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CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS BELAS-PE 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 
 

CARGO: PROFESSOR DO 6° AO 9° - MATEMÁTICA 

 
RECORRENTE: 101692 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O contexto é o determinante no entendimento do todo. Contrapor, nesse caso, significa apresentar em 

oposição, confrontar. Magreza e excessos se opõem a “perfis esguios” e modelos.    

 

Portanto alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 101807 E OUTROS  

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUDTIFICATIVA 

 

Os trechos retirados do texto são diferentes, apenas o texto, de autoria de Graciliano Ramos, fora 

utilizado. Texto esse que se faz presente em diversos exames de vestibulares a nível nacional. 

 

Portanto alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 101692    

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão pede para classificar sintaticamente o termo em destaque, no caso, fabulosa é adjunto 

adnominal. Adjetivo simples é uma classificação morfológica. 

 

Portanto alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE: 103110 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIA 

A questão leva em consideração o hábito alimentar dos animais, porque se fosse levar em considerar a 

espécie todos seriam diferentes. 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 101176     

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Resolução: 

 

40 6 20 100 

30 8 x 80 

 

 

 =  .  .              =  .            =  , logo 4x = 100 e x= 25. 

 
RECORRENTE: 101692    

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Em todo triângulo retângulo o segmento que liga o vértice ao ponto médio da hipotenusa, ou seja, a 

mediana é exatamente igual à medida da metade dessa hipotenusa. 

 

Portanto alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

RECORRENTE: 103185 E OUTROS  

QUESTÃO 40 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 
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CARGO: PROFESSOR DO 6° AO 9° - CIÊNCIAS 

 
RECORRENTE: 100884 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão pede a alternativa incorreta, sobre as características da água e a alternativa “A” responde a 

questão, pois afirma que a coesão entre as moléculas da água, no estado líquido é a responsável pela 

pequena tensão superficial, sendo que as moléculas de água possui uma grande tensão superficial. 

 

Portanto alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão mostra que os grupos de plantas desenvolveram várias características para conquistar 

definitivamente o meio terrestre e pergunta qual conquista (novidade evolutiva) há entre os grupos 

pteridófitas que são plantas vasculares, sem sementes e gymnospermas que são plantas que apresentam 

sementes, por isso a alternativa D é a correta. 

 

CARGO: PROFESSOR DO 1° AO 5° ANO DO ENS.FUNDAMENTAL/ 

                  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 

RECORRENTE: 101194 e OUTROS 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

a) Enxugaram-lhe os cabelos subitamente; 

b) Minha mãe apertou-me as mãos com firmeza 

d)  A jovem artista pintou-lhe as unhas de azul 

 

As referidas palavras acima em destaque funcionam como adjuntos adnominais, pois tratam-se de 

pronomes pessoais oblíquos com valor de possessivos. 

 

Já em: Meus pais ajudaram-me no decorrer do curso de formação, o pronome oblíquo em destaque 

substitui um complemento verbal, portanto não funciona como adjunto adnominal. 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE: 102112   

QUESTÃO 05 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Em: o comportamento indelicado do prefeito tornou-se um entrave a sua reeleição. 

O uso da preposição a está correta, visto que podemos substituí-la por para. Não devemos, pois, usar 

crase. 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 102735 

QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O me trata-se de um pronome pessoal do caso oblíquo. 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 101143 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Trata de uma frase meramente explicativa, logo não se usa vírgula. 

 

Não se sapara o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento, nem um adjunto adverbial no final de 

uma frase. É uma frase meramente explicativa. 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 101143 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O temo verbal não compromete o uso das palavras quanto ao preenchimento das lacunas. O que se 

verifica é a escrita correta (ortografia) das mesmas. 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 101366 e OUTROS 

QUESTÃO 13 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Calculando-se o mínimo múltiplo comum entre os números 15 e 20, dados, encontra-se a data em que os 

dois visitarão seus avós. 

 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE: 102432  

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O único animal a que se refere a questão, que é herbívoro, é a Anta. As outras características não são 

relevantes à questão. 

 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

RECORRENTE: 102644 e OUTROS  

QUESTÃO 17 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “B” 

 

RECORRENTE: 102384    

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

No contexto da questão, como única verdadeira, os PCNs funcionam sim como elemento catalisador das 

ações na melhoria da qualidade educacional brasileira, sendo a alternativa “C” a correta, ao mesmo 

tempo que não existe outra alternativa dizendo “todas estão incorretas”. 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE:  102681  

QUESTÃO 20 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

RECORRENTE:  101800  

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Quando a questão relaciona os estudos de Vygotsky ao desenvolvimento do pensamento, ratifica que 

este ocorre por meio e através do uso de signos e do empego de instrumentos elaborados historicamente 

pela humanidade. 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE:  101309  

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Segundo a teoria de José Carlos Libâneo, as tendências Pedagógicas na prática escolar, dividem-se na 

seguinte estrutura: 

 

1. PEDAGOGIAS LIBERAIS (NÃO-CRÍTICAS) 

 

Tendência liberal Tradicional 

Tendência liberal renovada progressista 

Tendência liberal renovada não-direta 

Tendência liberal tecnicista 

 

2. PEDAGOGIAS PROGRESSISTAS (CRÍTICAS) 

 

Tendência progressista libertadora 

Tendência Progressista Libertária 

Tendência Progressista Crítico-Social dos Conteúdos  

 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A alternativa b proposta pelo candidato como correta está se referindo a tendência pedagógica liberal 

renovada e não a pedagogia liberal renovada não diretiva. 

 

RECORRENTE:  102033  

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão é clara e a única alternativa que responde é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE:  102527 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O erro de digitação não compromete o entendimento da questão. 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
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RECORRENTE: 100448 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Baseado em Thurler, 2001, pag. 141, a alternativa que responde a questão encontra-se na letra “D”. 

 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 101369 E OUTROS  

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O erro de digitação não compromete o entendimento da questão, visto que que a alternativa correta 

encontr5a-se na letra “A”, que não possui erro. 

 

RECORRENTE: 101348 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O erro de digitação não compromete o entendimento da questão. 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 100142 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Conforme o próprio candidato o Edital traz os itens 5.8 e 5.9 da sugestão de conteúdo, tendo portanto o 

candidato ter que está apto para resolver questões pertinente aos assuntos com suas extensões. 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A ausência de um item do planejamento de ensino não caracteriza a alternativa como incorreta. no item 

solicitado pela banca não pede que esteja presente todos os itens do planejamento . 

A alternativa b é a que melhor caracteriza o conceito de planejamento. 

 

 

 



  

 

 

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

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

 

RECORRENTE: 102280 

QUESTÃO 39 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

RECORRENTE: 100821 

 

QUESTÕES 34 e 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O edital do concurso traz que serão abordados na prova Piaget, Emilio Ferreiro e Vygotsky. O local 

onde elas se posicionam na prova independe. 

 

CARGO: PROFESSOR DO 6° AO 9° - HISTÓRIA 

 
RECORRENTE: 102099 e OUTROS 

 

QUESTÃO 17 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “B” 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

Vide Lei (9 anos), Lei 11.274 de 06 de fevereiro de 2006 

Portanto alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 103104 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O período da história do Brasil entre os anos de 1969 e 1973 foi marcado por forte crescimento 

econômico “Milagre Econômico”, alavancado pelo PAEG, implantado em 1964, o período teve como 

características crescimento do PIB (entre 7% e 13%), ao ano, melhorias na infraestrutura, aumento do 

nível, desenvolvimento industrial, sobretudo na siderurgia, eletricidade e indústria petroquímica, tudo 

reforçado pelo capital estrangeiro. Fim do milagre acontece a partir de 1974, devido à crise mundial, 

fruto do choque do petróleo. 

Portanto alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE: 102099 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

Vide Aquino, Denize e Oscar em “História das sociedades – das comunidades primitivas as sociedades 

medievais”, pág. 37. “A história do século XIX tornava-se uma profissão, um ofício, uma atividade de 

especialistas: toda ênfase dada à narrativa era agora atribuída ao trabalho preparatório, a pesquisa e a 

crítica histórica. 

A intensificação do nacionalismo do imperialismo e, depois, do colonialismo, comportava interesses 

econômicos e políticos, para cuja concretização os dirigentes do estado tudo faziam. Evidentemente a 

história, na perspectiva redutiva então predominante muito lhes interessava”. 

Citando aqui Fernand Braudel: “A realidade do social, a realidade fundamental do homem revela-se 

inteiramente nova aos nossos olhos e, queiramos ou não, nosso velho ofício de historiador não cessa de 

brotar e de reflorir em nossas mãos (...) sim, quantas mudanças! (...) Todas as ciências sociais, inclusive 

a história evoluíram, igualmente de maneira espetacular, mas não menos decisiva. Um novo mundo. Por 

que não uma nova história?” (Citado por Glenisson, J., Op.Cit., págs 26 e 27. 

Portanto alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A resposta indicada como correta faz uma relação exata com a economia; 

Não houve um declínio relativo, e sim total da Europa, acompanhado da proeminência dos EUA no 

contexto mundial após a primeira guerra mundial. 

 

Portanto a única alternativa que responde a questão é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: PROFESSOR DO 6° AO 9° - LÍNGUA PORTUGUESA 

 
RECORRENTE:101706 

QUESTÃO 02 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “B” 

 

RECORRENTE: 101899 E OUTROS  

QUESTÃO 05 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

RECORRENTE: 101103 E OUTROS 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 
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QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A alternativa correta encontra-se na letra “B”, portanto não há comprometimento da questão. 

 

QUESTÃO 17 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A alternativa correta encontra-se na letra “C”, portanto não há comprometimento da questão. 

 

QUESTÃO 19 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A alternativa correta encontra-se na letra “A”, portanto não há comprometimento da questão. 

 

RECORRENTE: 101706 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão pede para se identificar o fragmento do primeiro parágrafo do texto que resume a ação 

principal do conto, no caso, trata-se de um texto onde um menino se apaixona por uma amiga da mesma 

idade, mas que logo a deixa num piscar de olhos. Portanto, a alternativa “A” contempla tal resumo, as 

demais são elementos integrantes do resumo 

 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE: 101099 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 Meu pai é muito carismático; 

 Esse senhor estudou muito pouco. 

 

As palavras acima em destaque são advérbios de intensidade, logo funciona sintaticamente como 

adjuntos adverbiais. Já na frase: Há muito texto interessante, a palavra em destaque trata-se de um 

pronome indefinido, portanto funciona como adjunto adnominal. 

 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 101839 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A conjunção E pode adquirir valores semânticos distintos, dependendo do contexto em que a mesma 

está inserida. Observe: 

 

A conjunção E tem valor de adição, de soma, pois introduz uma ideia que funciona como aditiva à ideia 

de primeiras orações. 

 

Em: 

 

Felipe é apaixonado por Anita e vai se casar com Sandra. 

 

“E vai se casar com Sandra” contraria a ideia de primeira oração, logo o E é de oposição. 

 

E em: Meus filhos estudaram muito e passaram no Enem. A conjunção E introduz uma ideia de 

conclusão. 

 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE: 101706 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

   1ª oração                         2ª oração         

 

 

Coma verduras e leve uma vida mais saudável 

 

1ª oração – Or. Coord. Assindética 

2ª oração – Or. Coord. Sindética 

e - conjunção  

 

Verifique na 1ª oração não há conjunção, logo trata-se de uma assindética; na 2ª oração aparece uma 

conjunção E, logo trata-se de uma sindética. 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: PROFESSOR DO 6° AO 9° - GEOGRAFIA 

 
RECORRENTE: 100066 e OUTROS 

QUESTÃO 01 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O referido texto inicia-se com interrogação quanto ao sucesso estrondoso dos desfiles de moda. O que o 

texto busca é explicar o segredo de tal sucesso desses desfiles que de repente eclodiram em verdadeiras 

acontecimentos internacionais. Não é feito crítica alguma aos corpos magérrimos, e sim, mostrar que o 

sucesso está justamente por trás dos magérrimos    

  

Portanto alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE:100720 

QUESTÃO 05 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Em: Minha esposa se negou a comparecer, não obstante haver desinteresse dela pela cerimonia.  

 

Pois se ela negou, deveria haver desinteresse, o que ao contrário não ocorre, há uma nítida incoerência 

de sentido. Como alguém se nega a comparecer a algo se há interesse em se fazer presente?          

 

RECORRENTE: 100066   

QUESTÃO 20 

RECURSO PROCEDENTE  

QUESTÃO NULA  


