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Questão Resposta Argumentação 

11 A 

De acordo com o enunciado da questão, onde se lê: "são requisitos básicos para a investidura em cargo público", verifica-se que todas as 
alternativas possuem itens que são requisitos básicos, e não somente a letra (A) que contempla  todos os requisitos. 
Assim, requer a avaliação da ponderação apresentada, de modo a promover a anulação da questão. 

20 B 

Solicito a anulação da questão vinte, a referida questão é sobre o PDI da UFPA, o gabarito preliminar aponta a alternativa B como a correto, 
no entanto, a questão deve ser anulada visto que tal Decreto de nº 5.773/2006, não constava no conteúdo programático, portanto não 
havia como eu enquanto candidata que estudei todo o conteúdo saber que quem exigiu a construção do PDI foi o citado decreto, como 
perguntado na questão "A construção desse Plano foi uma exigência e determinação de(do):", o que consta como conteúdo é o próprio PDI, 
este sim, inclusive baixei o mesmo do site da universidade, o estudei, fazendo a leitura minuciosa de suas mais de 240 páginas, e em 
momento algum, em nenhuma página, tabela ou gráfico do próprio PDI consta a informação que o mesmo foi construído como exigência a 
partir do decreto  nº 5.773/2006. Assim com o presente recurso, solicito respeitosamente para a marca a revisão e a anulação da referida 
questão, visto não se tratar de mudança de alternativa, posto que foi questionado uma informação do qual o candidato não teria como 
saber a resposta correta, baseado no conteúdo programático do certame. 

20 A 

Em nenhum momento no PDI da UFPA, é falado sobre exigência e determinação. No PDI encontra-se: 
"O Ministério da Educação, pelo Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, instituiu como parte integrante do processo 
avaliativo das Instituições de Ensino Superior - IES a apresentação do Plano de Desenvolvimento Institucional ? PDI, 
como é convencionalmente nomeado o planejamento estratégico nas IES. " 
"Assim, a UFPA construiu seu novo PDI para o quinquênio 2011 a 2015, 
estruturando-o com base em dois referenciais metodológicos, quais sejam: o Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 
2006, o qual determina um roteiro para as Instituições Federais de Ensino Superior construírem seus respectivos 
Planos de Desenvolvimento Institucionais; e o Balanced Scorecard (BSC), metodologia que está sendo amplamente 
adotada pelas instituições públicas no desenvolvimento dos seus planos estratégicos. " 
E em uma parte do PDI é falado que o mesmo foi aprovado em reunião do CONSUN: " foi elaborado o primeiro Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) da UFPA, para o 
 período 2001/2010, aprovado em reunião extraordinária do Conselho Universitário ? CONSUN. "  
Levando os trechos do PDI em consideração deve-se concluir que a questão deve ser anulada ja que eles não falam em exigência e 
determinação, no PDI é dito que o dreto 5.773 instituiu como parte integrante do processo avaliativo das IES o PDI e que ele foi aprovado 
em reunião do CONSUN. 
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20 A 

A questão tem como tema Plano de Desenvolvimento Institucional 2011-2015. O gabarito considerou a afirmativa "B" como correta, onde 
afirma-se que a construção do Plano foi uma exigência e determinação do Decreto nº 5.773/2006. Apesar da compreensão inicialmente 
estabelecida por esta Banca Examinadora, não se pode afirmar que a construção do Plano de Desenvolvimento Institucional 2011-2015 foi 
uma exigência e determinação deste decreto, pois conforme o próprio PDI, este foi "apenas estruturado" com base no decreto, não 
havendo a afirmação de exigência ou determinação. Assim, requer a avaliação das ponderações apresentadas, de modo a promover a 
anulação da questão. 

20 B 

Questão 20 / Legislação / Técnico em Química 
Sr. Examinador, 
O enunciado da questão é claro e objetivo quando solicita que o candidato identifique o meio pelo qual se deu a EXIGÊNCIA e a 
DETERMINAÇÃO para a construção do Plano de Desenvolvimento Institucional 2011-2015, conforme mostra abaixo um trecho da questão: 
?...A construção desse Plano foi uma exigência e determinação de(do):? 
A resposta apresentada no gabarito preliminar aponta como alternativa correta a letra b). Porém, o Plano de Desenvolvimento Institucional, 
disponível no site da UFPA, apresenta em sua página 26 a seguinte informação: 
?...Assim,  a  UFPA  construiu  seu  novo  PDI  para  o  quinquênio  2011  a  2015, ESTRUTURANDO-O com base em dois referenciais 
metodológicos, quais sejam: o Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006,  o qual  DETERMINA um ROTEIRO para as Instituições Federais de 
Ensino Superior  construírem  seus  respectivos  Planos  de  Desenvolvimento  Institucionais;  e  o Balanced  Scorecard  (BSC)...? 
O texto mostra apenas as palavras "...ESTRUTURANDO-O em dois referenciais metodológicos...o qual DETERMINA um ROTEIRO para as 
Instituições..." e não as palavras EXIGÊNCIA e DETERMINAÇÃO como foi pedido na questão. A forma como as palavras EXIGÊNCIA e 
DETERMINAÇÃO são postas no comando da questão dão a ideia de obrigação, sendo, portanto, diferente das palavras apresentadas no 
texto original do PDI. Além desse parágrafo não há nenhum outro no texto do PDI 2011-2015 em que apresente tal proposição ou mesmo 
faça referência ao decreto 5.773/2006. 
Ainda que o decreto 5.773/2006 estabeleça a exigência e determinação para a criação do PDI 2011-2015, não há como responder tal 
questão, uma vez que o mesmo não está presente no conteúdo programático do cargo de Técnico em Química. 
Peço, portanto, que a questão seja anulada, pois não há como afirmar tal proposição baseado apenas naquilo que foi proposto no conteúdo 
programático para o cargo de técnico em química. 

 


