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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA-RN 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 
 

CARGO: PSICÓLOGO 
 

RECORRENTE: 100189 e Outros 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A referida questão faz menção à concordância entre termos, não tendo relação com o exposto no recurso 

que faz referência ao emprego da vírgula entre termos. 

A questão tem como alternativa a letra “D”, ou seja, não há erro algum quanto à concordância entre 

termos. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 13 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A negação de < É Maior Ou Igual (    
 

Considere o número 5, pegando todos os números menores que 5, o mesmo não está incluso, ou seja, os 

números que respondem a questão são todos os números maiores que 5, inclusive o próprio 5.  

Assim, a negação de < É   

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Na proposição II o “que” não interfere no valor lógico da mesma. 

Na proposição III, de fato não se faz necessário o um, o que evidencia ainda mais que a mesma não é 

correta, como afirma o gabarito. Assim, apenas a I e II estão corretas. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 
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QUESETÃO 23 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A perspectiva interacionista representa estudos de Piaget e a sociointeracionista são estudos de 

Vigostsky.  

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O termo querelante se refere a atitude do sujeito e não faz referência ao transtorno especificado no 

recurso (transtorno de personalidade paranoide). 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

RECORRENTE: 100191 e Outros 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Recurso não apresenta fundamentação conforme solicita o edital do certame. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O fato das palavras serem sinônimas não altera o sentido e não compromete o entendimento da questão. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 


