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Conselho Regional de Medicina do Estado de Tocantins 
Seleção Pública nº 01/2010 

 
 

Justificativas de anulação e alteração de Gabarito Preliminar 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – Nível médio 
 
Questão 2 
Parecer: anulada. 
Justificativa: houve erro material na elaboração da questão, pois: 
A opção I está incorreta, pois o monossílabo é tônico. 
A opção II está incorreta, pois o substantivo “mercecimento” não existe. 
A opção III está correta. 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – Nível médio 
 
Questão 9 
Parecer: alterada para alternativa D. 
Justificativa: houve erro material na divulgação do gabarito preliminar. A alternativa correta é a letra “D”. O 
prefixo “des” do verbo “desembolsar” traz uma ideia de contrariedade. Desembolsar é mais do que “não 
embolsar”, significa ação contrária, ou seja, tirar do bolso. Apenas os itens I e III estão corretos. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS – Nível Médio (Cargos: Assistente de Tecnologia da Informação / 

Motorista) 
 
Questão 26 
Parecer: alterada para alternativa B. 
Justificativa: houve erro material na divulgação do gabarito preliminar. A alternativa correta é a letra “B”. A 
sentença I está incorreta por considerar como “pré-sal” o petróleo contido na camada, e não a própria camada, 
que pode ou não (como ocorre na maior parte do mundo) apresentar petróleo. A única afirmação correta é a II. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS – Nível Médio (Cargos: Assistente Administrativo / Auxiliar 
Administrativo) 

 
Questão 36 
Parecer: alterada para alternativa B. 
Justificativa: houve erro material na divulgação do gabarito preliminar. A alternativa correta é a letra “B”. A 
sentença I está incorreta por considerar como “pré-sal” o petróleo contido na camada, e não a própria camada, 
que pode ou não (como ocorre na maior parte do mundo) apresentar petróleo. A única afirmação correta é a II. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS – Nível Superior (Cargo: Jornalista) 
 
Questão 40 
Parecer: alterada para alternativa B. 
Justificativa: houve erro material na editoração da questão com ausência da alternativa E. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Nível Médio (Cargo: Assistente Administrativo) 
 
Questão 41 
Parecer: alterada para alternativa D. 
Justificativa: houve erro material na divulgação do gabarito preliminar. A alternativa correta é a letra “D”. 
 
 



 

 
 

 
 

Questão 43 
Parecer: alterada para alternativa A. 
Justificativa: houve erro material na divulgação do gabarito preliminar. A alternativa correta é a letra “A”. 
 
Questão 44 
Parecer: alterada para alternativa A. 
Justificativa: houve erro material na divulgação do gabarito preliminar. A alternativa correta é a letra “A”. 
 
Questão 46 
Parecer: alterada para alternativa A. 
Justificativa: houve erro material na divulgação do gabarito preliminar. A alternativa correta é a letra “A”. 
 
Questão 47 
Parecer: alterada para alternativa D. 
Justificativa: houve erro material na divulgação do gabarito preliminar. A alternativa correta é a letra “D”. 
 
Questão 48 
Parecer: alterada para alternativa E. 
Justificativa: houve erro material na divulgação do gabarito preliminar. A alternativa correta é a letra “E”. 
 
Questão 50 
Parecer: alterada para alternativa E. 
Justificativa: houve erro material na divulgação do gabarito preliminar. A alternativa correta é a letra “E”. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Nível Superior (Cargo: Advogado) 
 
Questão 47 
Parecer: anulada. 
 
Justificativa: houve erro material na elaboração da questão, pois: 
Solicita-se ao candidato assinalar a alternativa integralmente correta. A alternativa “E”, também está correta. 
Por erro nominal e, portanto, consequentemente conceitual, a alternativa “E” deveria estar redigida da seguinte 
forma: “Uma das pessoas jurídicas que faz parte da Administração Indireta do Estado é a empresa pública, que 
tem natureza jurídica de direito público”, e não privado, como constou da prova. 
Realmente, as empresas públicas têm natureza jurídica de direito privado, trazendo a questão duas 
alternativas corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Conselho Regional de Medicina do Estado do Tocantins

RESULTADO DOS RECURSOS – GABARITO PRELIMINAR

CANDIDATO RESULTADON° INSCRIÇÃO N° QUESTÃO

JERUSA OLIVEIRA MACHADO 157.00181742/4 INDEFERIDO2

INDEFERIDO41

INDEFERIDO48

INDEFERIDO8

JULIO CESAR SANTOS DELGADO 157.00181133/8 INDEFERIDO ‐ Em desacordo com 14.7. do edital de abertura.

RODRIGO MARINHO SANTOS RIBEIRO 157.00181398/1 DEFERIDO2

INDEFERIDO24

INDEFERIDO35

DEFERIDO36

DEFERIDO47

DEFERIDO48

INDEFERIDO5

DEFERIDO9

RONIVON NEPOMUCENO NUNES 157.00181909/6 INDEFERIDO15

DEFERIDO43

INDEFERIDO5

RULLIO TEIXEIRA DEUSDARA 157.00181074/1 INDEFERIDO23

INDEFERIDO31

INDEFERIDO43

VALERIA VIANA BARBOSA 157.00169532/3 INDEFERIDO23

INDEFERIDO42

DEFERIDO47

INDEFERIDO7

GERÊNCIA DE RECURSOS E AVALIAÇÕES

INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL


