
ANÁLISE  DOS RECURSOS DO CONCURSO TRANSFERÊNCIA 2011/2012
 

QUÍMICA (Volta Redonda) 
QUESTÃO JUSTIFICATIVA Resultado 
 Foram atribuídos os devidos pontos ao total das questões Indeferido 
 
 
DIREITO 
QUESTÃO JUSTIFICATIVA Resultado 
01 Isto não prejudicou a correção, por se tratar de tema periférico. Indeferido 
01 A banca segue o gabarito oficial. Indeferido 
01 O texto encontrava-se disponível em pasta própria. Indeferido 
02 Se houve denúncia proposta pelo Ministério Público, a competência seria do juízo criminal. Indeferido 
02(b) A banca adota a corrente garantista, utilizada pelo currículo da FD/UFF, bem como entendimento mais 

atualizado do STF. 
Indeferido 

 

 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
QUESTÃO JUSTIFICATIVA Resultado 
05 Não interfere no objetivo da questão, que é identificar se o candidato tem conhecimento sobre a estrutura do 

DRE, que independe da taxa de depreciação, ou seja, deve o candidato demonstrar todas as fases de 
elaboração da DRE. 

Indeferido 

 
 
 
 
ENGENHARIA METALÚRGICA 
QUESTÃO JUSTIFICATIVA Resultado 
03 O símbolo de integração não está sobre o alinhamento superior, trata-se de integração da função racional               

x

5x6x2  , conforme notação dos principais livros e bibliografias. 

A resolução, considerando uma função não racional, está errada, pois a variável independente do denominador 
está relacionada ao infinitésimo. Embora a resolução, não integralizando o numerador esteja errada, considerei 
o desenvolvimento do raciocínio e pontuei os itens corretos. 

Indeferido 

 
 
 
 
 



ADMINISTRAÇÃO (ITAPERUNA, MACAÉ E NITERÓI) 
QUESTÃO JUSTIFICATIVA Resultado 
03 Se as expressões citadas estivessem entre parênteses, seria o caso do divisor incluir toda a expressão. Como 

não foi o caso, não há dúvidas quanto ao numerador. 
Indeferido 

 
 

 
ODONTOLOGIA 
QUESTÃO JUSTIFICATIVA Resultado 
02 Guias de desoclusão – Guia canina, guia grupada total e guia grupada parcial. 

A guia incisiva é uma guia de determinante variável e leva a proteção dos dentes anteriores aos posteriores nas 
forças horizontais, apesar disso foi também considerado. 

Indeferido 

07 Proteção Mútua – como o próprio nome diz um protege o outro no movimento. Indeferido 
09 Foram consideradas outras situações. Indeferido 
 
 

 

 


