
 

 

PARECER DA COMISSÃO ORGANIZADORA  

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE/SC. 

 

RECORRENTE: candidato inscrição nº 284670 

Cargo: Tesoureiro 

Questão recorrida: 22 

Tipo de Prova: 03 

 

Síntese do recurso: O Recorrente aduz em suas razões de 

reclamação que “Na questão de número 22 o gabarito considerou como correta a 

alternativa “A”, porém em momento algum o texto conclui que “existem delegados dos 

países membros que apoiam o reconhecimento do aborto como um direito humano, apesar 

de serem em sua MINORIA”, o texto apenas afirma que “os delegados não estão, em sua 

MAIORIA, de acordo com essas perspectiva.” A alternativa “A” não é fiel ao texto, trazendo 

palavras que não foram citadas. Assim, requer a avaliação das ponderações apresentadas, 

de modo a promover a anulação da questão.”   

 

É o parecer. 

 

A questão recorrida traz o seguinte enunciado: 

 

 
22. Analisando-se o primeiro período do Texto, é correto concluir 

que: 

A) Existem delegados dos países membros que apoiam o 

reconhecimento do aborto como um direito humano, apesar de 

serem em sua minoria. 



 

 

B) Impor que o aborto seja incluído nos direitos humanos só 

funciona sob pressão, pois contraria os princípios de cidadania e 

dignidade da pessoa humana. 

C) O direito ao aborto é um direito sem sucesso, pois os delegados 

não estão de acordo com essa ideia. 

D) Há anos que os grupos de pressão não obtêm êxito em sua 

busca por direitos humanos, pois os delegados, na sua maioria, são 

contrários aos interesses daqueles. 

 

Analisando a insurgência do Recorrente, a banca responsável pela 

elaboração da questão assim se manifestou: 

 

INDEFERIDO. Prezado candidato, de acordo com o primeiro 

período do texto em análise, há anos que grupos de pressão buscam 

que órgãos da ONU reconheçam o aborto como um direito humano. 

Contudo, a maioria dos delegados dos países membros não defende 

essa ideia (linhas 3 e 4). Portanto é correto concluir que, no grupo 

restante de delegados dos países membros – o total menos a 

maioria, existem pessoas que defendem o aborto como um direito 

humano. Como a maioria não defende, então uma minoria defende. 

Assim, existem delegados dos países membros que apoiam o 

reconhecimento do aborto como um direito humano, apesar de 

serem em sua minoria – já que a maioria não apoia. Portanto, 

gabarito correto letra “A”. 

 

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. 
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