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CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 
10ª REGIÃO 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014

JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÕES DO GABARITO PRELIMINAR 
 

O Instituto QUADRIX torna pública a justificativa de alterações do gabarito preliminar, elaboradas de acordo com as definições do edital que 
rege o certame, considerando todos os recursos interpostos pelos candidatos, conforme discriminado no item 1. 
 

1. Relação geral, em ordem alfabética, de todos os candidatos que tiveram os recursos julgados: 
 

271.00684515/8, CAMILA COMOCHENA RODOLFO; 271.00693823/3, CAROLINE KERCHER; 271.00697718/0, CAROLINE MACANEIRO; 
271.00684306/0, CYNTIA AKEMI NAGAMINE; 271.00697253/7, DAIENE MUZA; 271.00671568/0, FERNANDA HAAB PERNA; 271.00672353/8, 
GABRIELLA DA SILCA MEINSCHEIN ; 271.00692274/6, JANAINA HELENA FORMAGI SEZEREINO; 271.00697639/2, JANE CRISTINA SOMBRIO 
GESSER; 271.00685005/3, JAQUELINE FREITAS COMPARIN; 271.00686029/3, JERUSA JORDAO COELHO; 271.00700582/2, JONAS AMERICO 
WALTHER; 271.00698506/6, JOSEANE ANDREIA LEMES; 271.00677856/8, JULIANA DIAS DE OLIVEIRA DA ROCHA; 271.00698500/8, KALINE 
MASSUMI KIWARA; 271.00698902/9, LETICIA RIOS DIAS; 271.00690226/4, MAIELE BOURSCHEID KLEIN; 271.00672980/2, MARCELO PRADO 
MENDES; 271.00671831/3, MARIA SILVIA MARTINS MANGO; 271.00672523/0, MARIANE KOCK BENDO; 271.00685340/7, NEIDE CRISTINA DOS 
SANTOS; 271.00691970/9, OTAVIANE SOARES PINHEIRO; 271.00690561/8, RENATO LINS RODRIGUES; 271.00692409/9, TAMIRES PEREIRA 
MORAES; 271.00674094/0, XYMENE ALEXAND4RE GONÇALVES. 
 
Os candidatos que solicitaram alterações de gabarito em seus recursos, conforme descrito no subitem 2, tiveram os recursos deferidos. Os 
demais recursos foram indeferidos. 
 
2. Relação geral referente à justificativa de alterações do gabarito preliminar. 
 

CARGO: AGENTE FISCAL 
DISCIPLINA: LEGISLAÇÃO 
QUESTÃO 23 
PARECER: anulada. 
JUSTIFICATIVA: O enunciado solicita ao candidato que assinale a alternativa que contraria o disposto na Lei nº 6.316/75, no que se refere às 
infrações e penalidades. Entretanto, duas alternativas respondem corretamente à solicitação, inviabilizando a questão. Por não atender às 
exigências propostas nos editais publicados, a questão deve ser anulada e o respectivo ponto atribuído a todos os candidatos. 
 
CARGO: AGENTE FISCAL 
DISCIPLINA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO 34 
PARECER: alterada para alternativa C. 
JUSTIFICATIVA: A alternativa “B” descreve a atividade privativa do terapeuta ocupacional, e não do fisioterapeuta, conforme Decreto-Lei nº 
938/69, artigo 4º: “Art. 4º É atividade privativa do terapeuta ocupacional executar métodos e técnicas terapêuticas e recreacional com a 
finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade mental do paciente.” A alternativa “C”, que é a correta, está contida no artigo 3º 
do citado Decreto-Lei: “Art. 3º É atividade privativa do fisioterapeuta executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de restaurar, 
desenvolver e conservar a capacidade física do ciente.”O gabarito deve ser alterado, mantendo-se a validade da questão. 
 
CARGO: AGENTE FISCAL 
DISCIPLINA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO 36 
PARECER: alterada para alternativa B. 
JUSTIFICATIVA: A alternativa “A”, apontada no gabarito como incorreta, não está, quando confrontada com o parágrafo primeiro do artigo 
segundo da Lei Federal nº 6.316/75: “Art. 2º § 1º Os membros do Conselho Federal e respectivos suplentes, com mandato de 4 (quatro) anos, 
serão eleitos por um Colégio Eleitoral integrado de 1 (um) representante de cada Conselho Regional, por este eleito em reunião especialmente 
convocada.” No entanto, a alternativa “B” traz informação incorreta, pois os Conselhos Federal e Regionais não constituem, em conjunto, um 
órgão federal vinculado ao Ministério da Saúde, mas sim autarquias vinculadas ao Ministério do Trabalho, conforme parágrafo primeiro do 
artigo primeiro da mesma citada lei.O gabarito deve ser alterado, mantendo-se a validade da questão. 
 
CARGO: AGENTE FISCAL 
DISCIPLINA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO 37 
PARECER: alterada para alternativa A. 
JUSTIFICATIVA: O gabarito deve ser modificado para apontar todos os incisos como verdadeiros, conforme abaixo. 
Todos os incisos são cópia ipsis litteris do artigo 9º da Lei Federal nº 11.788/08 – que dispões sobre estágio de estudantes –, senão vejamos: 
“Art. 9o As pessoas jurídicas (...) observadas as seguintes obrigações: 
I – celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por seu cumprimento;  
II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, profissional e cultural;  
III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do 
estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;  
IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de mercado, conforme fique 
estabelecido no termo de compromisso;  
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V – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, 
dos períodos e da avaliação de desempenho;  
VI – (...);  
VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário.”O 
gabarito deve ser alterado, mantendo-se a validade da questão. 
 

CARGO: AGENTE FISCAL 
DISCIPLINA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO 44 
PARECER: alterada para alternativa D. 
JUSTIFICATIVA: A única alternativa em desacordo é a “D”, conforme se depreende a seguir: 
“É livre a associação profissional ou sindical, com exceção do seguinte: 
(...) 
(D) ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, com exceção das questões judiciais ou 
administrativas.” 
Constituição Federal: “Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 
(...) 
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”. 
O gabarito deve ser alterado, mantendo-se a validade da questão. 

 
Brasília/DF, 09 de dezembro de 2014. 

Gerência de Recursos e Avaliações 
Instituto QUADRIX  


