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 Recurso - Prova de Língua Inglesa 

 “Na  terceira  questão,  NHS  (The  National  Health 

 Service)  no  texto  é  referente  a  um  sistema  de  saúde  que 

 coordena  questões  relacionadas  à  saúde  de  forma 

 nacional.  O  artigo  ainda  disponibiliza  a  informação  que 

 o  NHS  oferta  assistência  à  saúde  de  forma  gratuita  no 

 Reino  Unido.  O  ministério  da  saúde,  no  Brasil,  é  um 

 órgão  responsável  pela  administração  das  questões 

 relacionadas  à  saúde  no  país  –  oferta  serviços  de  saúde 

 nacionalmente  -,  de  forma  gratuita.  Sendo  assim,  tanto 

 a  alternativa  C  quanto  à  alternativa  D  poderiam  ser 

 consideradas  corretas,  pois  ambos  apresentam 

 possibilidades  de  órgãos/setores  que  gerenciam 

 serviços  da  saúde  de  forma  nacional  como  alternativa 

 para  equivalência  com  o  NHS.  Sendo  o  ministério  da 

 saúde,  ainda,  quem  oferta  serviços  de  saúde  de  forma 

 gratuita  tal  qual  o  NHS  também  o  faz,  segundo 

 informações contidas no artigo. 

 Entendo que na questao numero 12 : 

 "Na sentença: 

 Consequently,  the  pandemic  has  recorded  that  more 

 than  thousands  of  waste  workers  have  contracted  the 

 virus and hundreds 

 of them have lost their lives. 

 Um  possível  sinônimo  para  a  palavra  em  destaque  é:" 

 Existem  duas  respostos  corretas  visto  que 

 Consequently  pode  ter  como  sinônimo  a  palavra 

 Therefore ou a expressao With this. 

 Se  verificarmos  no  dicionario  brasileiro  With  this 

 (Com  isso  tem  como  sinônimos  expressões  como  dessa 

 forma  que  por  sua  vez  tem  significado  de 

 consenquentemente,  assim  POSSIVEIS  SINONIMOS 

 DE  CONSEQUENTLY  pode  ser  tanto  therefore  quanto 

 With this. 



 DUAS  ALTERNATIVAS  PODEM  E  POSSUEM  O 

 MESMO  SINONIMO  DE  CONSEQUENTLY. 

 Obrigada” 

 Resposta: 

 Sobre  a  questão  3,  o  exame  solicita  que  o  que  é  o  NHS 

 de  acordo  com  o  texto.  Em  assim  sendo,  o  texto 

 evidencia  que  o  NHS  "The  National  Health  Service 

 (NHS)  in  the  United  Kingdom  provides  healthcare  free 

 at  the  point  of  delivery  with  General  Practitioners 

 (GPs)  traditionally  being  the  ‘gatekeeper’  from  whom 

 a  referral  is  required  to  access  specialist  services."  Do 

 ponto  de  vista  textual,  não  há  nenhuma  referência 

 específica  em  ser  uma  secretaria  ou  ministério  -  dessa 

 forma,  a  alternativa  que  melhor  expressa  o  sentido  do 

 NHS  é  "Ente  Nacional  do  Sistema  de  Gerenciamento 

 dos Serviços de Saúde" 

 Sobre  a  questão  12,  a  expressão  "with  this"  não  cabe  na 

 escrita acadêmica, em textos técnicos. 

 Dessa  forma,  as  respostas  estão  mantidas  e  o  recurso 

 não provido. 



 Recurso 1 - Prova de Língua Espanhola 

 “Solicito  que  reconsiderem  uma  questão  ,  pois  obtive 

 pontuação  acima  de  10  questões,  mas  acabei  trocando 

 a  resposta  da  questão  11  acidentalmente.  Diante,  disso 

 posso  perder  a  qualificação  do  mestrado,  pois  não 

 dispomos de tempo para outra prova de proficiência. 

 Conto com a compreensão da banca.” 

 Resposta: 

 Não  cabe  recurso  quanto  à  atividade  responsiva  dos 

 candidatos.  Nesse  sentido,  é  de  total  responsabilidade 

 dos  candidatos  a  escolha  e  marcação  de  alternativas  em 

 qualquer concurso público. 
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 “solicito  revisão  da  questão  de  número  6.  A  resposta 

 correta  informada  no  edital  é  a  alternativa  B,  porém  o 

 enunciado pede à exceção.” 

 Resposta: 

 O  candidato  não  explicitou  o  motivo  da  revisão  ou 

 argumento  suficiente  para  análise  do  item.  Dessa 

 forma, recurso negado. Resposta mantida. 


