CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA
OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO – CREFITO-8
DECISÃO DOS RECURSOS
(INFRARRELACIONADOS)

I
DOS RECURSOS
Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes ao cargo
disponibilizado, que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2012 DO CONSELHO REGIONAL DE
FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO.
RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA
Inscrição Nome
232000106 Josianne Bazan Antunes De Oliveira

Cargo
Assistente Administrativo
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II
DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS
ANÁLISE DOS RECURSOS
As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
QUESTÃO 01
RECURSO IMPROCEDENTE – Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A resposta D deve ser mantida como a resposta correta, pois o sentido que o verbo “possuir”
assume nessa alternativa é o de “gozar de algo”, “usufruir de algo”, conforme atestado pelo
dicionário Aulete Digital. Assim, afirmar que “Em 1992, aproximadamente 75% da população
brasileira possuía televisão.” não significa dizer que cada um dos membros que formavam esses
75% da população brasileira possuíam uma televisão para seu uso exclusivo, mas quer dizer tais
pessoas usufruíam do uso de tal aparelho.
Diferentemente do que o recurso pontuou, a questão não ignorou a diferença semântica entre
“população” e “domicilio”. Como 0,6% da população brasileira habita as ruas segundo o IBGE,
dizer que, em 1992, 75% dos domicílios possuíam TV (more 1 ou 1.000 pessoas no domicílio,
tenha um ou dez aparelhos por pessoa) quer dizer, sim, que 75% da população tinham acesso,
usufruía, gozava do uso de tal aparelho. Para resguardar diferenças percentuais pequenas, como
0,6%, a alternativa se valeu do advérbio “aproximadamente”, para indicar que apresentava
números não exatos, mas aproximados.
Além disso, a possibilidade aventada pelo recurso de a alternativa “E” ser a opção correta é
inviável. Pensando nas definições que o Aulete Digital e o Houaiss Eletrônico dão para o
substantivo “pobre”, não é de forma alguma possível aceitar que os membros da classe média
americana da década de 50 passada fossem mais pobres do que os considerados pobres hoje. O
uso da palavra “luxuriante”, no trecho “luxuriante em seus carros, confortos e aparelhos
elétricos”, deixa claro que eles não possuíam poucos recursos, ao contrário, tinham mais do que
básico para viver, já que, além disso, tinham luxo. Diferentemente, os pobres de hoje, apesar de
terem acesso a mais bens de consumo do que os membros da classe média da década de 1950,
passam por privações. Do contrário, não seriam categorizados como “pobres” pelo autor do
texto.
Verbete: possuir (Fonte: Aulete Digital):
v.
1 Ser dono de; TER. [td.: Possuía dois carros.]
2 Ter em seu poder; DETER. [td.: Papai possui o segredo do cofre.]
3 Apresentar, ser dotado de (qualidade, característica). [td. : "...Amaro não possuía
nenhuma vocação para o sacerdócio..." (Eça de Queirós, O crime do padre Amaro)]
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4 Dominar, deixar-se dominar ou ser dominado por. [td.: O medo possuía os reféns.] [tr.
+ de: Possuiu -se de ódio pelo assassino.]
5 Ter relação sexual com. [td.: Possuiu a mulher atrás das cortinas.]
6 Gozar de; USUFRUIR. [td.: Essa moça possui excelente saúde.]
7 Deixar-se convencer; CONVENCER(-SE); IMBUIR(-SE).: Esse rapaz possui grande
talento [tr. + de: Possuiu -se de sentimentos patrióticos durante a Copa.]
8 Ter controle sobre (estado, região etc.); DOMINAR. [td.: O Islã possuiu parte da
península ibérica.]
9 Fig. Exercer domínio, posse; SUBJUGAR. [td.: A paixão sempre a possuía.]
10 Conter, guardar.; SUBJUGAR [td.: Esse quadro possui inúmeros defeitos.]
11 Rel. Trazer para dentro de si (um espírito, um ser sobrenatural). [td.: O macumbeiro
sempre possuía um santo guerreiro.]
Definição do substantivo “pobre”:
Aulete digital: Pessoa de poucas posses. Aquele que pede esmolas; MENDIGO; PEDINTE
Houaiss Eletrônico: pessoa de parcos recursos pessoa que pede esmolas; mendigo, pedinte
Fonte:
 LACERDA, A. A. (ed.). Aulete Digital: Dicionário contemporâneo da Língua Portguesa. Rio
de Janeiro: Lexicon, 2012.
 INSTITUTO ANTONIO HOUAISS, A. Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua
Portuguesa. v.2.0a. São Paulo: Objetiva, 2007. CD-ROM.
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III
DAS CONCLUSÕES

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com
as decisões e fundamentações supraelencadas.

Publique-se,
17 de julho de 2012

IDECAN
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