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ANÁLISE DE RECURSO 

 

PARECER AO RECURSO IMPETRADO PELA CANDIDATA ADRIELLE REGINA 

FERREIRA MIRANDA 

DO OBJETO: O presente parecer é referente ao recurso impetrado pela candidata Adrielle 
Regina Ferreira Miranda, referente à primeira etapa do Processo Seletivo para o Mestrado 
em Ciência Animal turma 2020 – Prova de Conhecimento Específico, protocolado no dia 31 
de janeiro de 2020, da linha de pesquisa em Ecologia Aquática e Aquicultura, na qual a 
candidata solicita a anulação de uma das questões da prova. 
PARECER: 
A requerente apresentou recurso solicitando a anulação da questão 19 (dezenove) da prova 
da área de Ecologia Aquática, alegando que o caderno de questões da prova indica que 
cada questão contém cinco alternativas de resposta (A, B, C, D ou E), no entanto a questão 
19 contém apenas quatro alternativas de resposta (A, B, C ou D). 
De posse do recurso, consultei a prova da linha de Ecologia Aquática e Aquicultura, 
disponível no site do PPGCAN 
(http://ppgcan.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/regimento_e_normas/Sele%C3%A7%C3%A3o/
Mestrado/Prova%20Ecologia%20Aqu%C3%A1tica%202020.pdf), constatando que na 
primeira página do Caderno de Questões, no Item “INSTRUÇÕES”, aponta de forma clara 
que a prova contém 30 questões objetivas, com cinco alternativas cada (A, B, C, D e E). Ao 
consultar as páginas seis e sete do caderno de questões, constatei que a questão número 
19 continha apenas quatro opções de resposta (A, B, C e D), número diferente do indicado 
nas instruções da prova. Tomei a liberdade de conferir todas as demais questões da prova 
e constatei que as mesmas tinham cinco opções de resposta (A, B, C, D e E), indicando que 
a questão 19 fugia ao padrão indicado nas instruções da prova. 
Dessa forma parecer é pelo deferimento do pedido de anulação da questão 19 da Prova 
de Conhecimento Específico da Linha de Pesquisa em Ecologia Aquática e Aquicultura, 
bem como por nova correção das provas e divulgação de novas notas considerando a 
questão anulada como correta para todos os candidatos. 
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