
 

 

PARECER DA COMISSÃO ORGANIZADORA  

 

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2016 

BANDEIRANTE - SC. 

 

RECORRENTE: candidato inscrição nº 291922 

Cargo: Auxiliar Administrativo  

Questão recorrida: 13 

Tipo de Prova: 04 

 

Síntese do recurso: O Recorrente aduz em suas razões de reclamação que “Foi 

considerada correta a alternativa D (apenas a III está correta). Porém a frase II do texto 

também está correta. Alternativa II diz o seguinte: \'\'O autor do texto se contradiz, pois 

afirma que os julgamentos referentes à saúde pública e privada sustentam enganos 

(confere com a linha 11 do texto), ao mesmo tempo, defende que a saude privada sabe 

quem é o verdadeiro cliente do setor (confere com a linha 22 a 25, onde fala que a 

assistencia publica nao sabe quem é o verdadeiro cliente, subentendendo-se que a privada 

sabe, é uma comparação, pois o texto coloca publico e privada em pauta)”.  

 

É o parecer. 

 

A questão recorrida traz o seguinte enunciado: 

(Texto) 

  
 

 13. Analise as afirmativas abaixo de acordo com as ideias do Texto 

e assinale a alternativa correta: 



 

 

 I. Segundo o autor do texto, tanto o setor de saúde pública quanto 

o de saúde privada não colocam a sociedade como centro das 

atenções, buscando interesses manifestamente pessoais e 

próprios. 

 II. O autor do texto se contradiz, pois afirma que os julgamentos 

referentes à saúde pública e privada sustentam enganos, ao 

mesmo tempo, defende que a saúde privada sabe quem é o 

verdadeiro cliente do setor. 

 III. O mito de que a assistência privada é superior à pública será 

combatido quando o direito à saúde realmente for levado como 

um bem fundamental do cidadão pelo Estado. 

 A) Apenas II está correta. 

 B) Apenas I e III estão corretas. 

 C) Apenas II e III estão corretas. 

 D) Apenas III está correta. 

 

      Analisando a insurgência do Recorrente, a banca responsável pela 

elaboração da questão assim se manifestou: 

 

INDEFERIDO. Prezado candidato, o autor do texto em análise não 

se contradiz. No segundo parágrafo do texto, ele defende que não 

importa a natureza do serviço, mas sim a qualidade em si. Já no 

terceiro parágrafo, o autor comenta sobre uma mentalidade no 

Brasil: de que a saúde privada é melhor que a pública (linhas 17 e 

18). Juntamente, expõe possíveis origens de tal pensamento, porém 

não o defende como seu em nenhum momento. Ao contrário, em sua 

conclusão defende que tais ideologias devem ser quebradas. 

Portanto, a afirmativa II está incorreta e o gabarito preliminar está 

mantido. 

 

Posto isso, acolhemos a justificativa da banca e opinamos pelo 

INDEFERIMENTO do recurso apresentado, mantendo-se a questão válida, ante a 

inexistência de vício que macule a sua resolução. 

 São Miguel do Oeste - SC, 08 de Abril de 2016. 

 

 

____________________________________________                   ____________________________________________ 

             Comissão Organizadora                                               Assessoria Jurídica 


