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CONCURSO – EDITAL 001/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA-PE 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 
 

 

CARGO: AUDITOR DE CO NTROLE INTERNO 
 

RECORRENTE: 110.951 e Outros 

QUESTÃO 01 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O narrador não narra com precisão o tamanho da onça que teria de enfrentar. Ele diz apenas que é “um 

garrote em tamanho e peso”, porém não especifica o tamanho nem o peso. Se atentarmos para o texto, 

iremos perceber que o narrador se utiliza de hipérboles, ou seja, exageros propositais, com o intuito de 

impressionar o leitor. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

RECORRENTE: 108.981 e Outros  

QUESTÃO 11 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 17 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “D” 
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QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O conhecimento em leis exige dos profissionais: atualização permanente, expansão dos conhecimentos, 

competências técnicas, habilidades multidisciplinares. Para inclusive, acompanhamento das alterações e 

atualizações sofridas em seus aspectos constitutivos. No que se refere ao profissional em Auditoria, a 

educação continuada é imprescindível, em conformidade com a NBC P 01 e NBC PG 12 (R1).  

Contudo conforme destaque abaixo o edital suscita em seu conteúdo programático além da lei nº 

8.666/93 - lei das licitações, no que dá-se destaque a modalidades e tipos, onde a lei nº 10.520/02  trata 

da modalidade pregão, cujo artigo 2º sofreu veto, o que portanto obriga ao profissional conhecer o 

conteúdo vetado para o devido esclarecimento sobre a matéria na legislação em toda sua abrangência e 

complexidade. 
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Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
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QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão solicita a análise das afirmações sobre controle interno para validar quanto a sua correção, o 

Item I aborda sobre exemplos de controle interno de natureza contábil, que em conformidade com o 

texto mencionado pelo recorrente, tem-se: 

 

 
FONTE: ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: Um Curso Moderno e Completo. 8 ªed. São Paulo:Atlas, 2012 

 

Portanto, a informação em destaque, em duas obras distintas acima expostas, invalida a opinião do 

recorrente de se tratar de item “falso”. 
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No entanto com relação ao item II ser correto, cujo texto da questão afirma ser função do controle 

interno salvaguardar os ativos, não procede, pois se trata de um dos objetivos básicos, conforme textos, 

abaixo, parcialmente extraídos pelo recorrente, além do que, conceitualmente função difere de objetivo: 

Função: substantivo feminino - 1. atividade natural ou característica de um órgão, aparelho, 
engrenagem etc. 2. obrigação a cumprir, papel a desempenhar. 
 

Objetivo: substantivo masculino - 1. aquilo que se pretende alcançar quando se realiza uma 
ação; propósito. 2. Adjetivo relativo ao objeto. 
 

 

 
 

 
 

 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
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QUESTÃO 31 

 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

Na segunda assertiva a expressão “asseverando a viabilidade futura da entidade (continuidade), a 

eficiência ou a eficácia com qual a administração conduziu os negócios da entidade” não condiz como 

finalidade (objetivo) da Auditora Externa ou Independente das demonstrações contábeis, que conforme 

as normas de Auditoria a NBC TA 200 (R1)  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: 

Conselho Federal de Contabilidade.  NBC TA 200 (R1)- OBJETIVOS GERAIS DO AUDITOR INDEPENDENTE E A CONDUÇÃO DA 

AUDITORIA EM CONFORMIDADE COM NORMAS DE AUDITORIA 
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FONTE: ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: Um Curso Moderno e Completo. 8 ªed. São Paulo:Atlas, 2012 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS 
 

RECORRENTE: 103.505  

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O Edital de Retificação n° 001-2017 traz alteração incluindo Raciocínio Lógico para o cargo de Agente 

de Endemias. 

Veja item 7.4.4 do EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 001-2017 – ALTERAÇÃO NOS ITENS 4.2, 6.2.1, 

7.4.4, ANEXO I, II E INCLUSÃO NO ANEXO III. 

 

RECORRENTE: 103.505 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

O assunto abordado na questão consta no conteúdo programático do Edital 001/2017 do Concurso 

Público da Prefeitura Municipal de Agrestina-PE. 
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RECORRENTE: 110.042 e outros 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Na frase “Suas ideias, que eram inovadoras, interessavam a todos” não há aposto explicativo e sim uma 

oração subordinada adjetiva explicativa. A oração subordinada adjetiva exerce função sintática de 

adjunto adnominal, própria do adjetivo e vem introduzida por um pronome relativo.  

A palavra “subordinada” não está presente, mas a oração adjetiva é sempre subordinada e nunca 

coordenada.  

Em relação ao aposto, ele é um termo acessório da oração, colocado junto a um nome (ou pronome) que 

o antecede com a função de explicar, especificar, enumerar, resumir esse nome. 

 

Em tempo, o tema da questão “sintaxe da oração e do período” consta no Conteúdo Programático do 

Edital de Abertura do Concurso Público. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 103.152  

QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão indicada como correta pelo candidato já é a divulgada no Gabarito Oficial. 

RECORRENTE: 103.505 e outros 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Os temas razão, proporção e porcentagem estão presentes no Conteúdo Programático do Edital 

001/2017 concurso da Prefeitura Municipal de Agrestina-PE. 

 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Esse é um problema clássico onde temos uma mesa redonda com lugares a sua volta para serem 

ocupados. Por ser redonda a solução é (n-1)!. 

Assim temos (5 – 1)! = 4! = 24 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 103.152  

QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A questão indicada como correta pelo candidato já é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 



  

 

 

Rua Benjamim Constant, 2082 – centro/norte – CEP: 64000-280 – Teresina – Piauí  
fone/fax (86) 3223-9392 / 9442-2189  -  CNPJ: 04.751.944/0001-51   

site: www.funvapi.com.br    -   e-mail: fjvale@hotmail.com   

 

 

 

RECORRENTE: 110.412 e outros 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 
 

Existe uma diferença abismal entre “ponto estratégico” e “ponto turístico”. A bibliografia apresentada 

pela própria candidata é bem clara: “Manter atualizado o cadastro de imóveis e pontos estratégicos da 

sua zona”. 

 

Em tempo: em momento algum o enunciado ou as alternativas da questão citaram situações de 

envolvendo combate a vetores em cemitérios. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 27 

RECORRENTE: 104.713 e outros 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

 

QUESTÃO 31 

RECORRENTE: 104.713 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

RECORRENTE: 103.715 e outros 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O enunciado da questão é claro, direto e objetivo: “Analise as informações sobre a Leishmaniose 

Tegumentar Americana”.  

A questão versa sobre “Leishmaniose Tegumentar Americana” e não sobre “Leishmaniose Visceral”. A 

situação apresentada pela candidata versa sobre Leishmaniose Visceral. 

Quanto a Leishmaniose Tegumentar Americana o modo de transmissão é através da picada de insetos 

transmissores infectados. Não há transmissão de pessoa a pessoa. 

 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 

Manual de Vigilância da Leishmaniose Tegumentar Americana / Ministério da Saúde, Secretaria de 

Vigilância em Saúde. 2ª. ed. atual. Brasília. Editora do Ministério da Saúde, 2010. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Sobre a dose fracionada da vacina contra febre amarela 

Imunização 

Estratégia é emergencial e tem respaldo da Organização Mundial de Saúde, mas muita gente ainda tem 

dúvida se ela é eficaz e como funciona essa proteção. 

Nos próximos meses, a população de municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, escolhidos pelos 

governos estaduais, vai receber a dose fracionada da vacina, por decisão do Ministério da Saúde. 

E agora? O que isso significa? Essas pessoas não estarão seguras contra a doença? 

Calma, não é bem assim. Da mesma forma que a OMS recomendou a dose única como padrão de 

imunização para todo o País, foi a própria organização que determinou o fracionamento como opção 

quando há risco de a doença se expandir em cidades com elevado índice populacional e que não tinham 

recomendação para vacinação anteriormente. 

Quem garante que a dose menor funciona mesmo? 

Até agora os estudos mostraram que a proteção da dose fracionada, de 0,1 ml, é a mesma da dose 

padrão, de 0,5 ml. A primeira protege a pessoa por até oito anos, e a segunda, pela vida toda.  

A garantia é nossa 

A garantia é dada diretamente pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo 

Cruz (Biomanguinhos/Fiocruz), única instituição autorizada a fabricar e distribuir doses fracionadas. A 

Biomanguinhos fez um estudo com 315 pessoas e concluiu que, passados oito anos desde que foram 

vacinadas com a dose de 0,1ml, elas ainda tinham anticorpos contra febre amarela no organismo. 

 

Fonte: Ministério da Saúde – Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/saude/2018/01/entenda-de-uma-

vez-o-que-e-a-dose-fracionada-da-vacina-contra-febre-amarela>. Acessado em: 02 Mar 2018. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

CARGO: FISCAL DE OBRAS 
 

RECORRENTE: 110.590 e outros 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre “Noções de Legislação de Trânsito”, tema presente no Conteúdo Programático do 

Edital de Abertura do Concurso Público.  

Apesar do enunciado da questão citar outra legislação, no caso a Lei 6.766/1979, o que se buscou de 

conhecimento dos candidatos, ou seja, a responsabilidade da sinalização em condomínios fechados 

estava destacada dentro de uma tabela.  

O erro existente na questão não afeta e nem caracteriza prejuízo à compreensão do candidato, não 

confundindo objetivamente o sentido da pergunta. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o Dicionário Caldas Aulete “calçada” significa: Parte lateral de uma rua e ao longo dela, 

geralmente junto aos prédios de ambos os lados, pavimentada, geralmente mais alta que a parte central 

da rua por onde transitam os veículos, e reservada aos pedestres; PASSEIO 

De acordo com o Dicionário Caldas Aulete “pé de moleque” significa: Calçamento de rua feito com 

pedras irregulares. 

De acordo com o Dicionário Michaelis “via” significa: Caminho ou estrada por onde se vai de um ponto 

a outro. 

 

O enunciado da questão é claro, direto e objetivo: “O tipo de pavimento feito utilizando-se de pedras 

com tamanhos e formatos diferentes nas vias públicas recebe o nome de”: 

A “calçada portuguesa” é um tipo de pavimento utilizado em “passeios” (ou seja, nas laterais das vias), 

uma vez que sua base não é pensada para o tráfego de veículos; já o “pé de moleque” possui uma base 

mais sólida para suportar o peso de veículos.  

 

Em tempo: através de uma busca no Google não foi localizado o termo “pedras em tropa de mula”, 

conforme citado por uma das candidatas. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 110.590 e outros 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

As seguintes definições encontram-se na Norma ABNT 8160:1983 

3.31 ramal de descarga: Tubulação que recebe diretamente os efluentes de aparelhos sanitários. 

3.32 ramal de esgoto: Tubulação primária que recebe os efluentes dos ramais de descarga diretamente 

ou a partir de um desconector. 

3.41 tubo de queda: Tubulação vertical que recebe efluentes de subcoletores, ramais de esgoto e ramais 

de descarga. 

3.40 subcoletor: Tubulação que recebe efluentes de um ou mais tubos de queda ou ramais de esgoto. 

 

Entende-se que os efluentes saem do aparelho sanitário e seguem para o ramal de descarga; a junção dos 

efluentes dos ramais de descarga formam o ramal de esgoto; o tubo de queda também pode receber 

ramais de descarga e efluentes de subcoletores.  

Porém, o enunciado da questão é claro, direto e objetivo: “Quando dois ou mais ramais de descarga se 

encontram, formando uma única tubulação, essa junção passa a se chamar”: 

Ou seja, em momento algum o enunciado da questão informou aos candidatos a presença de um ou mais 

subcoletores (tubulações que recebem efluentes de um ou mais tubos de queda ou ramais de esgoto) na 

formação da nova tubulação. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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CARGO: PROFESSOR DE 1° AO 5° ANO 
 

RECORRENTE: 101.706 e outros 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O recurso não procede, uma vez que, de acordo com o texto, a voz que o narrador ouvia era de sua 

consciência no momento em que ele estava pensando sobre a atitude tomada por ele naquele momento, 

não dando a carona ao rapaz. Não foi a voz de Deus propriamente dita, como alega o candidato. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o texto, o narrador mentiu ao dizer que ao rapaz que não iria até a cidade, como pode ser 

comprovado pelo trecho “Mal tive tempo de olhar o rapazinho e o sinal se abria, o carro arrancava em 

meio aos outros, a caminho da cidade”. O narrador estava a caminho da cidade para ir ao dentista. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 05 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Não há erro na substituição da locução adjetiva “de estrela” por “estelar”. A locução adjetiva é uma 

expressão formada de preposição mais substantivo com valor de um adjetivo. Já a palavra “estrelar” é 

um verbo e, portanto, não pode ser considerada um adjetivo. 

 

FONTE: Curso Prático de Gramática, Ernani Terra, ed. 2011, p.100 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

RECORRENTE: 103.544 e outros 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A frase “Minhas férias são curtas tenho pouco dinheiro, mas viajarei” ´é formada por um período 

composto por três orações coordenadas. A primeira oração é “minhas férias são curtas” e classifica-se 

como oração coordenada assindética; a segunda oração é “tenho pouco dinheiro” e também é uma 

oração coordenada assindética; a terceira e última “mas viajarei” é uma oração coordenada sindética 

adversativa. O erro está na ausência da vírgula entre a primeira e a segunda orações, pois como são 

coordenadas assindéticas, a vírgula se torna obrigatória entre elas por exercerem a mesma função 

sintática. De acordo com as regras de pontuação, as orações coordenadas separam-se por vírgula e a 

conjunção “mas” é coordenada adversativa.  

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o Artigo 31, da Lei 9.394/1996, a educação infantil será organizada de acordo com as 

seguintes regras comuns: 

 

I – Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de 

promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. (E não com o objetivo de promoção, como 

citado na alternativa “B”) 

II – Carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) 

dias de trabalho educacional. (Regra CORRETA) 

III – Atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete) 

horas para a jornada integral. (E não 8 (oito) horas, como citado na alternativa “A”) 

IV – Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 

60% (sessenta por cento) do total de horas. (E não 75% (setenta e cinco porcento), como citado na 

alternativa “C”) 

V – Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem 

da criança. (Regra CORRETA) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 107.311 e outros 

QUESTÃO 14 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

RECORRENTE: 100.556 e outros 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Em momento algum no enunciado ou nas alternativas da questão foi dada aos teóricos Libanêo e/ou 

Saviani a “paternidade” da Tendência Tecnicista.  

O enunciado da questão é claro, direto e objetivo: “Conforme o pensamento de Libâneo (1990) e 

Saviani (1997) é considerada uma Tendência Pedagógica Liberal”: 

As tendências Histórico-Crítica, Libertadora e Libertária são consideradas Tendências Progressistas; já a 

Tendência Tecnicista é considerada como liberal. 

 

Transcrição de um trecho do artigo “Tendências Pedagógicas Brasileiras”, da Professora Jennifer 

Fogaça, o mesmo apresenta uma explanação definitiva sobre o assunto: 

As tendências pedagógicas brasileiras foram muito influenciadas pelo momento cultural e político da 

sociedade, pois foram levadas à luz graças aos movimentos sociais e filosóficos. Essas formaram a 

prática pedagógica do país. Os professores Saviani (1997) e Libâneo (1990) propõem a reflexão sobre as 

tendências pedagógicas. Mostrando que as principais tendências pedagógicas usadas na educação 

brasileira se dividem em duas grandes linhas de pensamento pedagógico. Elas são: Tendências Liberais 

e Tendências Progressistas. 
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Disponível em: <http://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/tendencias-pedagogicas-

brasileiras.htm>. Acessado em: 02 Mar 2018. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 107.311 e outros 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre a Lei 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 60 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; altera a Lei no 10.195, de 14 de fevereiro de 2001; 

revoga dispositivos das Leis nos 9.424, de 24 de dezembro de 1996, 10.880, de 9 de junho de 2004, e 

10.845, de 5 de março de 2004; e dá outras providências. 

 

De acordo com o Parágrafo 4º, do Artigo 10, da Lei 11.494/2007, o direito à educação infantil será 

assegurado às crianças até o término do ano letivo em que completarem 6 (seis) anos de idade.  

 

Fonte: Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm>. 

Acessado em: 03 Mar 2018. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE: 108.627 e outros 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o Artigo 59, da Lei 9.394/1996, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: 

 

I – Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas 

necessidades. (Direito CORRETO) 

II – Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do 

ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o 

programa escolar para os superdotados. (E não médio; e não atenuação, como citado na alternativa III) 

III – Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento 

especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a inclusão desses educandos 

nas classes comuns. (Direito CORRETO) 

IV – Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive 

condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, 

mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma 

habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora. (Direito CORRETO) 

V – Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo 

nível do ensino regular. (Direito CORRETO) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 102.338 e outros 

QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais apontam também a importância de discutir, na escola e na sala de 

aula, questões da sociedade brasileira, como as ligadas a Ética, Meio Ambiente, Orientação Sexual, 

Pluralidade Cultural, Saúde, Trabalho e Consumo ou a outros temas que se mostrem relevantes. 

 
Fonte: BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto 

ciclos do ensino fundamental: introdução aos parâmetros curriculares nacionais / Secretaria de Educação 

Fundamental. p. 09. Brasília. MEC/SEF, 1998. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Insta ressaltar que não existe na questão erros que permitiriam sua anulação no tocante a desrespeito aos 

dispositivos elencados no edital regulador do certame. Discute-se a ocorrência de erro material tangível 

a digitação de palavras na questão. Erro material ensejante de anulação de questões deve ser de tal sorte 

gravoso que afete o direito subjetivo do candidato garantido no edital do concurso. O erro existente na 
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questão não afeta e nem caracteriza prejuízo à compreensão do candidato, não confundindo 

objetivamente o sentido da pergunta. 

O uso do plural no termo “própria” não prejudicou o que se buscou de conhecimento dos candidatos 

sobre escrita.  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Na educação brasileira, o final do século XIX foi marcado por embates envolvendo reformulações 

curriculares. Projetos continuavam a defender o currículo humanístico, com ênfase nas disciplinas 

literárias, tidas como formadoras do espírito. Outros desejavam introduzir um currículo mais científico, 

mais técnico e prático, adequado à modernização a que se propunha ao país. Tanto no currículo 

humanístico como no científico a História, entendida como disciplina escolar, mantinha sua importância 

para a formação da nacionalidade. 

(...)  

Nos anos imediatos ao pós-guerra e no contexto da democratização do país com o fim da ditadura 

Vargas, a História passou a ser novamente objeto de debates quanto às suas finalidades e relevância na 

formação política dos alunos. Tornou-se uma disciplina significativa na formação de uma cidadania para 

a paz. Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), passou a 

interferir na elaboração de livros escolares e nas propostas curriculares, indicando possíveis perigos na 

ênfase dada às histórias de guerras, no modo de apresentar a história nacional e nas questões raciais, em 

especial na disseminação de ideias racistas, etnocêntricas e preconceituosas. A História deveria revestir-

se de um conteúdo mais humanístico e pacifista, voltando-se ao estudo dos processos de 

desenvolvimento econômico das sociedades, bem como dos avanços tecnológicos, científicos e 

culturais. 

(...) 

O historiador tem igualmente refletido sobre as relações que estabelece com o seu objeto de estudo. Se 

fica clara a distinção entre o sujeito e o objeto de investigação nas abordagens teórico-metodológicas de 

caráter científico e racionalista, que enfatizam a objetividade como meio de aproximação da realidade 

histórica, essa distinção se dilui quando são interpretados os indícios de valores e mentalidades das 

representações construídas historicamente. No segundo caso, cabe efetivamente ao pesquisador, a partir 

de sua formação e de seus domínios cognitivos, identificar, relacionar e interpretar tais indícios 

simbólicos como expressões de vivências e de modos de pensar contraditórios de uma realidade social e 

cultural representada. Isso não significa que o conhecimento histórico abandonou o domínio da 

racionalidade, mas que, assim como outras disciplinas, busca uma nova racionalidade. 

(...)  

O diálogo da História com as demais Ciências Humanas tem favorecido, por outro lado, estudos de 

diferentes problemáticas contemporâneas em suas dimensões temporais. Por meio de trabalhos 

interdisciplinares, novos conteúdos podem ser considerados em perspectiva histórica, como no caso da 

apropriação, atuação, transformação e representação da natureza pelas culturas, da relação entre trabalho 

e tecnologia e das políticas públicas de saúde com as práticas sociais, além da especificidade cultural de 

povos e das inter-relações, diversidade e pluralidade de valores, práticas sociais, memórias e histórias de 

grupos étnicos, de sexo e de idade. 

(...)  

Os subtemas propostos estão relacionados a muitas situações do presente. Cabe ao professor identificá-

las e selecionar uma ou mais que possam orientar a escolha dos conteúdos a serem estudados. Tais 
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escolhas podem e devem ser feitas em conjunto com outras disciplinas, enriquecendo o conhecimento 

que é por essência interdisciplinar. 
 

Fonte: Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: história / 

Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC / SEF, 1998. Páginas 20, 23, 24, 31, 33, 56 e 68  

 

Além do mais, a disciplina de história na escola está organizada de forma a atender cada faixa etária de 

escolaridade; e priorizar significa fazer juízo de valor fato e desmerecer outro. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o artigo 98 da Lei 8.069/1990, as medidas de proteção à criança e ao adolescente são 

aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 

I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II – por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 

III – em razão de sua conduta. 
 

As desavenças familiares não estão previstas no corpo da legislação da qual a questão foi extraída. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Faltou por parte de uma das candidatas comprovar com alguma base científica que a alternativa “B” está 

incorreta, conforme o pensamento de Piaget e Vygotsky, que aliás nem são citados no enunciado ou nas 

alternativas da questão. 

Outra candidata apresentou em sua argumentação uma frase que impossibilitou a banca sua 

compreensão: “Nesse sentido de acordo com a questão não engloba no crescimento do raciocínio 

operatório e sim nas demais alternativas”. 

O terceiro candidato afirma que de acordo com Montessori (1965) que “os jogos matemáticos, de acordo 

com, têm como prioridade incentivar a criança no seu desenvolvimento SENSORIAL e MOTOR"; 

porém o desenvolvimento apresentado na alternativa “C” (INCORRETA) é o da maturidade 

CORPORAL. 

A questão trata do jogo como instrumento para trabalhar a matemática. Os autores que embasaram o 

recurso não colocam atividade com jogo voltado para ensino de matemática promovendo maturação 

corporal. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A afirmativa “A” está correta, visto que o principal papel da educação é o de enfatizar a constituição do 

saber, ainda mais que em especial neste caso estamos falando da informática como recurso pedagógico 

na escola. 

A instrução (ou explicação de funcionamento) pode vir em um momento secundário, a criança nos 

primeiros anos do ensino fundamental deve ver no computador uma janela aberta para o mundo, onde 

pode extrapolar seus conhecimentos. A instrução virá gradativamente com o tempo, a cada dia a criança 

descobrirá um novo comando, um novo atalho e progressivamente irá aprendendo a dominar o mundo 

da informática. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: PROFESSOR FUNDAMENTAL II – LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

RECORRENTE: 100.955 e outros 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A palavra frequentemente possui 12 fonemas, pois temos 2 fonemas em “qu”, que não é dígrafo nesta 

palavra, pois são duas letras representando dois sons. Dígrafo é o agrupamento de letras que 

representam um único som. Portanto, o “q” e o “u” são pronunciados na fala não configurando dígrafo. 

 

Fonte: Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, Domingos Paschoal Cegalla, 48ª ed. p. 31. (vide a 

primeira observação) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Na frase em questão, a palavra “os” não se classifica morfologicamente como artigo definido, mas sim 

como pronome demonstrativo no contexto em que está inserida. A palavra “o” tanto quanto as palavras 

“mesmo”, “próprio”, “semelhante” e “tal” podem funcionar como pronomes demonstrativos. 

O pronome demonstrativo “os” na frase “Escrever é lutar contra OS que nos impingem ideias prontas...” 

ele equivale a “aqueles”. 

 

Fontes: Curso Prático de Gramática, Ernani Terra, 2011, p. 128 / Novíssima Gramática da Língua 

Portuguesa, Domingos Paschoal Cegalla, 48ª ed, p. 183 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE: 110.428 e outros 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com a classificação tônica das palavras, “Nobel” classifica-se como oxítona, portanto a sílaba 

tônica é a última (Nobel). A palavra “misantropo” classifica-se, quanto à silaba tônica como paroxítona, 

a sílaba forte é a penúltima (misantropo). 

 
Fonte: Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – Domingos Paschoal Cegalla, 48ª ed, p.47. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o Novo Acordo Ortográfico sobre o uso do hífen, quando o segundo elemento do prefixo 

“anti” começa com “s” ou “r”, nesse caso, duplica-se a consoante como na palavra “antirreligioso”. 

Emprega-se o hífen no prefixo “inter” quando o segundo elemento começa por “r”, no caso a palavra 

“inter-racial”. 

Verificar na Novíssima Gramática da Língua Portuguesa de Domingos Paschoal Cegalla, 48ª ed. p. 84. 

  

Portanto, apenas a alternativa C contém as duas palavras grafadas corretamente de acordo com o 

emprego do hífen. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 109.322 e outros 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A frase III está com a grafia do “porque” incorreta, deveria ser “porquê” e de acordo com a resposta da 

alternativa C não consta a frase III como correta. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE: 102.114 e outros 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Há uma diferença de pontuação das alternativas “A” e “D”, na alternativa A há uma vírgula após a 

palavra “literário” e na alternativa “D” essa vírgula não foi empregada.  

De acordo com o fragmento original, a pontuação está correta na alternativa C. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

As conjunções coordenativas conclusivas iniciam uma conclusão, são elas: logo, portanto, por 

conseguinte, pois (posposto ao verbo), por isso. 

A análise a ser feita é quanto à classificação da oração destacada, portanto ela se classifica como oração 

coordenada sindética conclusiva por ter sido iniciada pela conjunção “por isso”. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: PROFESSOR FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA 
 

RECORRENTE: 102.682 e outros 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA. 

 

QUESTÃO 14 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O conhecimento, portanto, é resultado de um complexo e intrincado processo de construção, 

modificação e reorganização utilizado pelos alunos para assimilar e interpretar os conteúdos escolares. 

O que o aluno pode aprender em determinado momento da escolaridade depende das possibilidades 

delineadas pelas formas de pensamento de que dispõe naquela fase de desenvolvimento, dos 

conhecimentos que já construiu anteriormente e do ensino que recebe. (...) 

 

Fonte: BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e 

quarto ciclos do ensino fundamental: introdução aos parâmetros curriculares nacionais / Secretaria de 

Educação Fundamental. p. 72. Brasília. MEC/SEF, 1998. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 



  

 

 

Rua Benjamim Constant, 2082 – centro/norte – CEP: 64000-280 – Teresina – Piauí  
fone/fax (86) 3223-9392 / 9442-2189  -  CNPJ: 04.751.944/0001-51   

site: www.funvapi.com.br    -   e-mail: fjvale@hotmail.com   

 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Em momento algum no enunciado ou nas alternativas da questão foi dada aos teóricos Libanêo e/ou 

Saviani a “paternidade” da Tendência Tecnicista.  

 

O enunciado da questão é claro, direto e objetivo: “Conforme o pensamento de Libâneo (1990) e 

Saviani (1997) é considerada uma Tendência Pedagógica Liberal”: 

As tendências Histórico-Crítica, Libertadora e Libertária são consideradas Tendências Progressistas; já a 

Tendência Tecnicista é considerada como liberal. 

 

Transcrição de um trecho do artigo “Tendências Pedagógicas Brasileiras”, da Professora Jennifer 

Fogaça, o mesmo apresenta uma explanação definitiva sobre o assunto: 

As tendências pedagógicas brasileiras foram muito influenciadas pelo momento cultural e político da 

sociedade, pois foram levadas à luz graças aos movimentos sociais e filosóficos. Essas formaram a 

prática pedagógica do país. Os professores Saviani (1997) e Libâneo (1990) propõem a reflexão sobre as 

tendências pedagógicas. Mostrando que as principais tendências pedagógicas usadas na educação 

brasileira se dividem em duas grandes linhas de pensamento pedagógico. Elas são: Tendências Liberais 

e Tendências Progressistas. 

 

 

 

Disponível em: <http://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/tendencias-pedagogicas-

brasileiras.htm>. Acessado em: 02 Mar 2018. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre a Lei 11.494/2007, que regulamenta o Fundo  de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 60 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; altera a Lei no 10.195, de 14 de fevereiro de 2001; 

revoga dispositivos das Leis nos 9.424, de 24 de dezembro de 1996, 10.880, de 9 de junho de 2004, e 

10.845, de 5 de março de 2004; e dá outras providências. 

 

De acordo com o Parágrafo 4º, do Artigo 10, da Lei 11.494/2007, o direito à educação infantil será 

assegurado às crianças até o término do ano letivo em que completarem 6 (seis) anos de idade.  

 

Fonte: Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm>. 

Acessado em: 03 Mar 2018. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

As projeções cartográficas permitem representar a superfície esférica da Terra em um plano, ou seja, no 

mapa; elas são as bases para a confecção de um mapa, constituindo uma rede sistemática de paralelos e 

meridianos, permitindo que esses sejam desenhados. O que é mencionado no enunciado da presente 

questão. E neste enunciado não há especificação da tipologia “representação cônica”, do contrário o 

enunciado mencionaria o seguinte: 

“O plano da projeção é um cone envolvendo a esfera terrestre. Os paralelos são círculos concêntricos e 

os meridianos retos convergem para o pólo.” 
 

Importante saber que, no contexto das projeções ou representações cartográficas, temos especificidades 

como as mais conhecidas Projeção Cilíndrica, cônica, Plana ou Azimutal. Temos ainda as Projeção de 

Mercator, Peters, Hölzel e Azimutal Equidistante Polar. 

 

Fonte: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/projecoes-cartograficas.htm>. Acessado em: 04 

Mar 2018. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A charge traz à tona, evidencia conflitos sócio ambientais nas áreas rurais e de preservação ambiental, 

com foco na violência que tem gerado ao entendimento de alguns grandes agro industriários em relação 
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às terras de preservação e conservação ambiental, com foco na violência. A alternativa “A” não expressa 

o foco da charge quando de domínios de vegetação bem como seus usos que poderiam ser agrícolas, 

pecuárias e extrativistas e etc. e não como “conflito”, “cemitério de ativistas ou pessoas desprovidas de 

terras” ou “campo de batalhas”, o que é claramente demonstrado na imagem através de elementos 

paisagísticos, textos e dois cenários. 

 
Fonte: <https://www.suapesquisa.com/geografia_do_brasil/uso_da_terra.htm>. Acessado em: 04 Mar 2018. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Trata-se de uma questão que avalia a capacidade da adequada associação do candidato quanto ao 

objetivo de aprendizagem X eixo norteador (tema). Nisso, objetivo de aprendizagem (mencionado no 

enunciado) é amplo, pois a intenção é que o aluno amplie saberes e conhecimentos cerca das projeções 

cartográficas como, por exemplo, Projeção Cilíndrica, cônica, Plana ou Azimutal. Temos ainda as 

Projeção de Mercator, Peters, Hölzel e Azimutal Equidistante Polar. Do contrário, caberia outra 

alternativa como resposta adequada (certa). 

 

Importante saber que, no contexto das projeções ou representações cartográficas, temos especificidades 

como as mais conhecidas Projeção Cilíndrica, cônica, Plana ou Azimutal. Temos ainda as Projeção de 

Mercator, Peters, Hölzel e Azimutal Equidistante Polar. 

 

Fonte: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/projecoes-cartograficas.htm>. Acessado em: 04 

Mar 2018. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Trata-se de uma questão que avalia a capacidade da adequada associação do candidato quanto ao eixo 

norteador (tema) X objetivo de aprendizagem. Nisso, conforme conteúdo programático previsto no 

presente Edital possibilita tratamento da temática em desdobramento em outras questões. É importante 

observar que as alternativas das questões 29 e 32 são diferentes. Refutamos a ideia de reduzir a presente 

questão a um mero “trocadilho”. Sabe-se que a temática explorada no enunciado (a cartografia e a 

representação do espaço geográfico) possibilita vários desdobramentos temáticos e de objetivos de 

aprendizagens em Geografia. O que não desqualifica a presente questão. 

 

Importante considerar os que os PCN’s de Geografia (5ª a 8ª series) acerca da cartografia, a saber: “A 

cartografia torna-se recurso fundamental para o ensino e a pesquisa. Ela possibilita ter em mãos 

representações dos diferentes recortes desse espaço e na escala que interessa para o ensino e pesquisa. 

Para a Geografia, além das informações e análises que se podem obter por meio dos textos em que se 

usa a linguagem verbal, escrita ou oral, torna-se necessário, também, que essas informações se 

apresentem espacializadas com localizações e extensões precisas e que possam ser feitas por meio da 
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linguagem gráfico-cartográfica. É fundamental, sob o prisma metodológico, que se estabeleçam as 

relações entre os fenômenos, sejam eles naturais ou sociais, com suas espacialidades definidas. O nível 

de aprofundamento pretendido nos estudos, ou no ensino desses fenômenos que caracterizam os lugares, 

exigirá o trabalho com as diferentes escalas de representações cartográficas, com a linguagem gráfica 

por meio da produção e leitura de mapas.” PCN’s de Geografia (1998, 76) (...) 

 

“A alfabetização cartográfica compreende uma série de aprendizagens necessárias para que os alunos 

possam continuar sua formação nos elementos da representação gráfica já iniciada nos dois primeiros 

ciclos para posteriormente trabalhar com a representação cartográfica. A continuidade do trabalho com a 

alfabetização cartográfica deve considerar o interesse que as crianças e jovens têm pelas imagens, 

atitude fundamental na aprendizagem cartográfica.” PCN’s de Geografia (1998, p. 77). 

 

Fontes: BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: geografia / 

Secretaria de Educação Fundamental. Brasília. MEC/SEF, 1998. 156 p. / 

<http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/projecoes-cartograficas.htm>. Acessado em 04 Mar 

2018. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

RECORRENTE 106.928 e outros 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Trata-se de uma questão que avalia a capacidade da adequada associação do candidato quanto ao eixo 

norteador (tema) X objetivo de aprendizagem. Nisso: 

-A alternativa “A” – um objetivo de aprendizagem correlato à temática “a sociedade, as atividades 

econômicas e o espaço geográfico”, 

As alternativas “B”, “C” e “D” – objetivos de aprendizagens correlatos à temática “a estrutura do 

Planeta Terra”, 

 

É importante que o Professor de Geografia, observe os objetivos de aprendizagens expressos nos PCN’s 

de Geografia (5ª a 8ª series), em especial nas aproximações temáticas, conceituais e procedimentais 

expressas nos Eixos 1, 2 e 3 de tal documento. 

 
Fonte: BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: geografia / 

Secretaria de Educação Fundamental. Brasília. MEC/SEF, 1998. 156 p.  

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Trata-se de uma questão que avalia a capacidade da adequada associação do candidato em relação aos 

saberes e conhecimentos do Professor de Geografia quanto à classificação de diversos tipos climáticos 

existentes, conteúdo previsto no presente edital, a saber: 
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 A geografia no Ensino Fundamental; 

 Dinâmica natural do planeta terra;  

 Metodologia do ensino de geografia 

 

Reanalisando a presente questão, entendemos que a mesma não apresenta equívoco na formulação do 

seu enunciado tão pouco nas alternativas. A mesma expressa ainda características e exemplificações do 

tipo climático a ser marcado. 
 

Fontes: Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: geografia / 

Secretaria de Educação Fundamental. Brasília. MEC/SEF, 1998. 156 p. / Classificação climática de 

Köppen-Geiger. Disponível em: 

<https://portais.ufg.br/up/68/o/Classifica____o_Clim__tica_Koppen.pdf>.  Acessado em 04 Mar 2018. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: PROFESSOR FUNDAMENTAL II - MATEMÁTICA 
 

RECORRENTE: 112.425 e outros 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA. 

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A frase da alternativa A está incorreta, pois a regência do adjetivo “escasso” é a preposição “de” e não a 

preposição “em”. Portanto, a frase correta será: Ando meio escasso de ideias. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 14 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

RECORRENTE: 100.556 e outros 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Em momento algum no enunciado ou nas alternativas da questão foi dada aos teóricos Libanêo e/ou 

Saviani a “paternidade” da Tendência Tecnicista.  

 

O enunciado da questão é claro, direto e objetivo: “Conforme o pensamento de Libâneo (1990) e 

Saviani (1997) é considerada uma Tendência Pedagógica Liberal”: 
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As tendências Histórico-Crítica, Libertadora e Libertária são consideradas Tendências Progressistas; já a 

Tendência Tecnicista é considerada como liberal. 

 

Transcrição de um trecho do artigo “Tendências Pedagógicas Brasileiras”, da Professora Jennifer 

Fogaça, o mesmo apresenta uma explanação definitiva sobre o assunto: 

As tendências pedagógicas brasileiras foram muito influenciadas pelo momento cultural e político da 

sociedade, pois foram levadas à luz graças aos movimentos sociais e filosóficos. Essas formaram a 

prática pedagógica do país. Os professores Saviani (1997) e Libâneo (1990) propõem a reflexão sobre as 

tendências pedagógicas. Mostrando que as principais tendências pedagógicas usadas na educação 

brasileira se dividem em duas grandes linhas de pensamento pedagógico. Elas são: Tendências Liberais 

e Tendências Progressistas. 

 

 

 

Disponível em: <http://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/tendencias-pedagogicas-

brasileiras.htm>. Acessado em: 02 Mar 2018. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 105.917 e outros 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre a Lei 11.494/2007, que regulamenta o Fundo  de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 60 
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do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; altera a Lei no 10.195, de 14 de fevereiro de 2001; 

revoga dispositivos das Leis nos 9.424, de 24 de dezembro de 1996, 10.880, de 9 de junho de 2004, e 

10.845, de 5 de março de 2004; e dá outras providências. 

 

De acordo com o Parágrafo 4º, do Artigo 10, da Lei 11.494/2007, o direito à educação infantil será 

assegurado às crianças até o término do ano letivo em que completarem 6 (seis) anos de idade.  

 

Fonte: Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm>. 

Acessado em: 03 Mar 2018. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

RECORRENTE: 100.556 e outros 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o Artigo 59, da Lei 9.394/1996, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: 

 

I – Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas 

necessidades. (Direito CORRETO) 

II – Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do 

ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o 

programa escolar para os superdotados. (E não médio; e não atenuação, como citado na alternativa III) 

III – Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento 

especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a inclusão desses educandos 

nas classes comuns. (Direito CORRETO) 

IV – Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive 

condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, 

mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma 

habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora. (Direito CORRETO) 

V – Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo 

nível do ensino regular. (Direito CORRETO) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O lucro é dado em milhares de reais, então a função precisa retornar apenas mais do que 5. 

 

 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Não é necessária maior explicação para o motivo de ela ser mais cara, apenas o fato de que o problema 

diz assim. Mas o processo de fabricação de chapas finas é mais complexo e consequentemente mais caro 

justamente por precisar manter a integridade e uniformidade da chapa enquanto ela é afinada. O 

candidato precisava apenas interpretar a situação de proporção composta com fatores diretos e inversos. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

RECORRENTE: 108.571 e outros 

QUESTÃO 39 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO  

ALTERNATIVA CORRETA “D” 

 

CARGO: PROFESSOR FUNDAMENTAL II - INGLÊS 
 

RECORRENTE: 112.933 e outros 

QUESTÃO 32 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “D” 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

CARGO: PROFESSOR FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS 
 

RECORRENTE: 105.855 e outros 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O recurso não procede, uma vez que o erro de digitação não comprometeu a análise da questão sobre a 

justificativa do emprego das vírgulas na frase proposta. 

 

O processo de formação de palavras por derivação de afixos denomina-se derivação e designa o 

processo pelo qual se obtém palavras novas (derivadas) pelo acréscimo de afixos à palavra primitiva. 

Pode ser prefixal, sufixal ou parassintética. 

A derivação prefixal acontece quando a palavra nova é obtida por acréscimo de prefixo. Já a palavra 

sufixal ocorre quando a palavra nova é obtida por acréscimo de sufixo.  
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Denomina-se parassíntese ou derivação parassintética quando a palavra nova é obtida pelo acréscimo 

simultâneo de prefixo e sufixo e se for retirado o prefixo ou o sufixo, não restará uma palavra com 

sentido completo. Por exemplo: envergonhar, emudecer, desalmado, acariciar, entre outras palavras. 

No caso da palavra “inutilidade” há um acréscimo de um prefixo (in) e do sufixo nominal de origem 

latina – dade, o –i- é a vogal de ligação que é acrescida por motivo de eufonia e facilidade de pronúncia. 

Em síntese, a palavra “inutilidade” é formada por prefixação e sufixação, pois se acrescenta um prefixo 

e um sufixo a um mesmo radical em sequência e a palavra tem sentido completa só com o prefixo e 

também só com o sufixo. 

Portanto, pelas justificativas apresentadas, não há motivo plausível para a anulação da referida questão. 

 
Fontes: Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – Domingos Paschoal Cegalla / Curso Prático de 

Gramática – Ernani Terra / Aprender e Praticar Gramática – Mauro Ferreira. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A figura de construção ou de sintaxe denominada anáfora consiste na repetição de uma mesma palavra 

no início de versos ou frases, o que não acontece na frase em questão. 

O que deve ser analisado na questão é o emprego da figura de construção ou de sintaxe, no caso a 

zeugma que consiste na omissão de um termo que já apareceu antes. Na frase “A igreja era grande e 

pobre. Os altares, humildes” houve a omissão do verbo “ser” na segunda frase: A igreja era grande. Os 

altares ERAM humildes.  

Não há de ser feita uma interpretação da frase de Carlos Drummond de Andrade. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre a Lei 11.494/2007, que regulamenta o Fundo  de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 60 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; altera a Lei no 10.195, de 14 de fevereiro de 2001; 

revoga dispositivos das Leis nos 9.424, de 24 de dezembro de 1996, 10.880, de 9 de junho de 2004, e 

10.845, de 5 de março de 2004; e dá outras providências. 

 

De acordo com o Parágrafo 4º, do Artigo 10, da Lei 11.494/2007, o direito à educação infantil será 

assegurado às crianças até o término do ano letivo em que completarem 6 (seis) anos de idade.  

 

Fonte: Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm>. 

Acessado em: 03 Mar 2018. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE: 108.341 e outros 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o Artigo 59, da Lei 9.394/1996, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: 

 

I – Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas 

necessidades. (Direito CORRETO) 

II – Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do 

ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o 

programa escolar para os superdotados. (E não médio; e não atenuação, como citado na alternativa III) 

III – Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento 

especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a inclusão desses educandos 

nas classes comuns. (Direito CORRETO) 

IV – Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive 

condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, 

mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma 

habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora. (Direito CORRETO) 

V – Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo 

nível do ensino regular. (Direito CORRETO) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 108.341 e outros 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O tema da questão diz respeito à evolução dos vertebrados, descrito no item “evolução”. Dentro do 

estudo evolutivo são necessários conhecimentos acerca das principais diferenças anatômicas dos seres. 

 

Fonte: RIDLEY, M. Evolução, 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O candidato confunde os conceitos ‘tetrápode’ e ‘quadrúpede’. Tetrápode, ao qual a questão se refere, 

diz respeito a animais terrestres que possuem quatro membros, e são descendes de Sarcopterygii. As 

cobras e serpentes sofreram um processo denominado regressão, e sofreram perda dos membros, mas 

como pertencem ao grupo dos Lepidossauros, são descendentes de um ancestral Tetrapoda, bem como 

os pinguins e jabutis. 
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Fonte: RIDLEY, M. Evolução, 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão se refere ao tecido meristemático, descrito no edital. Na imagem que compõe a questão, estão 

descritas as três zonas deste tecido (de diferenciação, de elongação e meristemática), cada qual com sua 

função, além de nomeadas as estruturas internas, ajudando na resolução da questão. A questão exige do 

candidato conhecimentos referentes a estas funções. 

 

Fontes: NABORS, M. W. Introdução À Botânica. São Paulo: Rocca, 2012. / RAVEN, P. H., EICHHORN, 

S. E., EVERT, R. F. Biologia Vegetal: 8ª ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014. / TAIZ, L., ZEIGER, 

E. Fisiologia Vegetal: 5ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Em nenhum momento no enunciado foi dito que os peixes carnívoros se alimentam dos peixes 

herbívoros, o que implica que a alimentação é baseada em outros seres, não descritos no mesmo. 

 

W  fitoplâncton. 

Z  peixe carnívoro pequeno. 

Y  peixe carnívoro grande. 

X  peixe herbívoro. 

 

Fonte: PERONI, N., HERNÁNDEZ, M. I. M. Ecologia de Populações e Comunidades. Florianópolis: 

Universidade Federal de Santa Catarina, 2011. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O Equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW) não se limita a apenas duas gerações caso haja algum fator 

evolutivo sobre as mesmas, mas, como foi exposto na alternativa “C”, o equilíbrio se manterá constante 

por duas gerações quando nenhum fator evolutivo estiver atuando sobre as populações estudadas. 

 

Fonte: RIDLEY, M. Evolução, 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão diz respeito à excreção, conforme informado no edital no item “4: As Grandes Funções 

Vitais: Excreção”, e não sobre respiração, a qual o candidato se refere. Excreção faz parte da fisiologia 

animal, bem como os demais subitens expostos no mesmo tópico. 

Aves marinhas possuem a glândula de excreção de sal atrás dos olhos sim, mas as tartarugas marinhas, 

quelônios, também a possuem neste local, também chamada de lágrima de sal. Portando, a resposta 

correta é de letra “D”, conforme gabarito oficial. 

Neste vídeo, feito pelo Arkive, é possível visualizá-la: <http://www.arkive.org/leatherback-

turtle/dermochelys-coriacea/video-09a.html>. 

 

Fontes: SCHMIDT-NIELSEN, K. Fisiologia Animal: adaptação e meio ambiente: 5ª ed. São Paulo: 

Santos, 2002. / HILL, R. W.; WYSE, G. A.; ANDERSON, M. Fisiologia Animal: 2ª ed. São Paulo: 

Artmed, 2012. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A desidratação é ocasionada pela perda de líquido no corpo, com isso a pessoa fica hipovolêmica, 

caracterizado pela falha do sistema circulatório em manter um volume adequado de sangue aos órgãos 

vitais, consequentemente fica hipotensa, com pulsos finos. Isso gera um déficit de distribuição de 

oxigênio, ou seja, a pessoa terá isquemia, logo também terá dor de cabeça ocasionada pela falta de 

irrigação cerebral. 

Como a desidratação causa hipovolemia, há uma redução da pressão arterial e não aumento. 

A frequência cardíaca acelerada é um estímulo simpático de sobrevivência, é um reflexo do músculo 

cardíaco. Pela queda da pressão o corpo, para compensar e não perder perfusão, acelera a frequência 

cardíaca. 

As cãibras musculares são causadas pelo mesmo motivo da dor de cabeça. Se o paciente está 

hipovolêmico, há déficit de perfusão, logo, terá um déficit de oxigenação. Então o tecido muscular passa 

a sintetizar energia através do metabolismo anaeróbio, e isso produz lactato, que é o que gera a cãibra. 

 
Fonte: HILL, R. W.; WYSE, G. A.; ANDERSON, M. Fisiologia Animal: 2ª ed. São Paulo: Artmed, 2012. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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CARGO: PROFESSOR FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA 
 

RECORRENTE: 104.435 e outros 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O recurso não procede, uma vez que o erro de digitação não comprometeu a análise da questão sobre a 

justificativa do emprego das vírgulas na frase proposta. 

 

O processo de formação de palavras por derivação de afixos denomina-se derivação e designa o 

processo pelo qual se obtém palavras novas (derivadas) pelo acréscimo de afixos à palavra primitiva. 

Pode ser prefixal, sufixal ou parassintética. 

A derivação prefixal acontece quando a palavra nova é obtida por acréscimo de prefixo. Já a palavra 

sufixal ocorre quando a palavra nova é obtida por acréscimo de sufixo.  

Denomina-se parassíntese ou derivação parassintética quando a palavra nova é obtida pelo acréscimo 

simultâneo de prefixo e sufixo e se for retirado o prefixo ou o sufixo, não restará uma palavra com 

sentido completo. Por exemplo: envergonhar, emudecer, desalmado, acariciar, entre outras palavras. 

No caso da palavra “inutilidade” há um acréscimo de um prefixo (in) e do sufixo nominal de origem 

latina – dade, o –i- é a vogal de ligação que é acrescida por motivo de eufonia e facilidade de pronúncia. 

Em síntese, a palavra “inutilidade” é formada por prefixação e sufixação, pois se acrescenta um prefixo 

e um sufixo a um mesmo radical em sequência e a palavra tem sentido completa só com o prefixo e 

também só com o sufixo. 

Portanto, pelas justificativas apresentadas, não há motivo plausível para a anulação da referida questão. 

 

Fontes: Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – Domingos Paschoal Cegalla / Curso Prático de 

Gramática – Ernani Terra / Aprender e Praticar Gramática – Mauro Ferreira 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O Ato Institucional nº 5 ainda não havia sido editado e o general Silvio Correia de Andrade já 

determinava o seguinte: 

 

1 - manter o respeito à Revolução de 1964; 

2 - não permitir noticias referentes a movimentos de padres e assuntos políticos referentes aos 

mesmos; (alternativa “A” – CORRETA) 

3 - não comentar problemas estudantis; 

4 - não permitir críticas aos Atos Institucionais, às autoridades e às Forças Armadas; 

5 - as notícias devem ser precisas, versando apenas sobre fatos consumados; 

6 - não permitir informações falsas, supostas, dúbias ou vagas; 

7 - não permitir notícias sobre movimentos operários e greves; (alternativa “B” – CORRETA) 

8 - não permitir aos cassados escrever sobre política. (Denominavam-se cassados os brasileiros que 

estavam impedidos de exercer os seus direitos políticos. Juscelino Kubitschek, por exemplo); 
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9 - não publicar os nomes dos cassados a fim de não colocá-los em evidência, mesmo quando se trate 

de reuniões sociais, batizados, banquetes, festas de formatura. A prisão dos cassados poderá ser 

noticiada, desde que confirmada oficialmente; (alternativa “C” – INCORRETA) 

10 - não publicar notícias sobre atos de terrorismo, explosão de bombas, assaltos a bancos, roubos 

de dinamite, roubos de armas, existência, formação ou preparação de guerrilhas em qualquer 

ponto do território nacional, ou sobre movimentos subversivos, mesmo quando se trate de fato 

consumado e provado. (alternativa “D” – CORRETA) 

 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0201200012.htm>. Acessado em 04 Mar 

2018. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com Silva (s/d), a penetração da Inglaterra na América se deu de maneira cautelosa. Tanto o 

governo como a classe governamental fomentavam e consideravam importantes as expedições 

marítimas, mas em primeiro momento esta foi realizada por particulares pois, por estar em guerra com 

a Espanha, a coroa inglesa não dispunha de capital e homens para realizar tais expedições. 

 

Fonte: SILVA, Aline da Costa. Anglos e Lusos: Encontro com as Américas. s/d, p. 04. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

[...] é quase certo que a fabricação do algodão contribuía mais para a acumulação de capital que outras, 

ao menos porque a rápida mecanização e o uso generalizado de mão-de-obra barata (de mulheres e 

adolescentes) permitiam uma elevada transferência dos rendimentos do trabalho para o capital. De 1820 

a 1845, o produto líquido ‘industrial” cresceu cerca de 40% (em valor corrente) e sua folha de 

pagamento em apenas 5%. 

 

Fonte: HOBSBAWM, E. J. Da Revolução Industrial inglesa ao imperialismo. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2000, p. 65. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Ao seu tempo, sem nenhum outro paradigma de comparação, a Primeira Guerra Mundial foi 

simplesmente chamada de a Grande Guerra. Nada antes havia se assemelhado à amplitude do conflito, 

seja em extensão – envolvendo países da Ásia e América do Norte e Latina, além de colônias e 
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domínios europeus da África, na disputa iniciada no coração da velha Europa –, seja em intensidade, 

tanto em relação ao número de vítimas, quanto ao uso de armas e tecnologia até então inéditas em 

conflitos bélicos, como o carro blindado, o avião, as granadas de mão, o submarino ou a metralhadora. 

Para muitos, a Grande Guerra foi o marco decisivo da guerra moderna, a mãe de todas as batalhas que 

marcariam o século XX e, já agora podemos infelizmente dizer, também o século XXI.  

 

Fonte: SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Brasil na 1ª Guerra: para acabar com todas as guerras.  

Disponível em: <http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/al141020033.htm>. Acessado em: 

04 Mar 2018. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Dificilmente algum tema histórico possui uma visão única entre vários autores, cada um a seu modo 

busca caminhos diversos em suas pesquisas para alcançar seus objetivos e comprovar suas teses e 

teorias.  

No enunciado da questão foi citado o autor, obra e páginas. Desta forma os candidatos deveriam ajustar 

a resposta que iriam dar de acordo com a linha de pensamento do articulista. 

A questão em análise foi elaborada levando-se em conta as ideias de Jacob Gorender, em sua obra “O 

Escravismo Colonial”. Nas páginas 354 e 355 o autor apresenta de maneira geral alguns dados 

considerados para ele como importantes sobre a alforria de escravos: 

 

a) maioria de alforrias onerosas e gratuitas condicionais, tomadas em conjunto;  

b) proporção relevante de alforrias gratuitas incondicionais;  

c) maior incidência das alforrias na escravidão urbana do que na rural; (alternativa “B”, INCORRETA) 

d) alforrias mais freqüentes nas fases de depressão e menos freqüentes nas de prosperidade;  

e) maioria de mulheres entre os alforriados, embora fossem minoria entre os escravos; (alternativa “A”, 

CORRETA) 

f) elevado percentual de domésticos entre os alforriados;  

g) maior incidência proporcional de alforrias entre os pardos do que entre os pretos; (alternativa “C”, 

CORRETA) 

h) elevado percentual de velhos e inválidos entre os alforriados. (alternativa “D”, CORRETA) 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 
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CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 
 

RECORRENTE: 104.176  

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O Edital de Retificação n° 001-2017 traz alteração incluindo Raciocínio Lógico para o cargo de Fiscal 

de Tributos. 

Veja item 7.4.4 do EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 001-2017 – ALTERAÇÃO NOS ITENS 4.2, 6.2.1, 

7.4.4, ANEXO I, II E INCLUSÃO NO ANEXO III. 

 

 

RECORRENTE: 103.041 e outros 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

“Quando o sujeito é formado por expressões correlativas como “não só...mas também”,  

“tanto...quanto”, “nem...nem” etc, o verbo concorda no plural, pois se trata de uma adição”.  

 

De acordo com as fontes consultadas, não há possibilidade de ser uma situação facultativa, como alega o 

candidato. 

 

Fontes: Curso Prático de Gramática, Ernani Terra, ed. 2011, p.270. 

             Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, Domingos Paschoal Cegalla, ed. 2008, p. 453. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 107.309 e outros 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O questionamento ora apresentado não guarda relação alguma com a questão reclamada, o que 

inviabiliza uma resposta ao recurso. Portanto, por falta de coerência no que se apresenta no presente 

recurso, INDEFIRO o pedido de anulação da questão 33 que, inclusive, está sem vícios que ensejem sua 

anulação ou correção. 

 

Entretanto, fazendo uma análise ultra petita do recurso, de acordo com o apresentado no 

prequestionamento do candidato, este discute acerca da SUSPENSÃO do crédito tributário que é objeto 

da seguinte questão: 

 

31. NÃO suspende a exigibilidade do crédito tributário. 

a) A moratória. 

b) O depósito de seu montante integral. 

c) o pagamento. 

d) Os recursos definidos no processo tributário competente. 
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Da análise da questão deve ser anotada como resposta a alternativa que apresenta uma exclusão ou 

extinção do crédito tributário, pois as alternativas demonstram hipóteses que suspendem a exigência do 

crédito tributário. 

 

Das alternativas apresentadas, a alternativa CORRETA é a “C” – Pagamento, que EXTINGUE o 

crédito tributário conforme disposto no artigo 156, I do Código Tributário Nacional – Lei 5172/1966 

(CTN) – e no artigo 60, I do Código Tributário do Município de Agrestina – PE – Lei 972/2002. 

 

Para estabelecermos um fecho no assunto, apresentaremos o artigo 151 do CTN: 

 

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 

I - moratória; 

II - o depósito do seu montante integral; 

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo 

tributário administrativo; 

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. 

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação 

judicial; 

VI – o parcelamento. 

  

Observando a questão notamos que as alternativas “A” e “B” são idênticas ao dispositivo legal em 

âmbito nacional e municipal e a alternativa “D” é a única que não é ipsis litteris o estabelecido nos 

dispositivos legais já citados. 

 

Porém, SUSPENDE o crédito tributário os RECURSOS definidos no devido processo administrativo 

tributário, que, a nível nacional está disposto na Lei 6830/1980 e a nível municipal está disposto no 

próprio Código Tributário do Município de Agrestina – PE nos artigos 415 a 480. 

 

Concluindo, a questão que trata do assunto SUSPENSAO DE CREDITO TRIBUTARIO está correta, 

não apresentando vícios que ensejem sua correção nem tampouco sua anulação.  

 

Portanto, as alternativas corretas, 31-C e 33-C, são as divulgadas no Gabarito Oficial. 
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CARGO: AUXILIAR DE SALA DE AULA/MONITOR 
 

RECORRENTE: 108.176 e outros 

QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O enunciado da questão pede que se observe o emprego incorreto do pronome pessoal, o que confere à 

alternativa C, pois o pronome pessoal do caso reto “eu” só pode funcionar como sujeito ou predicativo e 

não pode vir antecedido de preposição, devendo ser substituído pelo pronome oblíquo “mim”. Portanto, 

a frase correta é: Entre MIM e ELA já aconteceram muitos conflitos. 

Em relação ao verbo “mostrar” na frase da alternativa B, o que houve foi uma falha na digitação, não 

comprometendo o uso correto dos pronomes, que é o objetivo da questão. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 108.176 e outros 

QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

O desenho em exercícios de geometria sempre teve a função de ilustração, sem o compromisso de 

correção com as medidas, tanto que não se pode resolver o problema com o uso de régua. Os dados do 

problema são precisos e a resposta é única. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

O recorrente está certo na forma da solução, porém o resultado de 1,2 x 2,3 é 2,76. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

  1 2 3 4 5 6 

  0 2 2 4 4 6 

1 0 0 2 2 4 4 6 

2 2 2 4 4 6 6 8 

3 2 2 4 4 6 6 8 

4 4 4 6 6 8 8 10 

5 4 4 6 6 8 8 10 

6 6 6 8 8 10 10 12 

 

P(E) = n(E) / n(S) = 8 / 36 = 2/9 = 22,2% 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Esse é um problema clássico onde temos uma mesa redonda com lugares a sua volta para serem 

ocupados. Por ser redonda a solução é (n-1)!. 

Assim temos (5 – 1)! = 4! = 24 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

a) 3, 6, 9, 12, 15, ..., 156, 159, 162, 165, ... (múltiplos de 3) 

b) 4, 8, 12, 16, 20, ..., 156, 160, 164, 168, ... (múltiplos de 4) 

c) 10, 40, 70, 100, 130, 160, 190, ...  (somando de 30 em 30) 

d) 1510, 1500, 1490, 1480, ..., 180, 170, 160, ... (diminuindo de 10 em 10) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA. 

 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão aborda o momento sistemático. Um aluno na fase pré-silábica e silábica deve sistematizar o 

processo de reconhecimento dos códigos de leitura e escrita para garantir a futura alfabetização.  

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa apresentada pelo candidato como correta já é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O enunciado da questão é claro, direto e objetivo: “Tão importante quanto “o que e como avaliar”, 

são as intervenções pedagógicas que”: 

Ao se associar o enunciado e a alternativa “C” obteremos uma frase com o sentido pedagógico buscado 

quando da elaboração da questão, pois o “erro” além de atuar como uma nova possibilidade de 

aprendizagem e também orienta a área pedagógica quando de seu replanejamento.  

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
 

RECORRENTE: 102.656 e outros 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O tema da questão “pontuação” consta no Conteúdo Programático do Edital de Abertura do Concurso 

Público. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 
QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Esse é um problema clássico onde temos uma mesa redonda com lugares a sua volta para serem 

ocupados. Por ser redonda a solução é (n-1)!. 

Assim temos (5 – 1)! = 4! = 24 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: GUARDA MUNICIPAL 
 

RECORRENTE: 101.770 e outros 

QUESTÃO 13 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A casa de minha avó fica a 2/3 de 60 km (40min é 2/3 de 1h), ou seja, a 40 km. 

Se a casa da minha tia fica a uma distância que é o triplo da anterior seria 3 x 40 = 120 km. 

Para ir no dobro do tempo teria que ir a 120 km / 80min que equivale a 90 km/h. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE: 101.304 e outros 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

VALOR DO APARELHO DE TELEVISÃO:  R$1.200,00 

 

VALOR DO APARELHO COM 20% DE DESCONTO: 

1.200 x 20/100 = 240, logo o valor do aparelho de TV com 20% de desconto é:  

 

1.200 – 240 = 960 

 

VALOR DO APARELHO DE TV COM 20% DE DESCONTO: R$ 960,00 

 

Mas, como o cliente vai comprar parcelado em 3 vezes e com isso tem 10% de acréscimo, segundo 

afirma o enunciado da questão, o valor da TV vai ficar: 

 

960 (valor do aparelho de TV) 

+ 96 (valor do acréscimo, referente a 10%) 

1.056,00 

Logo, o resultado é R$ 1.056,00 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 18  

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A contrapositiva se baseia na ideia de que, 

a contrapositiva de  P  Q é ~Q  ~P 

A negativa de p  q seria ~p  ~q 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

n(MUN) = n(M) + n(N) – n(N∩M) 

35 = 21 + 35 – 21     representa o máximo de N e 

35 = 21 + 14 – 0       representa o mínimo de N 

Pois a menor interseção é de tamanho zero e a maior é de tamanho 21 (o tamanho de M) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

6 x 6 x 6 = 216 

 

1º dado 1 2 3 4 5 6 

2º + 3º dado 9 8 7 6 5 4 

casos 4 5 6 5 4 3 

 

4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 = 27 

P=27/216 = 1/8 ou 12,5% 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

RECORRENTE: 102.677 e outros 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com Baldasso, 2011: 

Riscos Biológicos: São os seguintes os agentes biológicos, que se apresentam nas formas de 

microorganismos e parasitas infecciosos vivos e suas toxinas, tais como: Bactérias; Fungos; Bacilos; 

Parasitas; Protozoários e Vírus, entre outros.  

Riscos Ergonômicos Estes riscos são contrários às técnicas de ergonomia, que propõem que os 

ambientes de trabalho se adaptem ao homem, propiciando bem estar físico e psicológico. Os riscos 

ergonômicos estão ligados também a fatores externos – do ambiente – e a fatores internos – do 

plano emocional. Em síntese: ocorrem quando há disfunção entre o indivíduo, seu posto de 

trabalho e seus equipamentos. 

Riscos Físicos: São as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores. Devem 

ser considerados durante as avaliações, os agentes físicos que se apresentam nas seguintes formas de 

energia: Ruído; Vibração; Pressões Anormais; Temperaturas Extremas; Radiações Ionizantes; Radiação 

Não Ionizantes; Infra-som e Ultra-som.  

Riscos Químicos: São substâncias compostas ou produtos que possam penetrar no organismo pela via 

respiratória, ou pela natureza da atividade de exposição possam ter contato através da pele ou serem 

absorvidos pelo organismo por ingestão, conforme abaixo: Poeiras; Fumos; Névoas; Neblina; Gases e 

Vapores. Para fins de reconhecimento como atividade especial, em razão da exposição a agentes 

químicos, considerando o RPS vigente à época dos períodos laborados, a avaliação deverá contemplar 

todas aquelas substâncias existentes no processo produtivo. 

 

Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/65924>. Acessado em 04 Mar 2018. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com a Lei 7.802/1989, as embalagens dos agrotóxicos e afins devem ser providas de um lacre 

que seja irremediavelmente destruído ao ser aberto pela primeira vez. E não reaproveitável por várias 

vezes. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 
 

Fonte: Manual de Primeiros Socorros para Leigos (SAMU/RS, 2013, p 7) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A inserção do nome dos autores Mendes e Aguiar (2014), no enunciado da questão é uma norma 

acadêmica e jurídica, pois toda citação deve ser acompanhada de sua fonte. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Contusão: é uma lesão produzida por impacto. A maioria das contusões é resultado de uma pancada ou 

uma forte pressão em qualquer lugar do corpo, direito nos tecidos moles, provocando dor, edema, 

equimose e possível hematoma. 

Entorse: é uma lesão dos ligamentos de uma articulação sem deslocamento das superfícies articulares. 

Os entorses mais comuns são aqueles relacionados a tornozelos e joelhos. 

Luxação: é o desencaixe de um osso da articulação, junto com a contusão poderá haver uma ruptura dos 

ligamentos. 

 

Fonte: Manual de Primeiros Socorros para Leigos (SAMU/RS, 2013, p 6-7) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com Artigo 21, da Lei 8.213/1991, equiparam-se também ao acidente do trabalho, para 

efeitos desta Lei: 

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente 

para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão 

que exija atenção médica para a sua recuperação; 

II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em conseqüência de: 

a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho; 

b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho; 

c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho; 

d) ato de pessoa privada do uso da razão; 

e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior; 

III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade; 

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho: 

a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa; 

b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar 

proveito; 

c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta dentro de seus 

planos para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, 

inclusive veículo de propriedade do segurado; 

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de 

locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. 

§ 1º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras 

necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no 

exercício do trabalho. 

§ 2º Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de 

acidente de outra origem, se associe ou se superponha às conseqüências do anterior. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o Dicionário Caldas Aulete, o “sprinkler” é um artefato dotado de um dispositivo 

sensível à elevação de temperatura e cuja função é espargir água sobre uma área incendiada; 

CHUVEIRO AUTOMÁTICO. 

De acordo com o Dicionário Michaelis “alarme” é um dispositivo de segurança para avisar de algum 

perigo. 

 

A única conexão existente em um sprinkler é com a tubulação de incêndio, este Equipamento de 

Proteção Coletiva entra em ação com a explosão de uma ampola espargindo água em todo o seu 

perímetro. O modelo do equipamento mostrado na figura não tem nenhuma ligação com centrais de 

alarme. As centrais de alarme são acionadas manualmente ou por sensores de fumaça. O sprinkler é 

acionado automaticamente inclusive apenas por elevação da temperatura, sem portanto que haja a 

formação de fumaça no ambiente. 

 

Em tempo, a figura apresentada na prova estava legível. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o Parágrafo 6°, do Artigo 144, da Constituição Federal de 1988, as polícias militares e 

corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente 

com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 

 

RECORRENTE: 105.257 e outros 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE 

A crase na frase da alternativa B está incorreta, o "a" é apenas um artigo definido antes do substantivo 

infância. Observa-se o pronome relativo "que" referindo-se ao antecedente (homem). Desmembrando as 

frases, termos: 1ª frase:...me transformou num homem; 2ª frase: o homem que a infância arruinou.  

A palavra crase designa, em gramática normativa, a contração da preposição "a" com o artigo feminino 

"a".  

Na frase da alternativa C, a crase diante da palavra noite não está correta, uma vez que não está 

formando locução adverbial (à noite).  Na frase: "...pedindo um presente e À noite inteira eu esperei" o 

"a" é apenas artigo definido não havendo, portanto, a preposição exigida para a fusão.  
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Conclui-se então que apenas a alternativa “D” está correta quanto ao emprego do sinal indicativo de 

crase. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

No início das questões havia um aviso indicando que as questões de 01 até 10 seriam referentes ao texto 

“Monólogo do Natal”. Portanto, mesmo as frases “pinçadas” do texto continuam fazendo parte da 

interpretação textual.  

Na frase “Você talvez nem se recorde mais”, o advérbio “mais” neste caso foi utilizado para finalizar 

um enunciado com negação de ação ou estado. 

Erroneamente a alternativa “A” apresentou “mais” como advérbio de número ou quantidade. 

 

Fonte: Dicionário Caldas Aulete. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O enunciado da questão é claro, direto e objetivo: “Na frase abaixo, o termo em destaque é classificado 

como”. 

Em momento algum foi solicitado aos candidatos determinar a função do pronome “ME” na frase 

apresentada (como objeto direto ou indireto), e sim a sua classificação, no caso, pronome obliquo átono. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 05 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre interpretação de texto, tema presente no Conteúdo Programático do Edital de 

Abertura do Concurso Público. 

O enunciado da questão é claro, direto e objetivo: “o termo em destaque NÃO apresenta qual sentido”. 

No início das questões havia um aviso indicando que as questões de 01 até 10 seriam referentes ao texto 

“Monólogo do Natal”. Portanto, os candidatos deveriam levar em consideração a forma em que a frase 

foi inserida no texto. E não simplesmente buscar pelos sinônimos da palavra “seco”. 

Qualquer um pode falar de forma descortês, franca, grosseira, incivil, ríspida ou severa.   

Imagine as seguintes frases: “meu pai chegou um dia e disse árido” ou “meu pai chegou um dia e disse 

descarnado”.  

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O enunciado da questão é claro, direto e objetivo: “No texto, a travessão ( – ) foi utilizada na frase 

abaixo com que finalidade”. 

Na frase: “– Onde é que está aquele seu brinquedo? Eu vou trocar por outro, na cidade”, a travessão foi 

utilizada para inserir a fala de um interlocutor, no caso o pai. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

No Brasil o calendário oficial é o gregoriano, no qual o ano começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 

31 de dezembro. De onde se conclui que se o bilhete chegou no final do mês, não chegou no dia de ano 

novo, no caso 1° de janeiro, que já faz parte de um outro ano. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Não se buscou entre os candidatos o conhecimento sobre a formação dos substantivos (primitivos, 

derivados, simples ou compostos).  

Substantivo é a palavra que nomeia os seres. É a palavra que dá nome para tudo o que existe ou não no 

mundo real. E restringindo-se apenas as alternativas presentes na questão são classificados como: 

 

Substantivo Abstrato: é aquele que depende de outros seres para existir. Por exemplo, o substantivo 

“fome” só existe se alguém sentir fome; o substantivo “tristeza” só existe se alguém sentir tristeza. 

Substantivo Composto: é formado por dois ou mais radicais. Exemplos: pé de moleque, couve-flor, 

girassol. 

Substantivo Concreto: é aquele que depende por si só (não depende de outros seres) e pode fazer parte 

do mundo real ou não (pode ser fictício). Exemplos: pedra, carro, rua, Deus, fada, gnomo, Papai Noel. 

Substantivo Próprio: é aquele que nomeia algo único (individual) e é escrito com letra maiúscula. 

Exemplo: Inglaterra, Avenida Brasil, Palácio do Planalto, Monalisa, Titanic, Primeira Guerra Mundial, 

Código da Vinci, João, etc. 

 

Disponível em: <http://www.novagramaticaonline.com/2014/12/gramatica-online-classes-

gramaticais_26.html>. Acessado em: 04 Mar 2018. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

155 + 155 = 310 

310 / 10,25 = 30,24 (pouco mais de 30 litros) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Chamamos de números primos entre si um conjunto de dois ou mais números naturais cujo único 

divisor comum a todos eles seja o número 1. 

 

5 é divisível por 1 e por 5. 

12 é divisível por 1, 2, 3, 4, 6 e 12. 

 

Então, 5 e 12 são “primos entre si”. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

Mikaelle comeu 2 pedaços, seu esposo comeu 1 pedaço, cada um dos 3 filhos comeu 2 pedaços, 

portanto os filhos comerão ao todo 6 pedaços. 

2 + 1 + 6 = 9 pedaços 

9 / 18 = 3 / 6 = 1 / 2 

Ou seja, sobrou metade dos 18 pedaços, ou meio bolo. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A interpretação do enunciado faz parte da resolução da questão. 

Ao desativar uma vaga para automóvel com o valor de R$ 12,00 e colocar oito vagas para motocicletas 

com o valor de R$ 1,50 cada, só foi feito um remanejamento de vagas, o valor recebido pelo proprietário 

continuou o mesmo. 

Tal situação se aplica ao se transformar 6 vagas de automóvel para 48 de motocicletas. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O enunciado da questão é claro, direto e objetivo: “Quantos funcionários permanecem trabalhando para 

manter a produção em um mesmo patamar?” 

De acordo com o Dicionário Caldas Aulete “patamar” significa: grau, estágio, nível.  

Portanto não se pediu que a produção se mantivesse exatamente igual durante todo o ano. Até mesmo 

porque outros fatores como feriados e meses menores (como fevereiro, por exemplo) contribuem para 

pequenas distorções nos níveis de produção de qualquer tipo de empresa. 

Há de se levar em consideração o fato de que em termos de matemática comercial o ano possui apenas 

360 dias e cada mês 30 dias, independente se o mesmo é de 28, 29, 30 ou 31 dias. 

O que se buscou na questão foi o conhecimento entre os candidatos da quantidade de funcionários que 

permaneceu trabalhando a cada mês. 

 

15 x 12 = 180 

180 - 15 = 165. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A interpretação do enunciado faz parte da resolução da questão. 

A prova foi aplicada no mês de fevereiro, portanto quem nasceu em dezembro de 1968 e ainda não fez 

aniversário, está com 49 anos. 

Em momento algum o enunciado ou as alternativas da questão solicitaram que os candidatos 

calculassem também os meses e dias de vida de alguém, até mesmo porque não foi informado o dia de 

nascimento no mês de dezembro de 1968. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

RECORRENTE: 100.933 e outros 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A questão versa sobre utilização do Sistema Operacional Windows (Aplicativos do Pacote Microsoft 

Office), temas presentes no Conteúdo Programático do Edital de Abertura do Concurso Público. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre utilização de Noções Básicas de Internet, tema presente no Conteúdo 

Programático do Edital de Abertura do Concurso Público. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A definição pertence ao Sistema Operacional, que é um software. Já o processador é um hardware. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O ano da versão do Word já foi especificado no Conteúdo Programático do Edital de Abertura do 

Concurso Público. 

A lista de atalhos do Windows está a disposição de qualquer usuário através do link: 

<https://support.microsoft.com/pt-br/help/301583/list-of-the-keyboard-shortcuts-that-are-available-in-

windows-xp>. Acessado em 04 Mar 2018. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Observe que a letra “S” que inicia a frase está um pouco maior que as demais. 

“SOU UM VELHO DIÁRIO PERDIDO NA AREIA”. Nesta frase foi utilizado um recurso de formatação 

denominado “versalete”.  

Para chegar até ao mesmo o operador deverá seguir os seguintes passos: Formatar  Fonte  Efeitos 

 Versalete. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 
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QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A versão do Windows 10 não foi a indicada para a preparação dos candidatos no Conteúdo 

Programático do Edital de Abertura do Concurso Público 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A imagem abaixo não deixa dúvidas: 

 

 
 

Na versão do Windows indicada no Conteúdo Programático do Edital de Abertura do Concurso Público 

consta o termo “inserir”, em se tratando de PowerPoint, o termo “criar” significa a mesma coisa. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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CARGO: CONTÍNUO (OFFICE-BOY) 
 

 

RECORRENTE: 108.595 e outros 

QUESTÃO 15 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 

RECORRENTE: 104.435 e outros 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O recurso não procede, uma vez que o erro de digitação não comprometeu a análise da questão sobre a 

justificativa do emprego das vírgulas na frase proposta. 

 

O processo de formação de palavras por derivação de afixos denomina-se derivação e designa o 

processo pelo qual se obtém palavras novas (derivadas) pelo acréscimo de afixos à palavra primitiva. 

Pode ser prefixal, sufixal ou parassintética. 

A derivação prefixal acontece quando a palavra nova é obtida por acréscimo de prefixo. Já a palavra 

sufixal ocorre quando a palavra nova é obtida por acréscimo de sufixo.  

Denomina-se parassíntese ou derivação parassintética quando a palavra nova é obtida pelo acréscimo 

simultâneo de prefixo e sufixo e se for retirado o prefixo ou o sufixo, não restará uma palavra com 

sentido completo. Por exemplo: envergonhar, emudecer, desalmado, acariciar, entre outras palavras. 

No caso da palavra “inutilidade” há um acréscimo de um prefixo (in) e do sufixo nominal de origem 

latina – dade, o –i- é a vogal de ligação que é acrescida por motivo de eufonia e facilidade de pronúncia. 

Em síntese, a palavra “inutilidade” é formada por prefixação e sufixação, pois se acrescenta um prefixo 

e um sufixo a um mesmo radical em sequência e a palavra tem sentido completa só com o prefixo e 

também só com o sufixo. 

Portanto, pelas justificativas apresentadas, não há motivo plausível para a anulação da referida questão. 
 

Fontes: Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – Domingos Paschoal Cegalla / Curso Prático de 

Gramática – Ernani Terra / Aprender e Praticar Gramática – Mauro Ferreira 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 
 

Todo blarg é um spiff não é conclusão, é uma das afirmativas. 

Se p implica q e q implica g, então p implica g 

Splot implica blarg e blarg implica spiff, 

Logo splot implica spiff. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 
 

De acordo com a figura ao lado teremos 

x2 = 202 + 212 = 400 + 441 = 841 

x = 29 

P = 29 + 29 + 40 = 98 cm 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

RECORRENTE: 106.936 e outros 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

São princípios do SUS, conforme IDEC 2003; 

A Universalidade, A integralidade; a equanimidade; a descentralização; a regionalização e a 

hierarquização; participação do setor privado; racionalização dos serviços; eficácia e eficiência, 

participação de todos os seguimentos da população.  

O termo esta correto, equanimidade porque deve oferecer seus recursos de acordo com as necessidades 

de cada um. 

 

Fonte: Simões, Carlos in Curso de Direito do Serviço Social. 4ª ed. Editora Cortez, 2010. São Paulo. p. 

131. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão não perguntou sobre o “marco legal” e sim sobre o “marco inicial”. 

O Plano Nacional de Assistência social, considerando os princípios e as diretrizes, estabelecidos pelos 

Artigos 4º e 5º da LOAS, instituiu um novo modelo de gestão, o SUAS. 

O marco inicial da implantação do SUAS foi a norma operacional Básica NOB/SUAS, aprovada pelo 

Conselho Nacional de Assistência Social por meio da Resolução 130 de 15/07/2005. 

 

Fonte: Carlos in Curso de Direito do Serviço Social. 4ª ed. Editora Cortez. 2010. São Paulo. p. 306-319. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA. 
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QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

2. TIPOS E NÍVEIS DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL O SUAS 

comporta quatro tipos de gestão: dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União.  

2.1 Gestão dos municípios  

No caso da Gestão Municipal, três níveis são possíveis: Inicial, Básica e Plena.  

 

Fonte: Norma Operacional Básica – NOB/SUAS 2005 – Pp. 23-24. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: ADVOGADO-PROCURADOR ADJUNTO 
 

RECORRENTE: 111.321 e outros 

QUESTÃO 05 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa “C” está incorreta porque a palavra “até” é acentuada pela regra das oxítonas terminadas 

em “e” e as palavras “pó” e “pés” são acentuadas pela regra dos monossílabos tônicos terminados em 

“a”, “e”, “o” seguidos ou não de “s”. Portanto, são regras diferentes. 

Em relação à palavra “inúteis” a razão de ela ser acentuada é por ser paroxítona com ditongo oral na 

última sílaba (ei) seguido de “s”. A palavra no singular “inútil” tem outra regra, a acentuação é por ser 

paroxítona terminada em “l”. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A figura de construção ou de sintaxe denominada anáfora consiste na repetição de uma mesma palavra 

no início de versos ou frases, o que não acontece na frase em questão. 

O que deve ser analisado na questão é o emprego da figura de construção ou de sintaxe, no caso a 

zeugma que consiste na omissão de um termo que já apareceu antes. Na frase “A igreja era grande e 

pobre. Os altares, humildes” houve a omissão do verbo “ser” na segunda frase: A igreja era grande. Os 

altares ERAM humildes.  

Não há de ser feita uma interpretação da frase de Carlos Drummond de Andrade. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A frase da alternativa “A” está incorreta, pois um dos casos em que se usa o pronome proclítico ao 

verbo é quando for precedido por um advérbio, no caso da frase, o advérbio “aqui”. Portanto, a frase 

correta quanto à colocação pronominal é: Aqui se resolvem todos os problemas. 

 

Na frase da alternativa B, o emprego do pronome oblíquo está correto, pois há próclise quando for 

precedido por "em"(preposição) e o verbo se encontrar no gerúndio, como é o caso da frase: “Em se 

tratando de cinema...” o verbo tratar está no gerúndio. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Resposta correta: 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 
 

Todo blarg é um spiff não é conclusão, é uma das afirmativas. 

Se p implica q e q implica g, então p implica g 

Splot implica blarg e blarg implica spiff, 

Logo splot implica spiff. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 17 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO  

ALTERNATIVA CORRETA “D” 

 

 

 

 

 

 

P Q P^Q T P^QT 

V V V F F 

V F F V V 

F V F V V 

F F F F V 
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RECORRENTE: 104.158 e outros 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa “C” da questão está incorreta por não conter uma hipótese de dispensa de licitação 

expressamente estabelecida na Lei n. 8.666/1993. A alteração do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

estabelecido pelo inciso IV do artigo 24 da Lei n. 8.666/1993, tornou a alternativa incorreta. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 111.321 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa “D” da questão está correta e de acordo com o inciso IV do artigo 4º do Código Civil, uma 

vez que o casamento não retira a incapacidade relativa do pródigo. A questão teria que ser respondida de 

acordo com o Código Civil Brasileiro, não sendo necessária a transcrição exata do disposto no inciso IV 

do artigo 4º da Lei n° 10.406/2002. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

RECORRENTE: 104.158 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa “D” da questão está incorreta por contrariar o disposto no artigo 103-B, § 4º, inciso V da 

Constituição Federal de 1988. A alteração da expressão “há menos de um ano” por “há pelos menos um 

ano” tornou a assertiva incorreta. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA. 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa “A” da questão está incorreta por contrariar o disposto no inciso III do artigo 6º da Lei 

Federal n° 6.938/1981. A questão deveria ser respondida nos termos da Lei Federal n. 6.938/1981 a qual 

estabelece que “a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, com a finalidade de 

planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes 

governamentais fixadas para o meio ambiente” constitui órgão central do SISNAMA, e não órgão 

autônomo como constou na alternativa “A”. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 32 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA. 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA. 

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/COVEIRO/COLETOR DE LIXO/ 

  GARI-MARGARIDA E VIGILANTE 
 

RECORRENTE: 111.875 e outros 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Apenas dois personagens interagem durante todo o texto. A cliente foi bem clara a descrever sua 

insatisfação com a operadora de TV a cabo, porém, em momento algum o vendedor associou qualidade 

aos serviços prestados por sua empresa, apenas insistiu com a cliente tentando reconquistar sua 

fidelidade ou em último caso conseguir uma indicação por parte da mesma. 

Se alguém está insatisfeito com alguma coisa, esta coisa não pode ser perfeita, boa ou satisfatória. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com a Reforma Ortográfica os ditongos abertos “éi” e ”ói” das palavras paroxítonas deixaram 

de ser acentuadas, como por exemplo, ideia. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 09 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

As questões de 05 até 12 são relativas ao texto “fritando um ovo”. Mais precisamente as questões 10, 11 

e 12 são direcionadas para a “interpretação de texto”. A alternativa “A” da questão 11 indica a todos os 

candidatos que o marido é motorista e em algumas situações sua esposa está dentro do carro ao seu lado 

dando palpites sobre a forma com que o mesmo guia o veículo.  
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Desta forma, entre as alternativas, apenas “guio” pode substituir “dirijo” no último parágrafo do texto 

sem alterar o sentido do mesmo. Afinal de contas ninguém administra um carro, comanda um carro ou 

encaminha um carro. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 102.717 e outros 

 

QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Em momento algum no texto o autor cita ou deixa nas entrelinhas que: “o casal ainda está em lua-de-

mel”, “que a esposa era uma excelente cozinheira” ou “se o casal tinha filhos e sobre a independência 

dos mesmos”.  

Restou apenas entre as opções “o comportamento da esposa ao lado do marido quando este se encontra 

dirigindo no trânsito”. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa apresentada pelo candidato como correta já é a divulgada no Gabarito Oficial. 

Em momento algum o texto, o enunciado da questão ou as alternativas da mesma indicaram que o casal 

estava dentro de um caminhão ou fazendo um piquenique. O local mais lógico de onde alguém possa 

fritar um ovo dentre as alternativas apresentadas é na cozinha. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A interpretação do enunciado faz parte da resolução da questão. 

Existe um “exceto” (inclusive destacado) no final do enunciado da questão. O exceto neste caso é 

“iluminou” que nesta frase não tem o mesmo sentido de “refletiu”. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A reforma ortográfica não modificou a acentuação da palavra “critério”. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O item 7 do Conteúdo Programático do Edital 001/2017 do Concurso Público da Prefeitura Municipal 

de Agrestina-PE, direcionado para todos os candidatos de nível alfabetizado e elementar apresenta o 

tema “separação de sílabas”.  

 

Na fonte indicada pelo próprio candidato a divisão silábica de banheira é apresentada da seguinte forma: 

 

 
 

Os dígrafos “ch”, “nh”, “lh”, “gu” e “qu” pertencem a uma única sílaba, portanto não se separam. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 20 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “B” 
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RECORRENTE: 102.717 e outros 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O número é uma centena. Os números até 9 formam uma unidades. Os números entre 10 e 99 formam 

dezenas. Os números entre 100 e 999 formam centenas. Os números entre 1.000 e 9.999 formam 

milhares. (...) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

50,00 – 2,25 – 2,25 – 32,25 = 13,25. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O enunciado da questão é claro, direto e objetivo: “Quanto o garoto ganhou ao todo depois de tirar 

média em sete dos oito meses em que estudou?” 

 

O reclamante não levou em consideração em seus cálculos os valores que foram se acumulando 

mensalmente, sendo: 

 

1º mês: 5,00 

2º mês: 5,00 + 10,00 = 15,00 

3º mês: 15,00 + 20,00 = 35,00 

4º mês: 35,00 + 40,00 = 75,00 

5º mês: 75,00 + 80,00 = 155,00 

6º mês: 155,00 + 160,00 = 315,00 

7º mês: 315,00 + 320,00 = 635,00 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre “problemas envolvendo as quatro operações”.  

12 + 12 + 30 + 30 = 84 

84 / 3 = 28 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

24 / 8 = 3 comprimidos por dia 

42 / 3 = 14 (duas semanas) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 
CARGO: PROFESSOR FUNDAMENTAL II – EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

RECORRENTE: 100.637 e outros 

QUESTÃO 05 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa “C” está incorreta porque a palavra “até” é acentuada pela regra das oxítonas terminadas 

em “e” e as palavras “pó” e “pés” são acentuadas pela regra dos monossílabos tônicos terminados em 

“a”, “e”, “o” seguidos ou não de “s”. Portanto, são regras diferentes. 

Em relação à palavra “inúteis” a razão de ela ser acentuada é por ser paroxítona com ditongo oral na 

última sílaba (ei) seguido de “s”. A palavra no singular “inútil” tem outra regra, a acentuação é por ser 

paroxítona terminada em “l”. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 
 

CARGO: MOTORISTA “B”/MOTORISTA “D” 
 

RECORRENTE: 101.618 e outros 

QUESTÃO 01 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O candidato ao responder a questão deveria ler todo o parágrafo para entender a cena de uma maneira 

geral. No texto o pai fecha os olhos e fala baixo no ouvido do filho que o presente foi Papai Noel quem 

mandou. O pai evitou ficar perto do filho, contendo sua emoção, para não chorar diante do mesmo. 

Das alternativas apresentadas, as que possuem o mesmo significado de “esquivar”  como foi 

apresentado no texto são “evitar” e “fugir”. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE 

A crase na frase da alternativa B está incorreta, o "a" é apenas um artigo definido antes do substantivo 

infância. Observa-se o pronome relativo "que" referindo-se ao antecedente (homem). Desmembrando as 

frases, termos: 1ª frase:...me transformou num homem; 2ª frase: o homem que a infância arruinou.  

A palavra crase designa, em gramática normativa, a contração da preposição "a" com o artigo feminino 

"a".  

Na frase da alternativa C, a crase diante da palavra noite não está correta, uma vez que não está 

formando locução adverbial (à noite).  Na frase: "...pedindo um presente e À noite inteira eu esperei" o 

"a" é apenas artigo definido não havendo, portanto, a preposição exigida para a fusão.  

 

Conclui-se então que apenas a alternativa “D” está correta quanto ao emprego do sinal indicativo de 

crase. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

No início das questões havia um aviso indicando que as questões de 01 até 10 seriam referentes ao texto 

“Monólogo do Natal”. Portanto, mesmo as frases “pinçadas” do texto continuam fazendo parte da 

interpretação textual.  

Na frase “Você talvez nem se recorde mais”, o advérbio “mais” neste caso foi utilizado para finalizar 

um enunciado com negação de ação ou estado. 

Erroneamente a alternativa “A” apresentou “mais” como advérbio de número ou quantidade. 

 

Fonte: Dicionário Caldas Aulete. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 05 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre interpretação de texto, tema presente no Conteúdo Programático do Edital de 

Abertura do Concurso Público. 

O enunciado da questão é claro, direto e objetivo: “o termo em destaque NÃO apresenta qual sentido”. 

No início das questões havia um aviso indicando que as questões de 01 até 10 seriam referentes ao texto 

“Monólogo do Natal”. Portanto, os candidatos deveriam levar em consideração a forma em que a frase 

foi inserida no texto. E não simplesmente buscar pelos sinônimos da palavra “seco”. 

Qualquer um pode falar de forma descortês, franca, grosseira, incivil, ríspida ou severa.   

Imagine as seguintes frases: “meu pai chegou um dia e disse árido” ou “meu pai chegou um dia e disse 

descarnado”.  

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O enunciado da questão é claro, direto e objetivo: “No texto, a travessão ( – ) foi utilizada na frase 

abaixo com que finalidade”. 

Na frase: “– Onde é que está aquele seu brinquedo? Eu vou trocar por outro, na cidade”, a travessão foi 

utilizada para inserir a fala de um interlocutor, no caso o pai. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Não se buscou entre os candidatos o conhecimento sobre a formação dos substantivos (primitivos, 

derivados, simples ou compostos).  

Substantivo é a palavra que nomeia os seres. É a palavra que dá nome para tudo o que existe ou não no 

mundo real. E restringindo-se apenas as alternativas presentes na questão são classificados como: 

 

Substantivo Abstrato: é aquele que depende de outros seres para existir. Por exemplo, o substantivo 

“fome” só existe se alguém sentir fome; o substantivo “tristeza” só existe se alguém sentir tristeza. 

Substantivo Composto: é formado por dois ou mais radicais. Exemplos: pé de moleque, couve-flor, 

girassol. 

Substantivo Concreto: é aquele que depende por si só (não depende de outros seres) e pode fazer parte 

do mundo real ou não (pode ser fictício). Exemplos: pedra, carro, rua, Deus, fada, gnomo, Papai Noel. 

Substantivo Próprio: é aquele que nomeia algo único (individual) e é escrito com letra maiúscula. 

Exemplo: Inglaterra, Avenida Brasil, Palácio do Planalto, Monalisa, Titanic, Primeira Guerra Mundial, 

Código da Vinci, João, etc. 

 

Disponível em: <http://www.novagramaticaonline.com/2014/12/gramatica-online-classes-

gramaticais_26.html>. Acessado em: 04 Mar 2018. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 11 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “B” 

 

RECORRENTE: 101.618 e outros 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “D” 
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RECORRENTE: 107.881 e outros 

QUESTÃO 14 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

RECORRENTE: 101.618 e outros 

QUESTÃO 15 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “D” 

 

RECORRENTE: 101.618 e outros 

QUESTÃO 16 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

RECORRENTE: 109.142 e outros 

QUESTÃO 17 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

RECORRENTE: 108.668 e outros 

QUESTÃO 18 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

RECORRENTE: 101.335 e outros 

QUESTÃO 19 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “B” 

 

RECORRENTE: 113.405 e outros 

QUESTÃO 20 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “B” 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A faixa de torque varia conforme informado na fonte apresentada pelo candidato. Porém a faixa de 

torque está relacionada principalmente nas rotações mais baixas e quando se aumentam as Rotações por 
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Minuto (RPM), aumenta também a potência, esse efeito (consequência) também é informado na fonte 

apresentada quando da interposição do recurso. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o Dicionário Michaelis “imprudência” significa: Qualidade ou caráter do que é 

imprudente. / Ato, comportamento ou dito que revela falta de cuidado ou de prudência. / Falta 

involuntária de observância de precauções necessárias, a fim de evitar um mal ou a infração da 

lei. 

De acordo com o Dicionário Michaelis “negligência” significa: Falta de vigilância; descuido, desídia, 

desleixo. / Sentimento de que alguém ou alguma coisa não merece sua atenção ou respeito; desatenção, 

desinteresse, menosprezo. / Falta de iniciativa; indolência, inércia, preguiça: Sua negligência no trabalho 

vai lhe custar o emprego. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

O Artigo 261 da Lei 9.503/1997 foi alterado pela Lei 13.281/2016 e passou a ter a seguinte redação:  

 

Artigo 261.  A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:  

I - sempre que o infrator atingir a contagem de 20 (vinte) pontos, no período de 12 (doze) meses, 

conforme a pontuação prevista no artigo. 259: 

II - por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações preveem, de forma 

específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir. 

§ 1º  Os prazos para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir são os seguintes: 

I - no caso do inciso I do caput: de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e, no caso de reincidência no período de 

12 (doze) meses, de 8 (oito) meses a 2 (dois) anos;  

II - no caso do inciso II do caput: de 2 (dois) a 8 (oito) meses, exceto para as infrações com prazo 

descrito no dispositivo infracional, e, no caso de reincidência no período de 12 (doze) meses, de 8 (oito) 

a 18 (dezoito) meses, respeitado o disposto no inciso II do art. 263. 

 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9503Compilado.htm>. Acessado em 04 

Mar 2018. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O Artigo 61 da Lei 9.503/1997 foi alterado pela Lei 13.281/2016 e passou a ter a seguinte redação:  
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a) nas rodovias de pista dupla:  

1. 110 km/h (cento e dez quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e motocicletas;  

2. 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos;  

b) nas rodovias de pista simples: 

1. 100 km/h (cem quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e motocicletas;  

2. 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos;  

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9503Compilado.htm>. Acessado em 04 

Mar 2018. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECURSO 105.889 e outros 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A imobilização consiste em evitar os movimentos que podem agravar a situação da vítima.  

 

Fonte: Primeiros Socorros – DNIT 

Disponível em: <http://www1.dnit.gov.br/emergencia.htm>. Acessado em: 04 Mar 2018. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Muitos são os procedimentos que podem agravar a situação das vítimas. Os mais comuns e que deve ser 

evitado são: 

 movimentar uma vítima 

 retirar capacetes de motociclistas 

 aplicar torniquetes para estancar hemorragias 

 dar alguma coisa para a vítima tomar 

 

Fonte: Primeiros Socorros no Trânsito. 

Disponível em: 

<http://www.sgc.goias.gov.br/upload/links/arq_334_ManualPrimeirosSocorrosoficial.pdf>. Acessado 

em 04 Mar 2018. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 
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RECORRENTE: 109.042 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O Artigo 261 da Lei 9.503/1997 foi alterado pela Lei 13.281/2016 e passou a ter a seguinte redação:  

 

§ 5º. O condutor que exerce atividade remunerada em veículo, habilitado na categoria “C”, “D” ou “E”, 

poderá optar por participar de curso preventivo de reciclagem sempre que, no período de 1 (um) ano, 

atingir 14 (quatorze) pontos, conforme regulamentação do Contran. 

§ 6º. Concluído o curso de reciclagem previsto no § 5o, o condutor terá eliminados os pontos que lhe 

tiverem sido atribuídos, para fins de contagem subsequente. 

§ 7º. O motorista que optar pelo curso previsto no § 5º não poderá fazer nova opção no período de 12 

(doze) meses. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 112.024 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O enunciado da questão é claro, direto e objetivo: “Sabemos que os motores dos veículos possuem 

potência e torque. O conceito de potência está mais bem definido em”: 

O enunciado acima não deixa dúvidas que a questão versa sobre motores automotivos e não sobre física. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 108.068 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Efeito estufa: 

Assim como a chuva ácida, o efeito estufa é um fenômeno natural que ocorre quando os raios solares 

incidem na Terra, sendo uma parte absorvida (cerca de 65%) e outra refletida sob a forma de radiação 

infravermelha (cerca de 35%). Os raios absorvidos ficam retidos na superfície do planeta porque os 

gases de efeito estufa causam uma camada que retém o calor do Sol na atmosfera, formando uma manta 

térmica, impedindo que o mesmo retorne para o espaço. 

Entretanto, com o aumento da poluição atmosférica, os gases de efeito estufa (GEEs), como dióxido de 

carbono, óxido nitroso, metano e os cloro-flúor-carbonetos (CFCs), geram uma camada ainda maior na 

superfície, provocando uma maior retenção dos raios solares, ocasionado um superaquecimento do 

planeta Terra.  

Isso traz consequências desastrosas como derretimento das calotas polares, mudanças climáticas, 

elevação dos níveis dos oceanos, maior incidência dos fenômenos como furacão, ciclones, secas, dentre 

outros. O Brasil encontra-se no 4º lugar dos países que contribuem para o efeito estufa, o aumento 
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desses gases ocorre, principalmente por causa de desmatamentos, como na região Amazônica. Os 

Estados Unidos é o país que mais contribui.  

Com intuito de diminuir as emissões dos GEEs, em 1997 a ONU reuniu vários países para assinarem o 

Protocolo de Kyoto, que é um tratado que prevê a redução dos GEEs. Entre 2008 e 2012 os países 

devem diminuir 5,2% a emissão de GEEs em relação a 1990. Entretanto, o país que mais emite GEEs, 

os EUA, não assinaram esse protocolo alegando que isso poderia dificultar o seu avanço industrial. 

 

Fonte: Educação.Biologia 

Disponível em: <http://educacao.globo.com/biologia/assunto/ecologia/poluicao-do-ar.html>. Acessado 

em: 04 Mar 2018. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

 


