cita, apenas, o assunto permite que a banca utilize a corrente que 
entender mais coerente para avaliação dos candidatos, assim sendo, o fato de ter citado autor 
específico não é motivo para anulação de questão. 
 
Questão 31: O recurso procede. A questão será anulada e será atribuído ponto a todos os 
candidatos. 
 
Questão 32: O Edital quando cita, apenas, o assunto permite que a banca utilize a corrente que 
entender mais coerente para avaliação dos candidatos, assim sendo, o fato de ter citado autor 
específico não é motivo para anulação de questão. 
 
 
Questão 36: O recurso procede. A questão será anulada e será atribuído ponto a todos os 
candidatos. 
 

  


