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CONCURSO – EDITAL 001/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA-PE 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 
 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

 

RECORRENTE: 106.641 

 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Recurso sem fundamentação conforme especifica o edital do concurso no seus itens 8.7 e 8.12. 

 

 

RECORRENTE: 106.641 e Outros 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Fatores ambientais, populacionais e de serviços que devem ser considerados para a definição e 

delimitação de áreas de risco: 

 Ausência, deficiência ou intermitência do abastecimento de água; 

 Destino e tratamento inadequado dos dejetos; 

 Ausência ou deficiência de coleta, transporte, destino ou tratamento do lixo; 

 Solos baixos e alagadiços que permitem a contaminação da água por materiais fecais 

(principalmente em áreas sujeitas a ciclos de cheias e secas); 

 Densidade populacional elevada e baixa renda per capita; 

 Populações confinadas (presídios, asilos, orfanatos, hospitais psiquiátricos, quartéis, etc.); 

 Hábitos higiênicos pessoais inadequados, que propiciam a contaminação fecal/oral; 

 Polos receptores de movimentos migratórios; 
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 Eventos com grandes aglomerações populacionais (festas populares, feiras, romarias, etc.); 

 Déficit na oferta de serviços de atenção à saúde; 

 Difícil acesso à informação/analfabetismo; 

 Áreas periportuárias, ribeirinhas e ao longo de eixos rodoferroviários. 

 

Na alternativa “C” o termo “adequado” foi substituído propositalmente por “inadequado”, deixando a 

frase incorreta e dessa forma, resposta da questão. 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de vigilância 

epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. 6. ed. Brasília. Ministério 

da Saúde, 2005. p. 204. 

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

 

RECORRENTE: 103.753 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Recurso sem fundamentação conforme especifica o edital do concurso no seus itens 8.7 e 8.12. 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 

RECORRENTE: 105.954 e Outros 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALERNATIVA CORRETA “A” 

 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A locução conjuntiva coordenativa conclusiva “por conseguinte” estabelece relação de conclusão e 

não de consequência. As conjunções subordinativas que estabelecem relação de consequência são as 

consecutivas: que (precedido de termos intensivos tal, tanto, tão, tamanho), de modo que, de sorte 

que, de forma que, de maneira que. 

Fonte: Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, Domingos Paschoal Cegalla, 2008, p.290-292. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Recurso sem fundamentação conforme especifica o edital do concurso no seus itens 8.7 e 8.12. 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A questão apresentou dois pontos: A metodologia baseada na tríade; dialogo, pessoa e transformação 

social e a Consciência de inserção da profissão na sociedade de classes. 

Veja o trecho de Carmelita Yazbek, um das bibliografias utilizadas na elaboração da questão. 

Segundo Yazbek, as 3 principais vertentes que emergiram no bojo do Movimento de Reconceituação 

são: 

1. A vertente modernizadora caracterizada pela incorporação de abordagens funcionalistas, 

estruturalistas e mais tarde sistêmicas (matriz positivista), voltadas a uma modernização 

conservadora e melhoria do sistema pela mediação do desenvolvimento social e do 

enfrentamento da marginalidade e da pobreza na perspectiva de integração da sociedade. 

(…) Configuram um projeto renovador tecnocrático fundado na busca da eficácia e 

eficiência para nortear a produção do conhecimento e a intervenção profissional; 

2. A fenomenologia, que emerge como metodologia dialógica, que, apropriando-se da visão de 

pessoa e comunidade, dirige-se ao vivido humano, aos sujeitos em suas vivências, atribuindo 

o Serviço Social com a tarefa de auxiliar a abertura desse sujeito existente, singular em 

relação aos outros e ao mundo de pessoas. Valoriza o diálogo e a transformação das 

pessoas, sendo analisada por José Paulo Netto como uma reatualização do conservadorismo 

inicial da profissão; 

3. A vertente marxista que remete a profissão à consciência de sua inserção na sociedade de 

classes e que no Brasil vai configurar-se, em um primeiro momento, como uma aproximação 

ao marxismo sem o recurso ao pensamento de Marx. 

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

 

QUESTÃO 27 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 33 

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

confundindo objetivamente o sentido da pergunta ou sua resposta. 

 

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

 

 

 

CARGO: AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR/PINTOR 

 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/COZINHEIRO 

HOSPITALAR/EDUCADOR ALIMENTAR/EDUCADOR DE 

LIMPEZA ESCOLAR/LAVADEIRA HOSPITALAR 
 

RECORRENTE: 101.745 e Outros 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O candidato se inscreveu para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, nível Fundamental, a questão 

versa sobre crase, tema presente no Conteúdo Programático, do Edital de Abertura do Concurso 

Público, item 05 (uso da crase). 

Mesmo que o cargo fosse de nível alfabetizado/elementar, não haveria justificativa para a solicitação 

do candidato, visto que o tema crase também está presente no conteúdo programático para este nível 

de instrução, mais precisamente no item 02 (acentuação gráfica). 

 

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

 

RECORRENTE: 100.015 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Recurso sem fundamentação conforme especifica o edital do concurso no seus itens 8.7 e 8.12. 

 

QUESTÃO 05 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 
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QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Um dos candidatos se inscreveu para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Nível Fundamental, a 

questão versa sobre crase, tema presente no Conteúdo Programático, do Edital de Abertura do 

Concurso Público, item 05 (uso da crase). 

Mesmo que o cargo fosse de Nível Alfabetizado/Elementar, não haveria justificativa para a 

solicitação do candidato, visto que o tema crase também está presente no conteúdo programático para 

este nível de instrução, mais precisamente no item 02 (acentuação gráfica). 

O sinal indicativo de crase está correto na alternativa A, pois "à vontade" é locução adverbial.  

Em B, o verbo "modificar" é transitivo direto e não aceita a preposição "a" e por isso o acento 

indicativo de crase está INCORRETO. O "a" antes de "qualidade" é apenas artigo definido. 

Na frase da alternativa C, o verbo "ir" no sentido de deslocar-se vem acompanhado da preposição "a" 

e o substantivo feminino "cozinha" aceita o artigo a, por esse motivo, a crase é obrigatória. 

Por fim, na frase da alternativa D, o verbo acrescentar, no sentido de "adicionar informação para 

esclarecer", vem acompanhado da preposição "a" e "qualidade" aceita o artigo, portanto, faz-se 

necessário o uso da crase. 

 

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

 

QUESTÃO 13 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão versa sobre números primos, tema presente no Conteúdo Programático, do Edital de 

Abertura do Concurso Público, item 04 (Operações fundamentais com números naturais).  

Por definição, os números primos são números pertencentes ao conjunto dos números naturais 

não nulos, que possuem exatamente apenas dois divisores naturais distintos, o número 1 e o próprio 

número, que produzem como resultado um número também natural, ou seja, a divisão será exata com 

resto igual a zero. 

Fonte: Matemática Didática  

Disponível em: <http://www.matematicadidatica.com.br/NumerosPrimos.aspx>. 

Acesso em: 19 jun 2018. 

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

 

QUESTÃO 15 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 16 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 



  

 

 

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 17 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão versa sobre números primos entre si, tema presente no Conteúdo Programático, do Edital 

de Abertura do Concurso Público, item 04 (Operações fundamentais com números naturais).  

Por definição, os números primos são números pertencentes ao conjunto dos números naturais 

não nulos, que possuem exatamente apenas dois divisores naturais distintos, o número 1 e o próprio 

número, que produzem como resultado um número também natural, ou seja, a divisão será exata com 

resto igual a zero. 

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. 

Fonte: Matemática Didática  

Disponível em: <http://www.matematicadidatica.com.br/NumerosPrimosEntreSi.aspx>. 

Acesso em: 19 jun 2018. 

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

QUESTÃO 18 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 19 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 20 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O conteúdo constante na questão está contido no conteúdo programático do Edital do concurso, 

anexo III. 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A prova do concurso é objetiva e não trabalha com ‘se’, Sepúlveda Pertence, é o ex-magistrado do 

STF, foi quem assumiu a defesa do ex-presidente Lula junto a corte, conforme detalha a questão. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O conteúdo constante na questão está contido no conteúdo programático do Edital do concurso, 

anexo III. 

CARGO: MOTORISTA 
 

RECORRENTE: 104.405 e Outros 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 20 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A Resolução do Denatran 453, de setembro de 2013, que disciplina o uso de capacete para condutor e 

passageiro de motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos motorizados e quadriciclos 

motorizados, em seu artigo 3°, parágrafo 3°, incisos I e II, informa claramente que o motociclista 

pode estar parado com a viseira aberta, portanto somente o uso do celular configura infração de 

trânsito. 

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

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A questão não pode analisada separadamente e sim na sua totalidade e o termo saber operar refere-se 

também com conhecimento conforme conceito extraído do Dicionário Michaelis: ato ou efeito de 

conhecer. O ato de conhecer por meio da razão e/ou da experiência; cognição. Processo pelo qual se 

adquire um saber intelectual.  

Os elementos podem ser verificados no site Direção Defensiva. 

Disponível em: <http://direcao-defensiva.info/elementos-da-direcao-defensiva.html>. 

Acesso em: 18 jun 2018. 

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

 

CARGO: ODONTÓLOGO 
 

RECORRENTE: 103.986 e Outros 
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QUESTÃO 02 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

 

 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A locução conjuntiva coordenativa conclusiva “por conseguinte” estabelece relação de conclusão e 

não de consequência. As conjunções subordinativas que estabelecem relação de consequência são as 

consecutivas: que (precedido de termos intensivos tal, tanto, tão, tamanho), de modo que, de sorte 

que, de forma que, de maneira que. 

Fonte: Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, Domingos Paschoal Cegalla, 2008, p.290-292. 

 

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

´ 

QUESTÃO 17 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A única alternativa que pode ser considerada como SINAL PATOGNOMÔNICO (sinal ou sintoma 

que é característico de uma doença, e que, como tal, a diagnostica) da periodontite infecciosa é a 

bolsa periodontal. As demais alternativas são características da doença, mas não são sinais 

patognomônicos. 

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

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Além da capacidade destes novos sistemas em aderir efetivamente à superfície dentinária, são 

também extremamente importantes no tratamento fisiológico do processo odontoblástico porque, 

com a possível formação da camada híbrida na superfície da dentina e na dentina peritubular, esse 

processo fica realmente vedado ao fluxo de fluidos. A sensibilidade pós-operatória resultante de 

muitos procedimentos operatórios é basicamente eliminada. Afirma-se ainda que a camada híbrida 

forma uma superfície não difusível que impede a invasão de microrganismos para dentro dos túbulos 

dentinários e, consequentemente, para dentro da polpa. Atualmente é aceito que a invasão de 
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microrganismos para dentro da câmara pulpar é que causa necrose da polpa, e não materiais 

utilizados para restaurar os preparos cavitários. 

Disponível em: <http://143.107.206.201/restauradora/dentistica/temas/prot_pulpar/prot_pulpar.pdf>. 

Acesso em: 17 jun 2018. 

Tradicionalmente, materiais à base de hidróxido de cálcio, mais especificamente cimentos de 

hidróxido de cálcio, têm sido considerados como principal escolha para a proteção do complexo 

dentino-pulpar, especialmente em cavidades profundas40-41. Por essa razão, esses materiais ainda 

representam grupos controle nos delineamentos experimentais que dizem respeito à avaliação da 

contabilidade biológica de materiais odontológicos para proteção pulpar direta e indireta 38, 42-43. O 

envolvimento direto desses materiais na estimulação de células pulpares via difusão transdentinária 

ainda permanece não completamente esclarecido 40,44. Existem evidências de que a dentinogênese 

reacional é apenas assistida e não estimulada por esses materiais devido a sua adequada 

biocompatibilidade. Outro fator Figura 5. Região central da polpa de um dente onde a polpa 

mecanicamente exposta foi capeada com um sistema adesivo. Observe a intensa reação inflamatória 

no local, mediada por células mononucleares em meio a vasos sanguíneos dilatados e congestos. 

Tricrômico de Masson, 125x. Figura 4. Região central da polpa de um dente íntegro. Note a presença 

de pequenos vasos sanguíneos, fibroblastos, fibras de colágeno e outros componentes da matriz 

extracelular, determinando o equilíbrio deste tecido conjuntivo normal. Tricrômico de Masson, 125x. 

Rev Odontol Bras Central 2010;18(48):1-9 Relação entre Materiais Dentários e o Complexo 

Dentino-Pulpar Revisão 6 favorável à utilização de cimentos de hidróxido de cálcio como forradores 

cavitários, além da sua compatibilidade biológica é a ação antibacteriana proporcionada pela 

acentuada elevação de pH induzida localmente45 

Disponível em: <http://www.professorapatriciaruiz.com.br/endo/grupo4.pdf>. 

Acesso em: 17 jun 2018. 

2.1.2 Vernizes Cavitários Modificados ou "Liners" Apresentam composição mais complexa do que a 

dos vernizes convencionais e são geralmente compostos por hidróxido de cálcio, óxido de zinco e 

resina poliestirênica, dissolvidos em clorofôrmio. Quando aplicados na cavidade o solvente evapora-

se, deixando uma película protetora desses materiais aderida ás paredes cavitárias. Alguns exemplos 

de nomes comerciais: => Tubulitec (Buffalo Dental Mtg. Co. Inc., New York, N.Y., U.S.A.) => De 

Trey’s Cavity Lining (De Trey Frêres S.A., Zurich, Switzerland). 

Disponível em: < http://143.107.206.201/restauradora/dentistica/temas/prot_pulpar/prot_pulpar.pdf>.  

Acesso em: 17 jun 2018. 

Cimentos ionoméricos têm sido utilizados como forradores e/ ou bases cavitárias principalmente 

devido a duas propriedades bastante favoráveis apresentadas por esses materiais, adesão química ao 

substrato e interferência positiva no processo des/ remineralização, através da liberação de íons 

flúor46. 

Disponível em: <http://www.professorapatriciaruiz.com.br/endo/grupo4.pdf>. 

Acesso em: 17 jun 2018. 

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

 

QUESTÃO 26 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 
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QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Indicações e contra- indicações do ART 

Indicações Dentes Decíduos Dentes Permanentes • Dentes posteriores classe I ou II; • Classe III não 

teransfixantes, • Restaurações anteriores transfixantes, porem deve-se optar pelo CIV modicado por 

resina, levando em conta a necessidades estética; • Dentes com perda de cúspides e tratados 

endodonticamente, pois por mais que exista a chance de fratura, até a esfoliação, desde que o meio 

receba recargas constantes de flúor o mesmo não terá recidiva de cárie. • CLASSE V, tanto para 

dentes anteriores como para posteriores • Classe III não transfixantes; • Classe V tanto para dentes 

anteriores quanto posteriores; • Classe I e II, desde que exista a presença de cúspides mesmo que 

fragilizadas; • Classe II com caixa proximal retentiva; • CLASSE I E II COM PERDA DA CÚSPIDE 

DE NÃO TRABALHO DESDE QUE HAJA RETENÇÃO. 

Contra Indicações: Dentes Decíduos Dentes Permanentes • Somente classe IV, devido a falta de 

retenção mínima. • Classe IV, pelo mesmo motivo dos dentes decíduos; • Classe III transfixante, em 

decorrência do comprometimento estético; • DENTES TRATADOS ENDODONTICAMENTE, 

devido ao risco de fratura; • Classe II, com caixa proximal expulsiva, devido ao risco de fratura e ao 

deslocamento da restauração; • Perda total de uma ou mais cúspides, pelo risco de fratura e 

deslocamento da restauração; • Perda da vertente interna da cúspide de trabalho, também devido ao 

risco de fratura ou deslocamento da restauração. Fonte: (1) com adaptação 

Indicações Dentes Decíduos 

• Posteriores classe I e II (extensas ou não). Restaurações em cavidades classe I são as que 

apresentam maior longevidade. Por outro lado, as restaurações de cavidades classe II têm maior risco 

de fratura na proximal, o que ainda é uma limitação do TRA. Mesmo fraturado o índice de recidiva 

de cárie é baixo.  

• Anteriores Classe III não transfixantes. Por serem cavidades retentivas, também são restaurações 

que apresentam alta longevidade.  

• Anteriores transfixantes. Pelo fato do CIV de alta viscosidade, indicado para o TRA, ser opaco, são 

restaurações antiestéticas, mas a utilização do CIV modificado por resina pode ser uma solução, mas 

exige que o procedimento seja feito na cadeira odontológica.  

• Dentes com perda de cúspide(s) e dentes tratados endodonticamente. Mesmo tendo risco alto de 

fratura, o TRA pode ser aplicado nestes casos, pois, até a esfoliação, o dente, desde que receba 

recargas de flúor através de creme dental, não terá recidiva de cárie.  

• Classe V em dentes anteriores e posteriores estão bem indicadas para o TRA e tem alto índice de 

longevidade. 

Dentes Permanentes Anteriores 

• Classes III não transfixantes. Pelos mesmos motivos dos dentes decíduos.  

• Classe V. Pelos mesmos motivos dos dentes decíduos. 

Dentes Permanentes Posteriores 

• CLASSE I NORMAIS E EXTENSAS. DESDE QUE EXISTA PRESENÇA DE CÚSPIDES, 

MESMO QUE FRAGILIZADAS, O TRA ESTÁ INDICADO;  
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• Classe V. Pelos mesmos motivos dos dentes decíduos;  

• Classe II com caixa proximal retentiva. O TRA está indicado para Classe II em dentes permanentes 

somente quando existir antagonismo de paredes vestibular e lingual na caixa proximal; 

MONNERAT, Antônio Fernando et al. Rev. bras. odontol., Rio de Janeiro, v. 70, n. 1, p. 33-6 

jan./jun. 2013 Revista Brasileira de Odontologia 35  

• Cavidades Classe I ou II com perda de cúspide de não trabalho. Pela baixa tensão empregada nestas 

cúspides, desde que exista retenção, o TRA está indicado para estes casos, desde que a cúspide de 

trabalho esteja presente. 

Acima estão listadas as indicações e contra indicações do ART.  

Disponível em: <http://revodonto.bvsalud.org/>. 

Acesso em: 17 jun 2018. 

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

 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

LIPOTÍMIA 

Conceito 

Muitas complicações observadas na prática odontológica são de base psicogênica (provocada por 

causas psicológicas). A lipotimia é o efeito psicogênico mais comum de origem vasomotor, e 

constitui-se na complicação mais frequente da anestesia local no consultório. 

Acontece a liberação de acetil colina que em maior concentração na corrente sanguínea, provoca uma 

vasodilatação periférica nas partes altas e cerebrais, acarretando um débito na oxigenação cerebral, 

consequentemente desencadeando o estado inicial do desfalecimento. 

Ocorre a perda mais ou menos completa da consciência, acompanhada da abolição das funções 

motoras, mas com integral conservação das funções respiratória e cardíaca. 

“A Lipotímia é causada por uma diminuição passageira da oxigenação cerebral, originário do estado 

de stress emocional que o paciente vivencia: visualização de sangue, visualização ou barulho do 

instrumental, etc..”. (Mithridade Davarpanah & cols). 

Etiologia 

Fatores predisponentes: 

1. Psicogênicos (situacional) – Pacientes portadores de Síndrome vaso-vagal 

2. Não psicogênicos 

Síndrome vaso-vagal: é uma condição em que há uma alteração no centro regulador da pressão 

arterial (sistema nervoso autônomo) com resposta exagerada do organismo a uma situação de 

estresse. 

Psicogênicos: 

1. Medo. 
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2. Ansiedade. 

3. Estresse. 

4. Emoção violenta. 

5. Situações desagradáveis. 

6. Decepções. 

7. Dor de qualquer natureza. 

8. Visão de sangue. 

9. Visão de instrumental odontológico (especialmente os cirúrgicos). 

Não psicogênicos: 

1. Cadeira odontológica com encosto ereto. 

2. Hipoglicemia. 

3. Excesso de temperatura. 

4. Debilidade orgânica. 

5. Hipotensão postural – pressão sanguínea cai devido à súbita modificação da posição deitada 

para a posição vertical. 

 

Pacientes hipotensos e bradicárdicos são mais suscetíveis a apresentar lipotimias. 

Outra causa importante de lipotimia são as arritmias cardíacas. 

Consultórios com temperaturas elevadas também contribuem para este episódio. 

Disponível em: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfvIwAD/urgencias-emergencias-no-

tratamento-odontologico>. 

Acesso em: 17 jun 2018. 

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

 

CARGO: ENFERMEIRO 
 

RECORRENTE: 103.572 e Outros 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 



  

 

 

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   

 

A locução conjuntiva coordenativa conclusiva “por conseguinte” estabelece relação de conclusão e 

não de consequência. As conjunções subordinativas que estabelecem relação de consequência são as 

consecutivas: que (precedido de termos intensivos tal, tanto, tão, tamanho), de modo que, de sorte 

que, de forma que, de maneira que. 

Fonte: Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, Domingos Paschoal Cegalla, 2008, p.290-292. 

 

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

QUESTÃO 09 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 17 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO PROCEDENTE 

GABRITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “D” 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), tema presente no 

Conteúdo Programático, do Edital de Abertura do Concurso Público, item 19 (Conhecimento do 

estatuto do idoso; Conhecimento do ECA). 

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

 

QUESTÃO 27 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 
 

RECORRENTE: 103.927 e Outros 

 

QUESTÃO 17 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO PROCEDENTE 
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QUESTÃO NULA 

 

 

 

 

 

CARGO: NUTRICIONISTA 
 

RECORRENTE: 100.355 e Outros 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A locução conjuntiva coordenativa conclusiva “por conseguinte” estabelece relação de conclusão e 

não de consequência. As conjunções subordinativas que estabelecem relação de consequência são as 

consecutivas: que (precedido de termos intensivos tal, tanto, tão, tamanho), de modo que, de sorte 

que, de forma que, de maneira que. 

Fonte: Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, Domingos Paschoal Cegalla, 2008, p.290-292. 

 

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

 

QUESTÃO 17 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O Conteúdo Programático do Edital de Abertura do Concurso Público apresenta os seguintes 

“conhecimentos de saúde pública comum a todos os cargos da área de saúde”: 

Constituição Federal, Artigos 196-200; Leis Orgânicas da Saúde: 8.080 de 19/09/1990 e 8.142 de 

28/12/1990; Política Nacional da Atenção Básica; Política Nacional de Saúde Bucal; Decreto 7.508 

de 28 de Julho de 2011 – Contrato Organizativo de Ação Público em Saúde (COAP); Redes de 

Atenção à Saúde. 

A recorrente utilizou em sua argumentação em um documento denominado “Assistência de Média e 

Alta Complexidade no SUS”, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, documento este não 

previsto no conteúdo programático. 

Além do mais a “definição” e coordenação dos sistemas de redes integradas de assistência de alta 

complexidade compete à direção nacional do SUS, conforme o artigo 16, da Lei 8.080/1990; bem 

diferente do que apresentou a candidata: 
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“Às Secretarias Estaduais de Saúde é atribuída competência de acompanhar, controlar e avaliar as 

redes hierarquizadas do SUS (Art. 17, Inciso II). É atribuída também às Secretarias Estaduais a 

identificação dos estabelecimentos hospitalares de referência, a gestão dos sistemas públicos de alta 

complexidade, de referência estadual e regional, e a coordenação da rede estadual de laboratórios de 

saúde pública e hemocentros, além da gerência das unidades que permaneçam em sua organização 

administrativa (Art. 17, Incisos IX e X)”. 

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

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A compreensão do enunciado também faz parte da resolução da questão. 

Segundo a RDC 54 de 2012, para que um alimento seja considerado FONTE de fibra (no caso da 

questão, insolúvel), é necessário que ele contenha no mínimo 3g de fibra por 100g ou 100ml do 

alimento. 

Portanto, o único alimento apresentado nas alternativas que possui essa quantidade é o da alternativa 

“C” Farelo de trigo, já que os demais alimentos possuem maior quantidade de fibra solúvel em sua 

composição. 

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

 

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 
 

RECORRENTE: 101.533 e Outros 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A locução conjuntiva coordenativa conclusiva “por conseguinte” estabelece relação de conclusão e 

não de consequência. As conjunções subordinativas que estabelecem relação de consequência são as 

consecutivas: que (precedido de termos intensivos tal, tanto, tão, tamanho), de modo que, de sorte 

que, de forma que, de maneira que. 

Fonte: Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, Domingos Paschoal Cegalla, 2008, p.290-292. 

 

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

 

 

QUESTÃO 17 

RECURSO PROCEDENTE 
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QUESTÃO NULA 

 

 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão não pergunta qual a principal causa de hemorragia digestiva baixa e, sim, a causa mais 

comum de sangramento gastrointestinal inferior agudo. 

 

De acordo com o Tratado de Medicina Interna (Cecil), 22ª edição, a causa mais comum de 

sangramento gastrointestinal inferior agudo é a angiodisplasia, seguida por diverticulose e colite. 

 

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

 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Contra-indicações ao uso do DIU: 

 

ABSOLUTAS: gravidez, doença inflamatória pélvica aguda ou subaguda, anormalidade anatômica 

significativa do útero, sangramento uterino inexplicado, doença hepática ativa. 

 

RELATIVAS: história de doença inflamatória pélvica desde a gravidez, dismenorréia grave, 

neoplasia cervical ou uterina. 

Fonte: Currente-Medicina, Diagnóstico e Tratamento, 45ª edição. 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

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

 

 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 
 

RECORRENTE: 105.776 

 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

O candidato não especificou a qual questão se referente conforme prevê o edital. 
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RECORRENTE: 105.776 e Outros 

 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A locução conjuntiva coordenativa conclusiva “por conseguinte” estabelece relação de conclusão e 

não de consequência. As conjunções subordinativas que estabelecem relação de consequência são as 

consecutivas: que (precedido de termos intensivos tal, tanto, tão, tamanho), de modo que, de sorte 

que, de forma que, de maneira que. 

Fonte: Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, Domingos Paschoal Cegalla, 2008, p.290-292. 

 

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

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O Gabarito Parcial já contempla a alternativa “B” como resposta para a questão. 

 

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

 

 

QUESTÃO 17 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

 

CARGO: BIOQUÍMICO/BIOMÉDICO 
 

RECORRENTE: 102.351 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O candidato não especificou a qual questão se refere conforme prevê o edital do concurso. 

 

 

RECORRENTE: 102.181 e Outros 

 

QUESTÃO 09 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 
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QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O processo de esterilização por autoclave se dá pela utilização de água aquecida onde o vapor fica 

retido sob pressão, atingindo altas temperaturas ultrapassando seu ponto de ebulição, sem que o 

mesmo entre em ebulição. Inicialmente criam-se condições de pressões negativas de forma que, na 

fase seguinte, o vapor entre mais facilmente em contato com os materiais a serem esterilizados, após 

essa fase, ocorre a introdução de vapor na autoclave, seguido do aumento gradual da pressão, de 

forma a criar condições para o contato entre a água superaquecida e os materiais, e para facilitar sua 

penetração nos invólucros, dando acesso a todas as superfícies. Portanto é o calor úmido que causa a 

esterilização, causando termo-coagulação e desnaturação das proteínas microbianas. Nesse sentido, 

quanto a afirmação na alternativa A “Os recipientes devem ser totalmente vedados para que haja 

esterilização do mesmo", torna a alternativa incorreta, pois a total vedação de um recipiente não 

permite o contato do vapor de água com o lado interno de um frasco com meio de cultura por 

exemplo. Resumidamente a afirmação na alternativa A “Os recipientes devem ser totalmente 

vedados para que haja esterilização do mesmo” não se refere ao empacotamento do material, mas 

sim a condição de partes internas do recipiente que não podem estar restritas a ação do vapor para 

que ocorra a esterilização. 

 

Referência: http://www.fiocruz.br/biossegurancahospitalar/dados/material13.htm 

 

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

 

CARGO: PROFESSOR DO 6° AO 9° ANO - CIÊNCIAS 
 

RECORRENTE: 103.547 

 

QUESTÃO 01 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

Recurso sem fundamentação conforme especifica o edital do concurso no seus itens 8.7 e 8.12. 

 

QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

Recurso sem fundamentação conforme especifica o edital do concurso no seus itens 8.7 e 8.12. 

 

 

RECORRENTE: 103.547 e Outros 

 

QUESTÃO 12 
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RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre artes, tema presente no Conteúdo Programático, do Edital de Abertura do 

Concurso Público, item 06 (artes e esportes). O cinema também conhecido por “sétima arte”. 

 

Ancine diz que nenhuma mulher negra produziu ou dirigiu filmes nacionais em 2016 

A pesquisa levantou 1.326 profissionais – atuando na direção, produção 

A população brasileira tem 51% de mulheres e 54% de negros, mas os homens brancos dirigiram 

75,4% dos longas-metragens nacionais lançados comercialmente em 2016, um total de 142 filmes. 

Na outra ponta da tabela, as mulheres negras não assinaram a direção, o roteiro ou a produção 

executiva de nenhum filme nacional naquele ano. 

Fonte: EBC/Agência Brasil 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2018-01/ancine-diz-que-nenhuma-

mulher-negra-produziu-ou-dirigiu-filmes-nacionais-em>. 

Acesso em: 15 jun 2018. 

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

 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Dois candidatos apenas afirmaram que “os estados apresentados na alternativa ‘C’ foram 

contemplados com residências do governo federal”, porém sem indicar uma fonte para consulta. 

Outros dois candidatos fundamentaram suas argumentações em matérias jornalísticas que não 

contemplavam o tema da questão, uma inclusive de maio de 2015. As outras matérias, falam das 

metas de conclusão de obras do Programa Agora, é Avançar, mas não efetivamente da entrega de 21 

mil unidades habitacionais no final de 2017, este sim, o tema da questão. 

 

Governo entrega 21 mil unidades habitacionais em 14 estados 

Segundo o presidente Temer, as unidades habitacionais realizam o sonho de milhares de famílias 

Ao longo do dia de hoje (20/12/2017), o governo federal entrega 21 mil unidades habitacionais em 14 

estados por meio do programa Agora, é Avançar. O presidente Michel Temer divulgou um vídeo no 

Twitter comentando a entrega e dizendo que as unidades habitacionais realizam o sonho de milhares 

de famílias de ter a casa própria. (...) As unidades habitacionais estão em 30 municípios de Alagoas, 

Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Tocantins. 

Fonte: EBC/Agência Brasil 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-12/governo-entrega-21-mil-

unidades-habitacionais-em-14-estados>. 
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Acesso em: 15 jun 2018. 

 

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

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Com exceção da alternativa “B”, as demais alternativas citam características de r estrategistas. Nas 

opções “A” e “C”, citando-as como sendo características de k estrategista, tornando as alternativas 

incorretas, e a na alternativa ‘d’, cita diretamente os r estrategista, mas fornece informações de k 

estrategista, tornando essa opção também incorreta. 

 

Sugiro a bibliografia: RICKLEFS, R.E. A economia da Natureza. 2010. 6 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. 

 

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

 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O enunciado pede para o candidato assinalar a alternativa que possui um animal que não se encaixe 

no perfil de animais da frase anterior, ou seja, a afirmativa diz que há animais que possuem 

hemocianina em vez da recorrente hemoglobina. A pergunta pede para assinalar o representante que 

possui a hemoglobina dentre os listados, no caso, a minhoca. 

 

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

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão versa sobre Evolução, tema presente no Conteúdo Programático, do Edital de Abertura do 

Concurso Público, item 07 (Evolução: Origem da vida. Evidências da evolução. Principais teorias da 

evolução. Mecanismos da evolução. A formação de novas espécies. Evolução dos vertebrados. 

Evolução do homem. Noções de probabilidade. Noções de genética da população.).  

 

Sugiro a bibliografia: RIDLEY, M. Evolução. 3 ed.  

 

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

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 
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JUSTIFICATIVA 

 

Somente proteínas feitas de duas ou mais cadeias polipeptídicas apresentam a estrutura quaternária. 

Não houve esse detalhamento em nenhuma alternativa da questão. 

 

Sugiro as bibliografias: 1) CAMPBELL, M. K. Bioquímica. 3a Ed. Porto Alegre, RS. Artmed, 2001. / 

2) CHAMPE, P. C.; HARVEY, R. A. Bioquímica Ilustrada. 2a ed. Porto Alegre, RS: Artes Médicas, 

1996. 

 

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

 

RECORRENTE: 103.547 

 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O candidato não expôs sua dúvida, apenas reescreveu o enunciado de forma diferente. A questão está 

clara como um todo e não deixa dúvidas quanto a sua interpretação. 

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

 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão versa sobre Evolução, tema presente no Conteúdo Programático, do Edital de Abertura do 

Concurso Público, item 07 (Evolução: Origem da vida. Evidências da evolução. Principais teorias da 

evolução. Mecanismos da evolução. A formação de novas espécies. Evolução dos vertebrados. 

Evolução do homem. Noções de probabilidade. Noções de genética da população.).  

 

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

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão trata sobre o distúrbio intermediário, em que trata sobre resistência e resiliência de uma 

espécie. Indico as bibliografias de onde a ideia da questão foi retirada, logo abaixo, e na bibliografia 

de nº5, deixo um artigo que exemplifica o tema da questão. 

Sugiro as bibliografias: 1) BEGON, M. et al. (2006). Ecologia de indivíduos a ecossistemas. / 2) 

DAJOZ, R. (2005). Principios de Ecologia. / 3) ODUM, E.P. & BARRET, G.W. (2007). 

Fundamentos de Ecologia. / 4) RICKLEFS, R. (2003). A economia da natureza. / 5) SOUZA, W. P. 
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Experimental Investigations of Disturbance and Ecological Succession in a Rocky Intertidal Algal 

Community. Ecological, v. 49, n. 3, fev. 1979. 

 

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

 

 

CARGO: PROFESSOR DO 6° AO 9° ANO – LÍNGUA PORTUGUESA 
 

RECORRENTE: 101.206 e Outros 

 

QUESTÃO 01 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

ABORDAGEM COPORMENTALISTA 

Características gerais: O conhecimento é uma “descoberta” e é nova para o indivíduo que a faz. O 

que foi descoberto, porém, já se encontrava presente na realidade exterior. Os comportamentalistas 

consideram a experiência ou a experimentação planejada como a base do conhecimento, o 

conhecimento é o resultado direto da experiência.  

O homem: O homem é uma consequência das influências ou forças existentes no meio ambiente a 

hipótese de que o homem não é livre é absolutamente necessária para se poder aplicar um método 

científico no campo das ciências. O homem dentro desse referencial é considerado como o produto 

de um processo evolutivo.  

O mundo: A realidade para Skinner, é um fenômeno objetivo; O mundo já é construído e o homem é 

produto do meio. O meio pode ser manipulado. O comportamento, por sua vez, pode ser mudado 

modificando-se as condições das quais ele é uma função, ou seja, alterando-se os elementos 

ambientais. O meio seleciona.  

Sociedade-Cultura: A sociedade ideal, para Skinner,é aquela que implicarias um planejamento 

social e cultural. Qualquer ambiente, físico ou social, deve ser avaliado de acordo com seus efeitos 

sobre a natureza humana. A cultura, é representada pelos usos e costumes dominantes, pelos 

comportamentos que se mantém através dos tempos.  

Conhecimento: O conhecimento é o resultado direto da experiência, o comportamento é estruturado 

indutivamente, via experiência. Educação: A educação está intimamente ligada à transmissão 

cultural. A educação, pois, deverá transmitir conhecimentos, assim como comportamentos éticos, 

práticas sociais, habilidades consideradas básicas para a manipulação e controle do mundo /ambiente.  

Escola: A escola é considerada e aceita como uma agência educacional que deverá adotar forma 

peculiar de controle, de acordo com os comportamentos que pretende instalar e manter.  

Ensino-aprendizagem: É uma mudança relativamente permanente em uma tendência 

comportamental e ou na vida mental do indivíduo, resultantes de uma prática reforçada.  

Professor-aluno: Aos educandos caberia o controle do processo de aprendizagem, um controle 

científico da educação, o professor teria a responsabilidade de planejar e desenvolver o sistema de 

ensinoaprendizagem, de forma tal que o desempenho do aluno seja maximizado, considerando-se 

igualmente fatores tais como economia de tempo, esforços e custos.  
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Metodologia: Nessa abordagem, se incluem tanto a aplicação da tecnologia educacional e estratégias 

de ensino, quanto às formas de reforço no relacionamento professor-aluno.  

Avaliação: Decorrente do pressuposto de que o aluno progride em seu ritmo próprio, em 

pequenos passos, sem cometer erros, a avaliação consiste, nesta abordagem, em se constatar se 

o aluno aprendeu e atingiu os objetivos propostos quando o programa foi conduzido até o final 

de forma adequada.  

Considerações finais: O meio pode ser controlado e manipulado e, consequentemente, também o 

homem pode ser controlado e manipulado. O ensino é tratado em função de uma tecnologia que, 

além da aplicação de conhecimentos científicos à prática pedagógica, envolve um conjunto de 

técnicas diretamente aplicáveis em situações concretas de sala de aula. 

Fonte: MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti Mizukami. Ensino: As abordagens do processo. 

Disponível em: <http://nead.uesc.br/arquivos/Biologia/mod4bloco4/ep4/ABORDAGENS-DO-

PROCESSO.pdf>. 

Acesso em: 18 jun 2018. 

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

 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Apenas os itens I e II respondem corretamente a alternativa da questão. 

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

 

QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A compreensão do enunciado também faz parte da resolução da questão. O enunciado da questão é 

claro, direto e objetivo: “Aproximadamente, quanto tempo se passou entre a CRIAÇÃO da Paróquia 

de Nossa Senhora da Conceição de Jurema e a INSTALAÇÃO do Município de Jurema?” 

A CRIAÇÃO da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Jurema ocorreu em 03 de dezembro 

de 1923; a INSTALAÇÃO do Município de Jurema ocorreu no dia 1º de janeiro de 1929, portanto 5 

anos e vinte e nove dias depois (ou pouco mais depois de 5 anos). 

A CRIAÇÃO do município sim, ocorreu 4 anos, 9 meses e 10 dias antes, ou seja, entre 4 e 5 anos), 

porém não foi esse o conhecimento buscado junto aos candidatos na questão. 

A CRIAÇÃO de um município é um ato meramente administrativo realizado através da publicação 

de uma lei no Diário Oficial; já a INSTALAÇÃO demanda da parte operacional, ou seja, 

remanejamento de imóveis para acomodação de órgãos públicos (prefeitura, câmara de vereadores, 

distrito policial e outros). 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/jurema/historico>. 

Acesso em: 15 jun 2018. 
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Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre artes, tema presente no Conteúdo Programático, do Edital de Abertura do 

Concurso Público, item 06 (artes e esportes). O cinema também conhecido por “sétima arte”. 

 

Ancine diz que nenhuma mulher negra produziu ou dirigiu filmes nacionais em 2016 

A pesquisa levantou 1.326 profissionais – atuando na direção, produção 

A população brasileira tem 51% de mulheres e 54% de negros, mas os homens brancos dirigiram 

75,4% dos longas-metragens nacionais lançados comercialmente em 2016, um total de 142 filmes. 

Na outra ponta da tabela, as mulheres negras não assinaram a direção, o roteiro ou a produção 

executiva de nenhum filme nacional naquele ano. 

Fonte: EBC/Agência Brasil 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2018-01/ancine-diz-que-nenhuma-

mulher-negra-produziu-ou-dirigiu-filmes-nacionais-em>. 

Acesso em: 15 jun 2018. 

 

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

 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Dois candidatos apenas afirmaram que “os estados apresentados na alternativa ‘C’ foram 

contemplados com residências do governo federal”, porém sem indicar uma fonte para consulta. 

Outros dois candidatos fundamentaram suas argumentações em matérias jornalísticas que não 

contemplavam o tema da questão, uma inclusive de maio de 2015. As outras matérias, falam das 

metas de conclusão de obras do Programa Agora, é Avançar, mas não efetivamente da entrega de 21 

mil unidades habitacionais no final de 2017, este sim, o tema da questão. 

Governo entrega 21 mil unidades habitacionais em 14 estados 

Segundo o presidente Temer, as unidades habitacionais realizam o sonho de milhares de famílias 

Ao longo do dia de hoje (20/12/2017), o governo federal entrega 21 mil unidades habitacionais em 14 

estados por meio do programa Agora, é Avançar. O presidente Michel Temer divulgou um vídeo no 

Twitter comentando a entrega e dizendo que as unidades habitacionais realizam o sonho de milhares 

de famílias de ter a casa própria. (...) As unidades habitacionais estão em 30 municípios de Alagoas, 
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Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Tocantins. 

Fonte: EBC/Agência Brasil 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-12/governo-entrega-21-mil-

unidades-habitacionais-em-14-estados>. 

Acesso em: 15 jun 2018. 

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

 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão versa sobre TV digital, tema presente no Conteúdo Programático, do Edital de Abertura do 

Concurso Público, item 05 (avanços tecnológicos). 

Na justificativa de um dos candidatos consta: "A mudança traz, ainda, mais eficiência às operações 

dos serviços de telecomunicações, ao liberar a faixa de 700 mega-hertz. Os usuários vão perceber, 

nos próximos meses, uma melhoria sensível no sinal de seu celular ou equipamento em todos os 

cantos do Distrito Federal e Entorno", ressaltou o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações, Gilberto Kassab. 

De acordo com a Anatel, o desligamento do sinal analógico "permite a liberação da faixa de 700 

MHz (4G) para transmissões de banda larga e telefonia móvel, com velocidade de conexão e melhor 

recepção em ambientes fechados". 

Fonte: Tecnologia – IG 

Disponível em: <http://tecnologia.ig.com.br/2017-12-11/tv-analogica-regiao-sul.html>. 

Acesso em: 15 jun 2018. 

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

 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Na alternativa A, a palavra impossível possui 10 letras e 8 fonemas, pois “im” representa um fonema 

e “ss” também representa um só fonema. Na alternativa B, a palavra “essencial” possui dois dígrafos, 

“ss” e “en” (dígrafo vocálico) e a palavra “pensamentos” possui dois dígrafos vocálicos “en”. Na 

alternativa D, as palavras “saíram” e “proíbe” são acentuadas pela regra dos hiatos tônicos.  

Apenas a afirmação da alternativa C está incorreta, pois a palavra “cadeira” (ca-dei-ra) possui 

ditongo (ei), mas a palavra “rua” possui hiato (ru-a). 

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

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
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Recurso sem fundamentação conforme especifica o edital do concurso no seus itens 8.7 e 8.12. 

 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

A expressão “é necessário + substantivo” tem a seguinte regra de concordância nominal: “se o 

substantivo que faz parte dessas expressões está acompanhado de palavra determinante (artigo ou 

pronome), o adjetivo concorda com o substantivo. A frase “... é necessária muita paciência” 

“necessária” é adjetivo feminino singular, “muita” é pronome e “paciência” é um substantivo 

feminino singular. Portanto, a concordância está correta. 

Se o substantivo se apresenta sem a palavra determinante, o adjetivo fica invariável. Observe a 

mesma frase sem o pronome: “Para compreendê-lo, é necessário paciência”. 

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

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

O verbo “antipatizar” exige complemento com a preposição “com”, mas não é um verbo pronominal. 

O erro encontra-se no emprego do pronome oblíquo “me” colocado antes dele. A frase correta é: Eu 

antipatizo com o síndico do prédio onde mora minha mãe. 

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

 

QUESTÃO 32 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A estrutura da voz passiva analítica é a seguinte: verbo auxiliar (ser, estar) + particípio do verbo 

indicador de ação. Portanto, a frase da alternativa “A” está construída na voz passiva analítica (ser + 

verbo reinaugurar no particípio passado). 

A frase da alternativa “B” está na voz passiva sintética ou pronominal, isto é, verbo indicador de ação 

+ pronome apassivador “se”. 

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

 

QUESTÃO 38 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 
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CARGO: AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA 
 

RERCORRENTE: 101.512 e Outros 

 

QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Efetuado o arredondamento do valor para duas casas decimais (pois nosso sistema monetário se 

utiliza apenas de duas casas) a resposta é dada conforme solução abaixo. 

Juros simples: 5% de 5000 = 250         250 por 3 meses = 750 

Juros composto: M = 5000(1,05)3 = 5000 x 1,157625 = 5788,125              5788,13 – 5000 = 788,13 

Diferença: 788,13 – 750 = 38,13 

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

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O candidato solicita anulação da questão sob a alegação de que a alternativa “B” também se encontra 

incorreta, pois onde consta a palavra “roedores” deveria constar “ratos”. A argumentação do 

candidato não se sustenta tendo em vista que o enunciado da questão trata do “controle de roedores” 

e as alternativas da questão, como se tratavam do mesmo assunto, também utilizaram a palavra 

“roedores”. 

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

 

CARGO: GARI/COVEIRO 

 

RECORRENTE: 100,256 e Outros 

QUESTÃO 15 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre operações matemática, tema presente no Conteúdo Programático, do Edital de 

Abertura do Concurso Público, item 09 (Problemas envolvendo as quatros operações).  

A compreensão do enunciado também faz parte da resolução da questão. 

O que foi pedido aos candidatos é que somassem o peso total das compras, no caso 12 quilos; depois 

distribuíssem os produtos em duas sacolas de forma a equilibrar o peso, apenas isso. 

Em matemática “proporção” é uma igualdade entre duas razões, um tema totalmente diferente do 

apresentado na questão. 
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Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: PROFESSOR DE 1° AO 5° ANO  
 

RECORRENTE: 102.543 e Outros 

 

QUESTÃO 01 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

ABORDAGEM COPORMENTALISTA 

Características gerais: O conhecimento é uma “descoberta” e é nova para o indivíduo que a faz. O 

que foi descoberto, porém, já se encontrava presente na realidade exterior. Os comportamentalistas 

consideram a experiência ou a experimentação planejada como a base do conhecimento, o 

conhecimento é o resultado direto da experiência.  

O homem: O homem é uma consequência das influências ou forças existentes no meio ambiente a 

hipótese de que o homem não é livre é absolutamente necessária para se poder aplicar um método 

científico no campo das ciências. O homem dentro desse referencial é considerado como o produto 

de um processo evolutivo.  

O mundo: A realidade para Skinner, é um fenômeno objetivo; O mundo já é construído e o homem é 

produto do meio. O meio pode ser manipulado. O comportamento, por sua vez, pode ser mudado 

modificando-se as condições das quais ele é uma função, ou seja, alterando-se os elementos 

ambientais. O meio seleciona.  

Sociedade-Cultura: A sociedade ideal, para Skinner,é aquela que implicarias um planejamento 

social e cultural. Qualquer ambiente, físico ou social, deve ser avaliado de acordo com seus efeitos 

sobre a natureza humana. A cultura, é representada pelos usos e costumes dominantes, pelos 

comportamentos que se mantém através dos tempos.  

Conhecimento: O conhecimento é o resultado direto da experiência, o comportamento é estruturado 

indutivamente, via experiência. Educação: A educação está intimamente ligada à transmissão 

cultural. A educação, pois, deverá transmitir conhecimentos, assim como comportamentos éticos, 

práticas sociais, habilidades consideradas básicas para a manipulação e controle do mundo /ambiente.  

Escola: A escola é considerada e aceita como uma agência educacional que deverá adotar forma 

peculiar de controle, de acordo com os comportamentos que pretende instalar e manter.  

Ensino-aprendizagem: É uma mudança relativamente permanente em uma tendência 

comportamental e ou na vida mental do indivíduo, resultantes de uma prática reforçada.  

Professor-aluno: Aos educandos caberia o controle do processo de aprendizagem, um controle 

científico da educação, o professor teria a responsabilidade de planejar e desenvolver o sistema de 

ensinoaprendizagem, de forma tal que o desempenho do aluno seja maximizado, considerando-se 

igualmente fatores tais como economia de tempo, esforços e custos.  

Metodologia: Nessa abordagem, se incluem tanto a aplicação da tecnologia educacional e estratégias 

de ensino, quanto às formas de reforço no relacionamento professor-aluno.  
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Avaliação: Decorrente do pressuposto de que o aluno progride em seu ritmo próprio, em 

pequenos passos, sem cometer erros, a avaliação consiste, nesta abordagem, em se constatar se 

o aluno aprendeu e atingiu os objetivos propostos quando o programa foi conduzido até o final 

de forma adequada.  

Considerações finais: O meio pode ser controlado e manipulado e, consequentemente, também o 

homem pode ser controlado e manipulado. O ensino é tratado em função de uma tecnologia que, 

além da aplicação de conhecimentos científicos à prática pedagógica, envolve um conjunto de 

técnicas diretamente aplicáveis em situações concretas de sala de aula. 

Fonte: MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti Mizukami. Ensino: As abordagens do processo. 

Disponível em: <http://nead.uesc.br/arquivos/Biologia/mod4bloco4/ep4/ABORDAGENS-DO-

PROCESSO.pdf>. 

Acesso em: 18 jun 2018. 

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

 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A autonomia refere-se à capacidade de posicionar-se, elaborar projetos pessoais e participar 

enunciativa e cooperativamente de projetos coletivos, ter discernimento, organizar-se em função de 

metas eleitas, governar-se, participar da gestão de ações coletivas, estabelecer critérios e eleger 

princípios éticos, etc. Isto é, a autonomia fala de uma relação emancipada, íntegra com as diferentes 

dimensões da vida, o que envolve aspectos intelectuais, morais, afetivos e sociopolíticos. Ainda que 

na escola se destaque a autonomia na relação com o conhecimento – saber o que se quer saber, como 

fazer para buscar informações e possibilidades de desenvolvimento de tal conhecimento, manter uma 

postura crítica comparando diferentes visões e reservando para si o direito de conclusão, por exemplo 

–, ela não ocorre sem o desenvolvimento da autonomia moral (capacidade ética) e emocional que 

envolvem auto-respeito, respeito mútuo, segurança, sensibilidade, etc. 

Fonte: Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: introdução 

aos parâmetros curriculares nacionais / Secretaria de Educação Fundamental. p. 62. Brasília: 

MEC/SEF, 1997. 126p. 

 

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

 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com o artigo 35A, da Lei 9.394/1996, a Base Nacional Comum Curricular definirá direitos 

e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de 

Educação, nas seguintes áreas do conhecimento:  



  

 

 

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   

 

I – linguagens e suas tecnologias: 

II – matemática e suas tecnologias: 

III – ciências da natureza e suas tecnologias: 

IV – ciências humanas e sociais aplicadas.  

Conforme a legislação apresentada acima, a física não se apresenta junto com a matemática. 

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

 

QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A compreensão do enunciado também faz parte da resolução da questão. O enunciado da questão é 

claro, direto e objetivo: “Aproximadamente, quanto tempo se passou entre a CRIAÇÃO da Paróquia 

de Nossa Senhora da Conceição de Jurema e a INSTALAÇÃO do Município de Jurema?” 

A CRIAÇÃO da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Jurema ocorreu em 03 de dezembro 

de 1923; a INSTALAÇÃO do Município de Jurema ocorreu no dia 1º de janeiro de 1929, portanto 5 

anos e vinte e nove dias depois (ou pouco mais depois de 5 anos). 

A CRIAÇÃO do município sim, ocorreu 4 anos, 9 meses e 10 dias antes, ou seja, entre 4 e 5 anos), 

porém não foi esse o conhecimento buscado junto aos candidatos na questão. 

A CRIAÇÃO de um município é um ato meramente administrativo realizado através da publicação 

de uma lei no Diário Oficial; já a INSTALAÇÃO demanda da parte operacional, ou seja, 

remanejamento de imóveis para acomodação de órgãos públicos (prefeitura, câmara de vereadores, 

distrito policial e outros). 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/jurema/historico>. 

Acesso em: 15 jun 2018. 

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

 

QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Produção de veículos sobe 24,6% no Brasil em janeiro, diz ANFAVEA 

Foram fabricados 216,8 mil carros, comerciais leves (picapes e furgões), caminhões e ônibus. Exportações 

bateram novo recorde no mês. 

Com recorde nas exportações, a produção de veículos no Brasil subiu 24,6% em janeiro, na comparação com o 

mesmo período do ano passado, afirmou nesta terça-feira (06/02) a associação das montadoras (ANFAVEA). 

Foram fabricados 216.834 carros, comerciais leves (picapes e furgões), caminhões e ônibus no mês passado, 

enquanto em janeiro de 2017 a indústria estava em 174 mil unidades. 

Fonte: G1 

Disponível em: <https://g1.globo.com/carros/noticia/producao-de-veiculos-sobe-246-no-brasil-em-

janeiro-diz-anfavea.ghtml>. 

Acesso em: 15 jun 2018. 

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

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Dois candidatos apenas afirmaram que “os estados apresentados na alternativa ‘C’ foram 

contemplados com residências do governo federal”, porém sem indicar uma fonte para consulta. 

Outros dois candidatos fundamentaram suas argumentações em matérias jornalísticas que não 

contemplavam o tema da questão, uma inclusive de maio de 2015. As outras matérias, falam das 

metas de conclusão de obras do Programa Agora, é Avançar, mas não efetivamente da entrega de 21 

mil unidades habitacionais no final de 2017, este sim, o tema da questão. 

 

Governo entrega 21 mil unidades habitacionais em 14 estados 

Segundo o presidente Temer, as unidades habitacionais realizam o sonho de milhares de famílias 

Ao longo do dia de hoje (20/12/2017), o governo federal entrega 21 mil unidades habitacionais em 14 

estados por meio do programa Agora, é Avançar. O presidente Michel Temer divulgou um vídeo no 

Twitter comentando a entrega e dizendo que as unidades habitacionais realizam o sonho de milhares 

de famílias de ter a casa própria. (...) As unidades habitacionais estão em 30 municípios de Alagoas, 

Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Tocantins. 

Fonte: EBC/Agência Brasil 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-12/governo-entrega-21-mil-

unidades-habitacionais-em-14-estados>. 

Acesso em: 15 jun 2018. 

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

 
QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre esportes, tema presente no Conteúdo Programático, do Edital de Abertura do 

Concurso Público, item 06 (artes e esportes).  

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

 
QUESTÃO 24 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 
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QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

As teorias que tratam dessa temática trazem uma reflexão para os diversos gêneros textuais, ou seja, 

trabalhar com a pluralidade. A proposta interdisciplinar e também a Teoria Das Múltiplas 

Inteligências leva a reflexão sobre esse tema e requerem aluno leituras diversas e não uma exclusiva. 

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

 

CARGO: PROFESSOR DO 6° AO 9° ANO – EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

RECORRENTE: 106.321 e outros 

 

QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A compreensão do enunciado também faz parte da resolução da questão. O enunciado da questão é 

claro, direto e objetivo: “Aproximadamente, quanto tempo se passou entre a CRIAÇÃO da Paróquia 

de Nossa Senhora da Conceição de Jurema e a INSTALAÇÃO do Município de Jurema?” 

A CRIAÇÃO da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Jurema ocorreu em 03 de dezembro 

de 1923; a INSTALAÇÃO do Município de Jurema ocorreu no dia 1º de janeiro de 1929, portanto 5 

anos e vinte e nove dias depois (ou pouco mais depois de 5 anos). 

A CRIAÇÃO do município sim, ocorreu 4 anos, 9 meses e 10 dias antes, ou seja, entre 4 e 5 anos), 

porém não foi esse o conhecimento buscado junto aos candidatos na questão. 

A CRIAÇÃO de um município é um ato meramente administrativo realizado através da publicação 

de uma lei no Diário Oficial; já a INSTALAÇÃO demanda da parte operacional, ou seja, 

remanejamento de imóveis para acomodação de órgãos públicos (prefeitura, câmara de vereadores, 

distrito policial e outros). 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/jurema/historico>. 

Acesso em: 15 jun 2018. 

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

 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Dois candidatos apenas afirmaram que “os estados apresentados na alternativa ‘C’ foram 

contemplados com residências do governo federal”, porém sem indicar uma fonte para consulta. 

Outros dois candidatos fundamentaram suas argumentações em matérias jornalísticas que não 

contemplavam o tema da questão, uma inclusive de maio de 2015. As outras matérias, falam das 
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metas de conclusão de obras do Programa Agora, é Avançar, mas não efetivamente da entrega de 21 

mil unidades habitacionais no final de 2017, este sim, o tema da questão. 

 

Governo entrega 21 mil unidades habitacionais em 14 estados 

Segundo o presidente Temer, as unidades habitacionais realizam o sonho de milhares de famílias 

Ao longo do dia de hoje (20/12/2017), o governo federal entrega 21 mil unidades habitacionais em 14 

estados por meio do programa Agora, é Avançar. O presidente Michel Temer divulgou um vídeo no 

Twitter comentando a entrega e dizendo que as unidades habitacionais realizam o sonho de milhares 

de famílias de ter a casa própria. (...) As unidades habitacionais estão em 30 municípios de Alagoas, 

Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Tocantins. 

Fonte: EBC/Agência Brasil 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-12/governo-entrega-21-mil-

unidades-habitacionais-em-14-estados>. 

Acesso em: 15 jun 2018. 

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

 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão versa sobre TV digital, tema presente no Conteúdo Programático, do Edital de Abertura do 

Concurso Público, item 05 (avanços tecnológicos). 

 

Na justificativa de um dos candidatos consta: "A mudança traz, ainda, mais eficiência às operações 

dos serviços de telecomunicações, ao liberar a faixa de 700 mega-hertz. Os usuários vão perceber, 

nos próximos meses, uma melhoria sensível no sinal de seu celular ou equipamento em todos os 

cantos do Distrito Federal e Entorno", ressaltou o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações, Gilberto Kassab. 

 

De acordo com a Anatel, o desligamento do sinal analógico "permite a liberação da faixa de 700 

MHz (4G) para transmissões de banda larga e telefonia móvel, com velocidade de conexão e melhor 

recepção em ambientes fechados". 

Fonte: Tecnologia – IG 

Disponível em: <http://tecnologia.ig.com.br/2017-12-11/tv-analogica-regiao-sul.html>. 

Acesso em: 15 jun 2018. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A Dança pode ser interpretada por diversos aspectos e dimensões conforme sua história e a história 

da educação física, porém o solicitado na questão envolve características da dança. Fontes: 

LABAN, Rudolf. "Domínio do Movimento." São Paulo: Summus Editorial, 1978. 

CAMINADA, E. História da Dança: evolução cultural. Rio de Janeiro: Sprint, 1999. 

PORTINARI, M. História da dança. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989. 

 

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

 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A utilização de aparelho não é o foco da questão e sim a musculatura envolvida conforme o conteúdo 

solicitado “Conhecimentos sobre o corpo (anatômico, fisiológico, bioquímica, biomecânicos e 

afetivos)”. 

De acordo com a referência utilizada, os músculos primários no exercício citado são: glúteo médio e 

glúteo máximo e os secundários são tensor da fáscia lata e quadríceps femoral. 

PULEO J.; MILROY, P. Anatomia da corrida. Barueri, SP: Manole, 2011. 

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

 

CARGO: PROFESSOR DO 6° AO 9° ANO – MATEMÁTICA 
 

RECORRENTE: 102.981 e outros 

 

QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A compreensão do enunciado também faz parte da resolução da questão. O enunciado da questão é 

claro, direto e objetivo: “Aproximadamente, quanto tempo se passou entre a CRIAÇÃO da Paróquia 

de Nossa Senhora da Conceição de Jurema e a INSTALAÇÃO do Município de Jurema?” 

A CRIAÇÃO da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Jurema ocorreu em 03 de dezembro 

de 1923; a INSTALAÇÃO do Município de Jurema ocorreu no dia 1º de janeiro de 1929, portanto 5 

anos e vinte e nove dias depois (ou pouco mais depois de 5 anos). 
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A CRIAÇÃO do município sim, ocorreu 4 anos, 9 meses e 10 dias antes, ou seja, entre 4 e 5 anos), 

porém não foi esse o conhecimento buscado junto aos candidatos na questão. 

A CRIAÇÃO de um município é um ato meramente administrativo realizado através da publicação 

de uma lei no Diário Oficial; já a INSTALAÇÃO demanda da parte operacional, ou seja, 

remanejamento de imóveis para acomodação de órgãos públicos (prefeitura, câmara de vereadores, 

distrito policial e outros). 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/jurema/historico>. 

Acesso em: 15 jun 2018. 

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

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Na capa do caderno de prova consta o seguinte aviso: “Verifique se este caderno contém 40 questões 

sem rasuras ou falhas”, desta forma caberia ao candidato solicitar a substituição do caderno ao 

perceber a falha na impressão. 

A equação da circunferência está apresentada no enunciado. 

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

 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A questão pede especificamente a razão da maior parte pelo todo, ou seja, obrigatoriamente um 

número menor que 1 e maior que zero. A única opção nesse intervalo é a letra “B”. 

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

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Na capa do caderno de prova consta o seguinte aviso: “Verifique se este caderno contém 40 questões 

sem rasuras ou falhas”, desta forma caberia ao candidato solicitar a substituição do caderno ao 

perceber a falha na impressão. 

 

𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 5   e   𝑓(−𝑥) = (−𝑥)2 + 5 = 𝑥2 + 5  logo 𝑓(𝑥)  é par 

𝑔(𝑥) = 𝑥3 − 6𝑥   e   𝑔(−𝑥) = (−𝑥)3 − 6(−𝑥) = −𝑥3 + 6𝑥 = −(𝑥3 − 6𝑥)  logo 𝑔(𝑥)  é ímpar 

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

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A questão solicitada pelo candidato não apresenta ilegibilidade. 

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

 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A questão solicitada pelo candidato não apresenta ilegibilidade. 

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

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Temos um cilindro dentro de outro. VM será o volume do cilindro maior e Vm o do menor. 

O volume que queremos será: V = VM – Vm 

𝑉𝑀 = 𝐴𝐵 × 𝐻 = (𝜋 × 142) × 6 = 1176𝑐𝑚3 

𝑉𝑚 = 𝐴𝑏 × ℎ = (𝜋 × 82) × 6 = 192𝑐𝑚3 
V = 1176 – 192 = 984cm3 

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

 

QUESTÃO 34 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A curva é de fato uma hipérbole, independentemente se apresenta os dois ramos e se o plano é 

paralelo ao eixo, obviamente é perpendicular à base do cone.  

Tanto o cone quanto o plano são considerados independentes de coordenadas cartesianas que em 

nenhum momento foram citados e o eixo referido é o do próprio cone. A curva fica perfeitamente 

definida dessa forma. 

A curva é de fato uma hipérbole, independentemente se apresenta os dois ramos e se o plano é 

paralelo ao eixo a curva formada jamais poderia ser confundida com a parábola que necessita que o 

plano esteja paralelo à geratriz do cone. 
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Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: PROFESSOR DO 6° AO 9° ANO – HISTÓRIA 
 

RECORRENTE: 103.503 e outros 

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A compreensão do enunciado também faz parte da resolução da questão. 

De acordo com o inciso VI, § 3o, artigo 26, da Lei 9.394/1996, os currículos da educação infantil, do 

ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em 

cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.  A 

educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da 

educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno que tenha prole. 

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

 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão versa sobre TV digital, tema presente no Conteúdo Programático, do Edital de Abertura do 

Concurso Público, item 05 (avanços tecnológicos). 

 

Na justificativa de um dos candidatos consta: "A mudança traz, ainda, mais eficiência às operações 

dos serviços de telecomunicações, ao liberar a faixa de 700 mega-hertz. Os usuários vão perceber, 

nos próximos meses, uma melhoria sensível no sinal de seu celular ou equipamento em todos os 

cantos do Distrito Federal e Entorno", ressaltou o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações, Gilberto Kassab. 

 

De acordo com a Anatel, o desligamento do sinal analógico "permite a liberação da faixa de 700 

MHz (4G) para transmissões de banda larga e telefonia móvel, com velocidade de conexão e melhor 

recepção em ambientes fechados". 

Fonte: Tecnologia – IG 

Disponível em: <http://tecnologia.ig.com.br/2017-12-11/tv-analogica-regiao-sul.html>. 

Acesso em: 15 jun 2018. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A compreensão do enunciado também faz parte da resolução da questão. 

A questão não buscou entre os candidatos o conhecimento de quando o termo foi utilizado pela 

primeira vez e sim o momento histórico mundial onde foi estabelecida a “Nova Ordem Geopolítica 

Mundial”. 

Na década de 80, com o final da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim e o queda da União 

Soviética, o mundo estava de frente a uma nova estrutura política. Com a Nova Ordem Mundial ou 

Nova ordem Geopolítica Mundial, surgiu à nova reclassificação da hierarquia entre os Estados 

nacionais. 

Fonte: VESENTINI, José William. A nova ordem mundial. 6ª Edição editora ática. 2000. 

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

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A candidata não apresentou em seu recurso nenhuma bibliografia que pudesse sustentar sua 

argumentação. 

Além de lutarem pelo fim do pacto colonial, os insurrectos defendiam a criação de um governo 

republicano e o estabelecimento de uma Carta Constitucional (aos moldes da que fora criada nos 

Estados Unidos). Minas Gerais seria uma região emancipada com sua capital em São João D’El Rei. 

No que se refere à escravidão, a Inconfidência Mineira não se colocou favorável à abolição, 

assinalando o seu caráter elitista. 

Fonte: SOUSA, Rainer. A Inconfidência Mineira 

Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiadobrasil/a-inconfidencia-

mineira.htm>. 

Acesso em: 16 jun 2018. 

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

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Morto D. João VI, em 1826, a questão política em Portugal passou a ser confundida com a questão 

dinástica da sucessão ao trono: de um lado, os liberais desejavam D. Pedro, pois representava o 

constitucionalismo; de outro, D. Miguel, o absolutismo. 

D. Pedro, na impossibilidade de ser o monarca de dois países, imaginou uma solução que ele 

esperava lhe granjearia o apoio das três correntes: liberais, moderados e absolutistas. Para tanto 
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abdicaria à coroa portuguesa na pessoa de sua filha, Maria da Glória, então com 7 anos. Portugal 

deveria jurar uma nova constituição, a Carta Constitucional, e seu irmão D. Miguel casaria com a 

pequena rainha. 

Fonte: LINHARES, Marcelo. Dom Pedro: primeiro Imperador do Brasil 

 

351 Note-se que os habitantes do Rio de Janeiro presenciaram, no ano de 1826, uma singularidade 

propícia à atividade social e, consequentemente, teatral: com a morte de Dom João VI, a aclamação 

de Dom Pedro I como Pedro IV de Portugal, e a sua posterior abdicação em sua filha, Dona Maria da 

Glória, a corte carioca passou a contar, a partir de 2 de maio desse ano, com a presença de nada 

menos do que dois soberanos. 

Fonte: CARDOSO, Lino de Almeida. O som e o soberano: uma história da depressão musical carioca 

pós-Abdicação (1831-1843) e de seus antecedentes. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas. Departamento de História. Universidade de São Paulo. São Paulo. 2006. 

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

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

1.1. A GRÉCIA ANTIGA 

A Grécia localiza-se no Mediterrâneo Oriental, no sul da Península Balcânica. Trata-se de uma região 

extremamente montanhosa, com seu território constituído por 80% de montanhas e 20% por planícies 

pequenas e de pouca fertilidade. Contudo, sua localização não lhe trouxe somente dificuldades, mas 

também privilégios. (...) As condições geográficas não contribuíram somente para o desenvolvimento 

econômico, mas também para a constituição de uma das principais características da Grécia Antiga. 

O relevo montanhoso dificultava a comunicação entre as sociedades fixadas nas planícies 

proporcionando o seu isolamento. O resultado foi o surgimento de sociedades com organizações 

religiosas, sociais, jurídicas, políticas, econômicas e militares autônomas, denominadas de Cidades-

Estado ou Pólis, dentre as quais, a famigerada Atenas. (...) A autonomia das Cidades-Estado faz da 

Grécia Antiga não um país, mas uma região geográfica formada por países do tamanho de uma 

cidade. 

1.2. O PROGRESSO POLÍTICO DE ATENAS 

Atenas é uma Cidade-Estado grega de origem jônica, localizada na Ática. Possui relevo montanhoso, 

planícies pequenas e pouco férteis. Os atenienses não gostavam do comércio, mas foram obrigados a 

praticá-lo devido às condições geográficas. (...) 

1.3. A DEMOCRACIA ATENIENSE 

A palavra democracia, originalmente grega, possui um significado político. É composta de duas 

outras: demo e cracia. Demo quer dizer “povo” e cracia “poder”. Democracia significa “poder do 

povo”, “forma de governo”, “governo do povo, pelo povo e para o povo”. Na Cidade-Estado de 

Atenas, a democracia era o exercício do poder político pelo povo e para o povo sem qualquer 

mediação. 

A famigerada democracia ateniense tinha por base a idéia de utilização do Estado para atender às 

necessidades do povo. Tudo girava em função de seu bem-estar e prosperidade. O cidadão se 
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identificava com o Estado e este, com o cidadão, numa tentativa de assegurar a independência e a 

liberdade da coletividade e do indivíduo. 

A grandeza e a prosperidade de Atenas estão associadas à democracia implantada por Clístenes e 

aprimorada por Péricles. A partir do estabelecimento da democracia, Atenas surgiu como a mais 

segura garantia da paz e da liberdade do Mar Egeu passando a reunir diante de si, várias cidades 

gregas, as quais reconheciam sua hegemonia. 

1.4. AS CARACTERÍSTICAS DA DEMOCRACIA ATENIENSE 

Essencialmente, as características da democracia ateniense resumem-se em: 

1.4.1. PARTICIPAÇÃO DIRETA 

Em Atenas, o cidadão exercia a democracia diretamente. O fundamento da democracia ateniense era 

a igualdade de todos perante a lei. Bastava ser cidadão para ter o direito de tomar parte das decisões 

políticas, participar das assembléias, fazer uso do direito da palavra, sentar-se no conselho e exercer a 

maioria das magistraturas. 

Os cidadãos atenienses tinham fundamentalmente três direitos democráticos: 

1. Liberdade individual; 

2. igualdade de todos os cidadãos perante a lei; 

3. falar na assembléia. 

Apesar de ser direta, a igualdade democrática ateniense, era apenas teórica. Na prática, tratava-se de 

uma democracia para poucos. 

1.4.2. EXCLUSIVIDADE AOS CIDADÃOS 

Até a lei de Péricles, instituída em 450, para ser cidadão bastava ser filho de pai ateniense, ser do 

sexo masculino e maior de 21 anos. A lei de Péricles colocou maior restrição à democracia. A partir 

daí, somente as crianças do sexo masculino, nascidas de dois pais cidadãos seriam cidadãos 

atenienses. A mulher ateniense permaneceu sem o direito à cidadania, limitação imposta por uma 

sociedade patriarcal. 

1.4.3. INSTITUIÇÃO DO OSTRACISMO 

Este foi um mecanismo criado por Clístenes para evitar o retorno da tirania. Mas o que era o 

ostracismo? O termo ostracismo deriva da palavra grega ostrákon, caco de terracota onde cada 

cidadão, ao votar devia inscrever pessoalmente o nome do cidadão que desejava banir, a bem da 

Cidade-Estado de Atenas. (...) 

Fonte: ROSSET, Luciano. A democracia ateniense: filha de sua história, filha de sua época. Revista 

de Cultura Teológica - v. 16 - n. 64 - JUL/SET 2008. p. 185-193 

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

 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

(...) As origens do Estado Novo no Brasil podem ser buscadas também em países periféricos como 

Turquia, Romênia e Polônia; desta última veio a inspiração para a Carta de 1937. Do primeiro veio a 

admiração pelo movimento dos jovens militares que, sob a liderança de Mustafá Kemal Ataürk, 
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tomaram o poder em 1922, impondo à Turquia, país de tradição orienta, uma rápida modernização 

pela via autoritária. No Brasil, a força desse movimento ficou conhecida entre os militares com a 

formação de um grupo de jovens oficiais conhecidos nos anos 1920 e 1930 como “jovens turcos” – 

ou seja, radicais, modernizadores e autoritários. 

Do ponto de vista doutrinário, a influência maior veio da Romênia. O Grande formulador da 

doutrina corporativa que unidade teórica ao Estado Novo foi o romeno Mihail Manoilescu, 

através do clássico O século do corporativismo, traduzido para o português por Azevedo Amaral em 

1938. (...) 

D’ARAÚJO, Maria Celina. O Estado Novo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. p. 10-11. 

 

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

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A burguesia sonhava com o poder, uma vez que sempre foram desprezados pela nobreza. 

Na alternativa “D” o termo “desprezados” foi substituído propositalmente por “favorecidos” para que 

a frase ficasse incorreta e portanto resposta para a questão. 

Fonte: SANTOS, Ascleide Ferreira dos. O Direito dos Proletários e o Domínio da Burguesia.  

Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,o-direito-dos-proletarios-e-o-dominio-

da-burguesia,38479.html>. 

Acesso em: 16 jun 2018. 

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

 

CARGO: PROFESSOR DO 6° AO 9° ANO – GEOGRAFIA 
 

RECORRENTE: 102.981 e outros 

 

QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A compreensão do enunciado também faz parte da resolução da questão. O enunciado da questão é 

claro, direto e objetivo: “Aproximadamente, quanto tempo se passou entre a CRIAÇÃO da Paróquia 

de Nossa Senhora da Conceição de Jurema e a INSTALAÇÃO do Município de Jurema?” 

A CRIAÇÃO da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Jurema ocorreu em 03 de dezembro 

de 1923; a INSTALAÇÃO do Município de Jurema ocorreu no dia 1º de janeiro de 1929, portanto 5 

anos e vinte e nove dias depois (ou pouco mais depois de 5 anos). 

A CRIAÇÃO do município sim, ocorreu 4 anos, 9 meses e 10 dias antes, ou seja, entre 4 e 5 anos), 

porém não foi esse o conhecimento buscado junto aos candidatos na questão. 

A CRIAÇÃO de um município é um ato meramente administrativo realizado através da publicação 

de uma lei no Diário Oficial; já a INSTALAÇÃO demanda da parte operacional, ou seja, 
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remanejamento de imóveis para acomodação de órgãos públicos (prefeitura, câmara de vereadores, 

distrito policial e outros). 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/jurema/historico>. 

Acesso em: 15 jun 2018. 

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

 

QUESTÃO 25 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Não assiste razão ao candidato uma vez que os PCN's (Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Geografia) – 5ª a 8ª séries mencionam na pagina 56 “A construção do espaço: os territórios e os 

lugares (o tempo da sociedade e o tempo da natureza)” 

“Este tema poderá ser desdobrado em diferentes itens e conteúdos que permitam ao professor 

trabalhar os conhecimentos que levam a compreender como ocorre o processo de estruturação do 

território e dos lugares.” Como uma possibilidade temática do EIXO 1: A GEOGRAFIA COMO 

UMA POSSIBILIDADE DE LEITURA E COMPREENSÃO DO MUNDO” (pagina 55) 

No entanto, o objetivo de aprendizagem citado no enunciado da presente questão é previsto ao 4° 

ciclo e não no 3° ciclo, a saber, página 99: 

“Objetivos para o quarto ciclo” 

(...) “utilizar corretamente procedimentos de pesquisa da Geografia para compreender o espaço, a 

paisagem, o território e o lugar, seus processos de construção, identificando suas relações, problemas 

e contradições”. 

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. 

 

CARGO: MÉDICO OFTALMOLOGISTA 
 

RECORRENTE: 105.742 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

RECORRENTE: 103.997 e Outros 

 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

Há a regra de acentuação de formas verbais e os verbos “ter” e “vir” levam acento circunflexo na 

terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Atente-se que “vêm” é um monossílabo e 

“alguém” pertence à regra das oxítonas terminadas em “em”. 

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

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O candidato solicita anulação da questão sob a alegação de que a alternativa “A” encontra-se correta 

já que a técnica de limpeza de ferida utilizando jato de soro é recomendada para tratamento de 

feridas. Entretanto, o que se encontra errado na alternativa é que a solução fisiológica a ser utilizada 

deve ser MORNA e não FRIA (fato não mencionado pelo candidato). 

 

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

 

CARGO: GUARDA MUNICIPAL 
 

RECORRENTE: 100.190 e Outros 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

As palavras são plurissignificativas, isto é, possuem muitos significados e há de observar a palavra 

dentro do contexto em que está inserida. No trecho “as pessoas físicas que PERCEBEREM 

rendimentos...” o verbo “perceber” significa “receber (salário, rendimentos, etc)”. Portanto, está 

corretamente interpretada. 

Fonte: Dicionário Houaiss Conciso, Editora Moderna, 2011, p.715. 

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

 

QUESTÃO 11 



  

 

 

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   

 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O recorrente confundiu produto (resultado da multiplicação) com a soma (resultado da adição) 

12 + 5 = 17              12 x 5 = 60 

 

 

 

 

 

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

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Não há qualquer erro na questão. 
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Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A resposta é alcançada conforme a seguir. 

 

 

 

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

 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A resposta é alcançada conforme a seguir. 

320    14,4 

430      x 

320 x = 430 . 14,4 = 6192 

x = 6192 / 320 = 19,35 

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

 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A resposta é alcançada conforme a seguir. 

 

 

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

QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Efetuado o arredondamento do valor para duas casas decimais (pois nosso sistema monetário se 

utiliza apenas de duas casas) a resposta é dada conforme solução abaixo. 

Juros simples: 5% de 5000 = 250         250 por 3 meses = 750 

Juros composto: M = 5000(1,05)3 = 5000 x 1,157625 = 5788,125              5788,13 – 5000 = 788,13 

Diferença: 788,13 – 750 = 38,13 

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

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O candidato não conhecer os métodos matemáticos necessários para a solução das questões não é 

ponto de questionamento para um recurso. 

Máquinas  carga   velocidade 

     1   2000    60 

     2   5000    x 

 

 

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

 

RECORRENTE: 106.770 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A imagem está clara sendo possível a resolução da questão 

 

RECORRENTE: 100.190 e Outros 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A compreensão do enunciado também faz parte da resolução da questão. 

O enunciado da questão é claro, direto e objetivo: “Atualmente existem disponíveis no mercado 

vários recursos tecnológicos desenvolvidos para a segurança predial, assinale entre os itens abaixo 

o dispositivo pessoal e intransferível que está substituindo a leitura da impressão digital, que 

atualmente já pode ser burlada, no acesso a áreas restritas”. 

O cartão magnético, alternativa “A”, pode ser utilizado por qualquer pessoa, inclusive terceiros, não 

sendo desta forma pessoal e intransferível. 

O sensor de proximidade, alternativa “C”, apenas indica a presença de pessoas, não se enquadra no 

assunto. 

O teclado de código, alternativa “D”, pode ser utilizado por qualquer pessoa, inclusive terceiros que 

conheçam a senha, não sendo desta forma pessoal e intransferível. 

A leitura de íris, alternativa “B”, é pessoal e intransferível, ainda não é possível burlar este sistema. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE: 100.190 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Recurso sem fundamentação conforme especifica o edital do concurso no seus itens 8.7 e 8.12. 

 

CARGO: PROFESSOR TRADUTOR INTÉRPRETE DE LIBRAS 
 

RECORRENTE: 103.310 e Outros 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

As palavras são plurissignificativas, isto é, possuem muitos significados e há de observar a palavra 

dentro do contexto em que está inserida. No trecho “as pessoas físicas que PERCEBEREM 

rendimentos...” o verbo “perceber” significa “receber (salário, rendimentos, etc)”. Portanto, está 

corretamente interpretada. 

Fonte: Dicionário Houaiss Conciso, Editora Moderna, 2011, p.715. 

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

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Dentre as palavras que constam na alternativa “A”, duas estão grafadas incorretamente, são elas: 

“Cafageste” e “tragetória”, pois ambas são escritas com “J” no lugar do “G”: CAFAJESTE e 

TRAJETÓRIA. 

 

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

QUESTÃO 11 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O candidato não apresentou em seu recurso nenhuma bibliografia que pudesse sustentar sua 

argumentação. 
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A mão aberta, com o movimento lento e com expressão serena, significa calma; o mesmo sinal com 

movimento brusco e com expressão séria significa pára. 

Fonte: Paraná. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência de Educação. Departamento de 

Educação Especial. Aspectos linguísticos da língua brasileira de sinais. Curitiba. SEED/SUED/DEE. 

1988. p. 14. 

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

 

RECORRENTE: 104.323 

O candidato não especificou a qual questão se referia, conforme solicita o edital do concurso. 

 

CARGO: MECÂNICO 
 

RECORRENTE: 103.505 e Outros 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A falta da referida válvula faz o motor trabalhar abaixo da temperatura recomenda, ocasionando os 

problemas citados na alternativa “D”. 

 

Fonte: Portal do Mecânico 

Disponível em: <http://omecanico.com.br/valvula-termostatica-mantendo-o-motor-na-temperatura-

certa/>. 

Acesso em: 18 jun 2018. 

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

 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
 

RERCORRENTE: 100.636 

 

QUESTÃO 11 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O recorrente confundiu produto (resultado da multiplicação) com a soma (resultado da adição) 
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12 + 5 = 17              12 x 5 = 60 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 


