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CONCURSO – EDITAL 001/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUÍ 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 
 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/AUXILIAR DE 

OPERADOR DE MÁQUINAS 
 

RECORRENTE: 102.769 e Outros 

QUESTÃO 01 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A palavra “procura”, da forma como foi utilizada no texto, é classificada como Substantivo Feminino e 

não como Verbo.  

Fonte: Dicionário Michaelis. 

Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/busca?id=A8ZYq>. Acesso em 27 mai 2019 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Beata = Mulher a quem a Igreja concedeu a beatificação. Mulher que se entrega quase exclusivamente à 

oração e a outras práticas religiosas. Mulher que aparenta ter grande religiosidade e que frequentemente 

vai à igreja, com o intuito de passar por virtuosa. 

Cândida = Que não tem malícia ou maldade, ingênua, inocente, pura. 

Crédula = Que ou aquela que crê facilmente, em qualquer coisa ou pessoa; cândida, incauta, simplória. 

Ingênua = que ou aquela que apresenta ingenuidade, saranga, simples, singela. Que ou aquela que não 

tem artifícios ou malícia. Que ou aquela que é fácil de ser enganada, boba, bolônia. Que é pura e 

inocente ou que transmite pureza e inocência. 

As palavras cândida, crédula e ingênua possuem praticamente a mesmo significado, já beata se 

diferencia das demais alternativas e destoa do sentido em que “crente” foi utilizada no texto. 

Fonte: Dicionário Michaelis. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
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QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A interpretação do enunciado faz parte da resolução da questão, no texto o “chato de galocha” é o 

cachorro. O cachorro descrito no texto pode até ser desagradável, mas boçal, nunca. 

“Desses cachorrinhos de raça, cheio de nhém-nhém-nhém, que comem comidinha especial, precisam de 

muitos cuidados, enfim, um chato de galocha. E, como se isto não bastasse, implicava com o dono da 

casa”. 

Boçal significa: Dizia-se de escravo negro recém-chegado da África que ainda não falava o português; 

caramutanja. Que é desprovido de cultura; grosseiro, ignorante, rude. Que é desprovido de inteligência 

ou sensibilidade; besta, toupeira. 

Fonte: Dicionário Michaelis. 

Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=bo%C3%A7al>. Acesso em 

27 mai 2019. 

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

 
QUESTÃO 17 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 
QUESTÃO 24 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A interpretação do enunciado faz parte da resolução da questão. 

1 lata de tinta de 3,6 litros cobre 30 m². 

Então: 5 latas de tinta de 3,6 litros (= 18 litros) cobrirão 150 m². 

Seguindo o raciocínio: 10 latas de tinta de 3,6 litros (= 2 x 18 litros) cobrirão 300 m². 

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

 

 



  

 

 

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

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

 

CARGO: ELETRICISTA 
 

RECORRENTE: 102.130 e Outros 

 

QUESTÃO 14 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS MOTO-NIVELADORAS 
 

RECORRENTE: 104.255 e Outros 

QUESTÃO 14 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, 

obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. 

§ 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de: 

II – nas vias rurais: 

b) nas rodovias de pista simples:            

1. 100 km/h (cem quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e motocicletas;  

Fonte: BRASIL. Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Lei Nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997, que 

institui o Código de Trânsito Brasileiro. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos 

Jurídicos. Brasília: 2007. (atualizada) 

O trecho da legislação utilizado na questão foi alterado pela Lei 13.290/2016, passando a apresentar a 

redação acima. 

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

 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Art. 162. Dirigir veículo: 

I – sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir 

Ciclomotor: 

Infração – gravíssima;  

Penalidade – multa (três vezes);  
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Medida administrativa – retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado;  

Fonte: BRASIL. Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Lei Nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997, que 

institui o Código de Trânsito Brasileiro. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos 

Jurídicos. Brasília: 2007. (atualizada) 

Apreensão e retenção são duas coisas distintas, nas alternativas “A” e “B” consta o termo “apreensão”, 

onde o correto seria “retenção”. Além disso, “penalidade” é uma coisa, “medida administrativa” é 

outra bem diferente. A multa, mesmo sendo agravada em três vezes, continua sendo multa e penalidade 

para quem comete esse tipo de infração. 

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

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Art. 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações: 

I – o condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, durante a noite e durante o dia 

nos túneis providos de iluminação pública e nas rodovias;  

Fonte: BRASIL. Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Lei Nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997, que 

institui o Código de Trânsito Brasileiro. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos 

Jurídicos. Brasília: 2007. (atualizada) 

O final do trecho da legislação apresentado na alternativa “C” foi alterado pela Lei 13.290/2016 (Lei do 

Farol Baixo nas Rodovias), estendendo a obrigatoriedade da manutenção dos faróis baixos acesos 

durante o dia também nas rodovias. 

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

 

CARGO: MOTORISTA 
 

RECORRENTE: 100.142 e Outros 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Nem todos os brinquedos antigos necessitavam de “manual de instrução”, uma bola, por exemplo, nunca 

necessitou de manual de instrução, o mesmo se aplica a um carrinho ou uma boneca de plástico.  

O termo “vindouro” também significa posterior ou ulterior, ou seja, do período posterior ao advento 

dos jogos eletrônicos.  

Fonte: sinônimos.com.br – Dicionário de sinônimos online. 

Disponível em: <https://www.sinonimos.com.br/vindouro/>. Acesso em 27 mai 2019. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
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QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O verbo ser quando conjugado na 3ª pessoa do indicativo passa a ser grafado como “é”, ou seja, a 

alternativa “A” possui três verbos, ser, ligar e perguntar. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

O acento indicativo de crase não procede na frase da alternativa D, uma vez que “a vovó” é o sujeito da 

frase, “A vovó foi quem deu o presente”. O verbo “ser” está conjugado na terceira pessoa do singular 

(pretérito perfeito do indicativo) para concordar com o sujeito. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

Beata = Mulher a quem a Igreja concedeu a beatificação. Mulher que se entrega quase exclusivamente à 

oração e a outras práticas religiosas. Mulher que aparenta ter grande religiosidade e que frequentemente 

vai à igreja, com o intuito de passar por virtuosa. 

Cândida = Que não tem malícia ou maldade, ingênua, inocente, pura. 

Crédula = Que ou aquela que crê facilmente, em qualquer coisa ou pessoa; cândida, incauta, simplória. 

Ingênua = que ou aquela que apresenta ingenuidade, saranga, simples, singela. Que ou aquela que não 

tem artifícios ou malícia. Que ou aquela que é fácil de ser enganada, boba, bolônia. Que é pura e 

inocente ou que transmite pureza e inocência. 

As palavras cândida, crédula e ingênua possuem praticamente a mesmo significado, já beata se 

diferencia das demais alternativas e destoa do sentido em que “crente” foi utilizada no texto. 

Fonte: Dicionário Michaelis. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 14 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 
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QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

90% DOS ACIDENTES SÃO CAUSADOS POR FALHAS HUMANAS, ALERTA OBSERVATÓRIO 

De acordo com o ONSV (OBSERVATÓRIO Nacional de Segurança Viária), as três principais 

motivações dos acidentes de trânsito estão relacionadas e podem ser agrupadas em – Fator Humano, 

Fator Veículo e Fator Via‖.  

Segundo a entidade, 90% dos acidentes ocorrem por falhas humanas – que podem envolver desde a 

desatenção dos condutores até o desrespeito à legislação. Os exemplos são claros, excesso de 

velocidade, uso do celular, falta de equipamentos de segurança como o cinto de segurança ou capacete, 

o uso de bebidas antes de dirigir ou até mesmo dirigir cansado.  

Agir de forma preventiva e responsável, não tomando atitudes arriscadas como as citadas, é decisivo 

para reduzir acidentes‖, alerta o OBSERVATÓRIO.  

Para a entidade de segurança viária, apenas 5% dos acidentes têm motivação em falhas no veículo. E 

como as manutenções preventiva e corretiva são responsabilidades do condutor, até mesmos as falhas no 

veículo estão vinculadas ao fator humano, esclarece o OBSERVATÓRIO.  

O OBSERVATÓRIO complementa, porém, que em 5% das ocorrências de acidentes, as causas estão 

associadas ao – Fator Via‖. Neste caso, são problemas que envolvem estradas mal sinalizadas, mal 

projetadas ou mal conservadas. – As condições de onde se trafega podem induzir a acidentes como; por 

exemplo, falta de passarelas pode levar a atropelamentos, vias esburacadas e sem acostamentos induzir a 

acidentes‖.  

Vale destacar que os acidentes não ocorrem por acaso, por mais que a palavra queira traduzir e os 

condutores se eximirem da responsabilidade. – Mortes por acidentes são consideradas pela Organização 

Mundial de Saúde como mortes evitáveis‖, lembra o OBSERVATÓRIO.  

Fonte: Observatório Nacional de Segurança Viária 

Disponível em: <http://www.onsv.org.br/90-dos-acidentes-sao-causados-por-falhas-humanas-alerta-

observatorio/>. Acesso em 27 mai 2019. 

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

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A interpretação do enunciado faz parte da resolução da questão. As informações sobre as cores das 

placas estão bem claras no enunciado da questão. As alternativas “A” (R-04a), “C” (R-21) e “D” (R-23) 

apresentam placas de regulamentação reconhecidas pelo CONTRAN. A alternativa “B” apresenta uma 

placa inexistente.     

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

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

ACOSTAMENTO: parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou 

estacionamento de veículos, em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não 

houver local apropriado para esse fim. 

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: 

V – o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos, só poderá ocorrer para que se 

adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento; 

Art. 193. Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, 

refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de 

canalização, gramados e jardins públicos: Infração – gravíssima; Penalidade – multa (três vezes). 

Art. 202. Ultrapassar outro veículo: 

I – pelo acostamento; Infração – gravíssima; Penalidade – multa (cinco vezes).  

Fonte: BRASIL. Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Lei Nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997, que 

institui o Código de Trânsito Brasileiro. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos 

Jurídicos. Brasília: 2007. (atualizada) 

Está mais que comprovado que o trânsito pelo acostamento é proibido, contrariando dessa forma a 

informação apresentada na alternativa “D”. 

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

 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Art. 162. Dirigir veículo: 

I – sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir 

Ciclomotor: 

Infração – gravíssima;  

Penalidade – multa (três vezes);  

Medida administrativa – retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado;  

Fonte: BRASIL. Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Lei Nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997, que 

institui o Código de Trânsito Brasileiro. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos 

Jurídicos. Brasília: 2007. (atualizada) 

Apreensão e retenção são duas coisas distintas, nas alternativas “A” e “B” consta o termo “apreensão”, 

onde o correto seria “retenção”. Além disso, “penalidade” é uma coisa, “medida administrativa” é 

outra bem diferente. A multa, mesmo sendo agravada em três vezes, continua sendo multa e penalidade 

para quem comete esse tipo de infração. 

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

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Art. 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações: 

I – o condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, durante a noite e durante o dia 

nos túneis providos de iluminação pública e nas rodovias;  

Fonte: BRASIL. Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Lei Nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997, que 

institui o Código de Trânsito Brasileiro. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos 

Jurídicos. Brasília: 2007. (atualizada) 

O final do trecho da legislação apresentado na alternativa “C” foi alterado pela Lei 13.290/2016 (Lei do 

Farol Baixo nas Rodovias), estendendo a obrigatoriedade da manutenção dos faróis baixos acesos 

durante o dia também nas rodovias. 

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

 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO/OPERADOR DE SISTEMA/ 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/VISITADOR SANITÁRIO/ 

AGENTE ADMINISTRATIVO DE FINANÇAS/ AGENTE 

DE SAÚDE PÚBLICA 
 

 

RECORRENTE: 103.988 e Outros 

QUESTÃO 01 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O termo destacado em “Mais campanhas sobre a doação de órgãos será feita pelo governo” classifica-se 

sintaticamente como “agente da passiva”, pois a frase está na voz passiva, isto é, o sujeito é paciente da 

ação verbal. O agente da passiva é o complemento de um verbo na voz passiva. Transpondo a frase para 

a voz ativa teremos: O governo fará mais campanhas sobre a doação de órgãos (o sujeito é “o governo).  

Em relação ao objeto indireto, temos a esclarecer que ele é o complemento de um verbo transitivo 

indireto e na frase em questão o verbo “fazer” é transitivo direto. Só há voz passiva com verbo transitivo 

direto. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com a Novíssima Gramática da Língua Portuguesa de Domingos Paschoal Cegalla, 48º 

edição, 2008, página 504, o verbo “perdoar” é transitivo indireto, com objeto indireto de pessoa, 

portanto na frase “A professora perdoou-lhes o atraso na entrega da pesquisa”, o lhe é um pronome com 

função sintática de objeto indireto de pessoa. 

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

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A palavra “ótimo” é adjetivo e se flexiona em gênero e número. No caso da concordância nominal, as 

expressões é preciso, é necessário, é ótimo, é bom ficam invariáveis, se acompanhadas de substantivos 

que exprimem ideia genérica, indeterminada. Quando há determinação do substantivo, o adjetivo com 

ele concordará. Portanto, “maçã é ótimo para a saúde” (ideia genérica); “a maçã é ótima para a saúde” 

(determinação do substantivo maçã ao ser acompanhado pelo artigo “a”). 

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

 

QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão cita como opção EXCLUSIVA das 5 pela bicicleta, das 4 pela academia e das 10 pela 

caminhada. Tais pessoas não fazem parte das intersecções. 

Resposta correta: 4 + 2 + 5 + 1 + 10 + 6 = 28 

 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE: 103.757 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Recurso sem fundamentação teórica conforme prevê o Edital 001/2019 no item 8.7. 

 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 
 

O desconto de 4% deve ser aplicado sobre o valor final do contrato, ou seja, após o acréscimo de todo o 

juros contratado. Sendo assim a resposta correta é: 

M = 10000 (1 + 0,02)5 = 10000 × 1,1040808032 = 11040,80 

11040,8 × 0,96 = 10.599,17 

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

 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
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Acima estão apresentados os prints das imagens dos sub-menus Configurar Página e Parágrafo, a quebra 

de linhas e de páginas está presente no sub-menu Parágrafo. 

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

 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A interpretação do enunciado faz parte da resolução da questão. “Estando trabalhando no Word, caso 

você digite a palavra alegrete (em caixa alta) e logo depois pressione Shift + F3, o que acontecerá?” 

ALEGRETE > Shift + F3 = alegrete 

alegrete > Shift + F3 = Alegrete 

Alegrete > Shift + F3 = ALEGRETE 

Ou seja, o resultado final da aplicação do atalho “Shift + F3”, depende da forma inicial a qual a palavra 

foi digitada. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE: 103.757 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 
 

Recurso sem fundamentação teórica conforme prevê o Edital 001/2019 no item 8.7. 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

No Word, somente é possível abrir a caixa de diálogo “salvar como” ao acionar a tecla F12. 

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

 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

RECORRENTE: 103.325 e Outros 

QUESTÃO 01 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A palavra “ótimo” é adjetivo e se flexiona em gênero e número. No caso da concordância nominal, as 

expressões é preciso, é necessário, é ótimo, é bom ficam invariáveis, se acompanhadas de substantivos 

que exprimem ideia genérica, indeterminada. Quando há determinação do substantivo, o adjetivo com 

ele concordará. Portanto, “maçã é ótimo para a saúde” (ideia genérica); “a maçã é ótima para a saúde” 

(determinação do substantivo maçã ao ser acompanhado pelo artigo “a”). 

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

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

III. ÉTICA E CIDADANIA ORGANIZACIONAL 

Função: Organização do Processo de Trabalho em Saúde 

Habilidades: 

1. Aplicar a legislação trabalhista e profissional nas relações pessoais e profissionais.  

2.1. Promover a imagem da organização (no caso, o PSF). 

2.2. Cumprir criticamente as regras, regulamentos e procedimentos organizacionais (e não: 

Cumprir com desponderação as regras, regulamentos e procedimentos organizacionais).  

3.1. Participar das equipes de trabalho.  
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3.2. Estabelecer relações de respeito mútuo entre produtores e consumidores; empregadores e 

empregados; parceiros e concorrentes.  

4.1. Atualizar seus conhecimentos, desenvolvendo e aprimorando habilidades, tendo em vista a 

melhoria do desempenho pessoal e organizacional.  

Fonte: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em Agente Comunitário de Saúde. 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Mendes. São Paulo, p. 08. 

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

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Dengue 

1. Características clínicas e epdemiológicas 

1.1 Descrição 

Doença febril aguda, que pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma como se apresente: 

infecção inaparente, Dengue Clássico (DC), Febre Hemorrágica da Dengue (FHD), ou Síndrome do 

Choque da Dengue (SCD). Atualmente é a mais importante arbovirose que afeta o ser humano, e 

constitui-se em sério problema de saúde pública no mundo. A doença ocorre e dissemina-se 

especialmente nos países tropicais, onde as condições do meio ambiente favorecem o desenvolvimento e 

a proliferação do Aedes aegypti, principal mosquito vetor. 

(...) 

1.6 Período de incubação 

Varia de 3 a 15 dias, sendo em média de 5 a 6 dias. 

Fonte: Guia de vigilância epidemiológica / Fundação Nacional de Saúde. 5. ed. Brasília.  FUNASA, 

2002, p. 203. 

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

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

VISITA DOMICILIAR  

Objetivos  

Para a execução da VD, o primeiro passo é definir seu foco, que pode abranger um ou mais dos 

seguintes objetivos:  

Conhecer o domicílio e suas características ambientais, identificando socioeconômicas e culturais.  

Verificar a estrutura e a dinâmica familiares com elaboração do genograma ou familiograma ou 

ecomapa.  
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Identificar fatores de risco individuais e familiares (e não, identificar, neutralizar e eliminar todos 

os fatores de risco individuais e familiares e da comunidade).  

Prestar assistência ao paciente no seu próprio domicílio, especialmente em caso de acamados.  

Auxiliar no controle e prevenção de doenças transmissíveis, agravos e doenças não transmissíveis, 

estimulando a adesão ao tratamento, medicamentoso ou não.  

Promover ações de promoção à saúde, incentivando a mudança de estilo de vida.  

Propiciar ao indivíduo e à família, a participação ativa no processo saúde-doença.  

Adequar o atendimento às necessidades e expectativas do indivíduo e de seus familiares.  

Intervir precocemente na evolução para complicações e internações hospitalares.  

Estimular a independência e a autonomia do indivíduo e de sua família, incentivando práticas para o 

autocuidado.  

Aperfeiçoar recursos disponíveis, no que tange a saúde pública, promoção social e participação 

comunitária.  

Fonte: A visita domiciliar no âmbito da atenção primária em saúde. CUNHA. C. L. F. & GAMA M. E. 

A. Publicado em MALAGUTTI, W. (organizador). Assistência Domiciliar – Atualidades da 

Assistência de Enfermagem. Rio de Janeiro: Rúbio, 2012, p. 02. 

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

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Condições que indicam gravidade da doença e necessidade de hospitalização do paciente com malária 

 Crianças menores de 1 ano. 

 Idosos com mais de 70 anos. 

 Todas as gestantes. 

 Pacientes imunodeprimidos. 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 

Epidemiológica. Guia prático de tratamento da malária no Brasil / Ministério da Saúde, Secretaria de 

Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. Brasília. Ministério da Saúde, 2010, 

p. 17. 

Em tempo, a palavra “lactante” nem é citada nas 35 páginas do Guia prático de tratamento da malária 

no Brasil. 

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

 

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL 
 

RECORRENTE: 100.583 e Outros 

QUESTÃO 33 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 
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CARGO: OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 

RECORRENTE: 102.084 e Outros 

QUESTÃO 01 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com a Novíssima Gramática da Língua Portuguesa de Domingos Paschoal Cegalla, 48º 

edição, 2008, página 504, o verbo “perdoar” é transitivo indireto, com objeto indireto de pessoa, 

portanto na frase “A professora perdoou-lhes o atraso na entrega da pesquisa”, o lhe é um pronome com 

função sintática de objeto indireto de pessoa. 

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

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A palavra “ótimo” é adjetivo e se flexiona em gênero e número. No caso da concordância nominal, as 

expressões é preciso, é necessário, é ótimo, é bom ficam invariáveis, se acompanhadas de substantivos 

que exprimem ideia genérica, indeterminada. Quando há determinação do substantivo, o adjetivo com 

ele concordará. Portanto, “maçã é ótimo para a saúde” (ideia genérica); “a maçã é ótima para a saúde” 

(determinação do substantivo maçã ao ser acompanhado pelo artigo “a”). 

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

 

QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O cubo é uma figura de conhecimento comum e amplo a qualquer um que possua Ensino Médio. Não 

foi mencionado na questão nada sobre escolha de faces ou arestas, apenas vértices. De seus 8 vértices, 

escolhido um, teremos 7 opções para escolher um segundo vértice. Escolhido o primeiro vértice, que 

pode ser qualquer um, o segundo vértice pode ser qualquer outro, exceto o vértice oposto que não 

compartilha nenhuma face com o primeiro. Então, dos 7 vértices que temos como opção, 6 atendem ao 

solicitado. 

Probabilidade = 6/7 

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

 

QUESTÃO 24 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 
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CARGO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 
 

RECORRENTE: 104.190 e Outros 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A palavra “ótimo” é adjetivo e se flexiona em gênero e número. No caso da concordância nominal, as 

expressões é preciso, é necessário, é ótimo, é bom ficam invariáveis, se acompanhadas de substantivos 

que exprimem ideia genérica, indeterminada. Quando há determinação do substantivo, o adjetivo com 

ele concordará. Portanto, “maçã é ótimo para a saúde” (ideia genérica); “a maçã é ótima para a saúde” 

(determinação do substantivo maçã ao ser acompanhado pelo artigo “a”). 

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

 
QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre “Análise Combinatória”, tema presente no Conteúdo Programático do Edital de 

Abertura do Concurso Público. 

A questão não pede o conhecimento de qualquer propriedade de triângulos ou quadrados, apenas o 

conhecimento do que são, o que é uma noção geométrica básica. 

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

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

As principais doenças ocupacionais de pele são: Câncer de pele; Dermatite por contato, Eczema de 

contato alérgico, Pitiríase; Sarna; e Vitiligo ocupacional. (...) Aqueles que trabalham ao ar livre 

devem usar mangas compridas, mesmo no verão, e usar protetor solar nas áreas expostas. (...) 

Lesões por esforço repetitivo (LER) e Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT): 

(...) Para preveni-las é preciso repensar o ambiente de trabalho, com adequações do mobiliário 

para melhorar a ergonomia. (...) 

Transtornos mentais: depressão, ansiedade e stress pós-traumático: (...) Para evitar essas doenças é 

preciso criar um ambiente saudável, com boas relações interpessoais, melhoria na comunicação e 

definição de metas mais adequadas. (...) 

Fonte: Tuiuti – Equipamentos de Segurança 

Disponível em: <https://www.epi-tuiuti.com.br/blog/saiba-quais-sao-principais-doencas-ocupacionais-

de-pele-e-como-evita-las/>. Acesso em 27 mai 2019. 

Fonte: Ocupacional – Medicina e Engenharia de Segurança do Trabalho 

Disponível em: <https://www.ocupacional.com.br/ocupacional/como-prevenir-principais-doencas-

ocupacionais/>. Acesso em 27 mai 2019. 

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



  

 

 

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

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

 

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO 
 

RECORRENTE: 100.892 e Outros 

QUESTÃO 02 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Os assuntos Homônimos e Parônimos constam no programa da prova. 

Alternativa A: CORRETA: “emergir” (vir à tona) é uma palavra que se classifica como parônimo, pois 

difere de “imergir” (afundar). 

Alternativa B: CORRETA: “senso” (entendimento, juízo) é uma palavra homônima e difere de “censo” 

(recenseamento). 

Alternativa C: CORRETA: Ao usarmos “a gente” nos reportamos à linguagem informal, uma vez que 

estamos substituindo o pronome pessoal “nós” pela expressão “a gente” e o verbo fica conjugado na 

terceira pessoa do singular. Na linguagem formal a frase correta é: “No começo nós padecemos 

mesmo”. A gramática da língua culta registra esse uso como nível de linguagem. 

Alternativa D: INCORRETA: Segundo o Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, Novíssimo 

Aulete, página 1365, temos as seguintes definições para “trilar” – 1. Soltar trilos ou trinados (o pássaro); 

trinar 2. Emitir trilos (O juiz trilou o apito, marcando jogada irregular). 

Definição de “trilo”: 1. Gorjeio, trinado 2.Assovio produzido por apito.  

No texto, o significado de trilar é a acepção 2, o assovio produzido pelo apito do guarda. Não há 

linguagem figurada, pois “trilar” está ligado ao som emitido pelo apito do guarda.  

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

 

QUESTÃO 05 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Apenas as afirmações constantes em I, II e IV estão corretas, o que confere à alternativa B.A afirmação 

V é falsa, pois o plural de guarda-rodoviário é guardas-rodoviários. Portanto, não há como alterar para a 

alternativa A. 

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

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A frase da alternativa A está correta, pois a regência de verbo confraternizar, de acordo com a norma 

culta, não é um verbo pronominal, isto é, não é acompanhado de “se”. A frase da alternativa B está 
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incorreta de acordo com a concordância nominal, pois a expressão “é necessário” é variável quando o 

sujeito vier antecedido de artigo ou outro determinante (É necessária a sua presença ou É necessário 

presença). Observe que o artigo e o pronome possesivo estão no feminino, portanto a concordância é 

obrigatória. 

A frase da alternativa C também está incorreta, uma vez que a colocação do pronome oblíquo “nos” está 

posicionado após o verbo e o correto é antes do verbo (próclise) por haver a palavra negativa “jamais” 

que atrai o pronome (Jamais NOS enfraqueçamos diante dos obstáculos). 

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

 

QUESTÃO 11 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

RECORRENTE: 103.373 

QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa correta divulgada no Gabarito Oficial já é a letra “B” conforme solicita o candidato. 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Os requisitos devem ser atendidos em sua completude, ou seja, devem ser atendidas disposições que 

favoreçam ao bem estar dos proprietários e dos trabalhadores, não somente de uma categoria 

isoladamente como consta na alternativa. 

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

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Um Estado é considerado laico quando promove oficialmente a separação entre Estado e religião. A 

partir da ideia de laicidade, o Estado não permitiria a interferência de correntes religiosas em assuntos 

estatais, nem privilegiaria uma ou algumas religiões sobre as demais. O Estado laico trata todos os 

seus cidadãos igualmente, independentemente de sua escolha religiosa, e não deve dar preferência a 

indivíduos de certa religião. 

A CF/1988 declara em seu art. 5º, inciso "VI", que todas as pessoas são iguais perante a lei e que é 

inviolável a liberdade de consciência e de crença destas pessoas, sendo desta forma assegurado o 

livre exercício dos cultos religiosos e sendo garantida a proteção aos locais de culto e a suas liturgias, 

ela está declarando que o Brasil é um país laico, além de garantir o pluralismo político como 

fundamento constitucional.  

Como descrito na alternativa, EM REGRA, pela CF/1988 são vedados os crucifixos em repartições 

públicas, porém, por decisões ulteriores, pode uma repartição justificar o uso de imagens e símbolos, 
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mas, se for seguida a REGRA insculpida na Constituição Federal de 1988, o estado deve ser laico e não 

permitir o uso de símbolos ou outras manifestações religiosas. 

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

 

QUESTÃO 25 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa “b” não está correta por que a transmissão da obrigação propter rem é automática e 

independe da intenção específica do transmitente, ou seja, independente da vontade das partes, a 

obrigação propter rem sempre seguirá o bem principal, a coisa. 

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

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Este capítulo é subdividido em direitos sociais para a população em geral e exclusivo para atendimento 

aos trabalhadores. 

Os direitos sociais para atendimento a todos da população, independentemente de estar ou não ocupado, 

são a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma da 

Constituição Federal de 1988. 

Vestuário é direito social que deve ser garantido pelo salário mínimo, que é direito social específico dos 

trabalhadores urbanos e rurais, não sendo garantido a toda coletividade. 

Habeas Corpus é direito garantido pelos direitos e garantias individuais e coletivos insertos no art. 5º da 

CF/1988. 

Salário família é direito social garantido apenas aos trabalhadores urbanos e rurais, não sendo garantido 

a toda coletividade. 

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

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa “C” cita explicitamente apenas possibilidade de inconstitucionalidade formal. O enunciado 

pede um exemplo conceitual de norma inconstitucional ao mesmo tempo desatendendo a quesitos 

formais e materiais. 

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

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A autodeterminação dos povos. – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL – ART 4º 

A cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL – 

ART 4º 

A garantia ao desenvolvimento nacional. – OBJETIVO FUNDAMENTAL – ART 3º 

A independência nacional. – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL – ART 4º 

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

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O CPC/2015 estabelece em seu artigo 75 o seguinte: 

Art. 75. Serão representados em juízo, ATIVA E PASSIVAMENTE: 

I - a União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado; 

Entretanto, a União será representada não somente ativamente em juízo a União pela Advocacia Geral 

da União, será representada também passivamente. 

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

 

CARGO: ENFERMEIRO 
 

RECORRENTE: 102.850 e Outros 

QUESTÃO 02 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Os assuntos Homônimos e Parônimos constam no programa da prova. 

Alternativa A: CORRETA: “emergir” (vir à tona) é uma palavra que se classifica como parônimo, pois 

difere de “imergir” (afundar). 

Alternativa B: CORRETA: “senso” (entendimento, juízo) é uma palavra homônima e difere de “censo” 

(recenseamento). 

Alternativa C: CORRETA: Ao usarmos “a gente” nos reportamos à linguagem informal, uma vez que 

estamos substituindo o pronome pessoal “nós” pela expressão “a gente” e o verbo fica conjugado na 
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terceira pessoa do singular. Na linguagem formal a frase correta é: “No começo nós padecemos 

mesmo”. A gramática da língua culta registra esse uso como nível de linguagem. 

Alternativa D: INCORRETA: Segundo o Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, Novíssimo 

Aulete, página 1365, temos as seguintes definições para “trilar” – 1. Soltar trilos ou trinados (o pássaro); 

trinar 2. Emitir trilos (O juiz trilou o apito, marcando jogada irregular). 

Definição de “trilo”: 1. Gorjeio, trinado 2.Assovio produzido por apito.  

No texto, o significado de trilar é a acepção 2, o assovio produzido pelo apito do guarda. Não há 

linguagem figurada, pois “trilar” está ligado ao som emitido pelo apito do guarda.  

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

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Não há metáfora nem comparação implícita em “luz em veludo”, mas sim sinestesia, pois luz é uma 

sensação visual e a ela se atribui uma característica de tato: “em veludo”. Há de se observar que “luz” no 

verso em questão não é um substantivo, mas é o verbo “luzir”, a lua “luz”, isto é, “brilha” em veludo e 

só se percebe através da visão (brilho). Pela justificativa apresentada, predomina no verso a figura de 

linguagem denominada sinestesia sem sobreposição de outra figura de linguagem. 

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

 

QUESTÃO 11 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Resposta correta: 

Seja A o número de pessoas que marcaram apenas o candidato do PA 

Seja B o número de pessoas que marcaram apenas o candidato do PB 

Seja C o número de pessoas que marcaram apenas o candidato do PC 

Seja a o número de pessoas que marcaram os candidatos do PA e do PB 

Seja b o número de pessoas que marcaram os candidatos do PA e do PC 

Seja c o número de pessoas que marcaram os candidatos do PB e do PC 

1537 = A + a + b   738 = B + a + c 

1211 = C + b + c   420 = a + b + c 

A + a+ b + B + a + c + C + b + c = A + B + C + a + b + c + a + b + c = 1537 + 738 + 1211 = 3486 

O Número de eleitores consultados foi A + B + C + a + b + c = 3486 – 420 = 3066 

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

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Há de se considerar que para termos exatamente 3 caras é necessário termos exatamente 2 coroas, e 

VICE-VERSA. Ou seja, a probabilidade de 3 caras é igual a de 2 caras, pois são complementares de 5. 

Número de possibilidades = Espaço Amostral = 25 = 32 

Número de sucessos = Evento = C5,2 = 10 (= C5,3) 

Probabilidade = evento/espaço amostral = 10/32 = 5/16 

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

 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre “A importância do Raciocínio Lógico na solução de problemas que contemplem 

diversas áreas do conhecimento”, tema presente no Conteúdo Programático do Edital de Abertura do 

Concurso Público. 

Nas alternativa o primeiro “A”, seguido de um parêntese é da numeração da alternativa, o segundo “A” 

remete a “aceleração, presente inclusive na fórmula apresentada no enunciado da questão. 

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

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

A questão foi baseada no Caderno de Atenção Básica n. 37 “Estratégias para o cuidado da pessoa com 

doença crônica: hipertensão arterial sistêmica”, do Ministério da Saúde (2013), que apresenta as 

afirmativas da questão A e B, questionadas nos recursos nas seguintes páginas: 

Alternativa A: Correta de acordo com a pg. 47. 

“A maioria dos indivíduos com hipertensão possui a elevação persistente da pressão arterial como 

resultado de uma desregulação do mecanismo de controle homeostático da pressão, o que a define 

como essencial. Já a HAS secundária possui causa definida, que é potencialmente tratável e/ou curável, 

acometendo menos de 3% dos hipertensos. A correta avaliação destes pacientes é fundamental, visto 

que pode determinar a interrupção dos anti-hipertensivos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

HIPERTENSÃO; SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

NEFROLOGIA, 2011).” 

Alternativa B: Correta de acordo com a pg. 50. 

“2.8.2 Idosos 

Existem alguns aspectos importantes a considerar neste grupo: 

(...) 

Maior frequência de hiato auscultatório, que se caracteriza quando, após a ausculta dos sons iniciais, 

ocorre o desaparecimento dos sons e o seu reaparecimento em níveis pressóricos mais baixos, o que 
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subestima a verdadeira pressão sistólica. Pode-se evitar este tipo de erro palpando o pulso radial e 

inflando o manguito até o seu desaparecimento (20 a 30mmHg acima deste nível).” 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica / Ministério da 

Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Brasília. Ministério da Saúde, 

2013. 

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

 

QUESTÃO  23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O candidato solicita anulação da questão sob a alegação que todas as alternativas apresentam 

comportamentos esperados para uma criança de 5 meses. 

Entretanto, sua alegação não se sustenta tendo em vista que o Manual Aidpi Criança, do Ministério da 

Saúde (2017) tendo em vista que fazer pinça com os dedos da mão (alternativa B) somente é esperado 

na idade de 9 a 12 meses, conforme páginas: 184 e 186: 

De 4 a 6 meses: 

• Busca ativa de objetos. 

• Leva objetos a boca. 

• Localiza o som. 

• Muda de posição ativamente (rola). 

De 9 a 12 meses: 

• Imita gestos. 

• Faz pinça. 

• Produz “jargão”. 

• Anda com apoio. 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Manual Aidpi Criança: 2 meses a 5 anos [recurso eletrônico] / 

Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde, Fundo das Nações Unidas para a Infância. 

Brasília. Ministério da Saúde, 2017. 

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

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa D apresenta características da Teoria das Relações Humanas ou Escola Humanista da 

Administração. 

De acordo com Santos (2007), temos que: 
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“Influências da teoria científica sobre a enfermagem: a prática de enfermagem tem recebido muita 

influência dos antigos princípios da teoria científica, podendo-se destacar os seguintes aspectos: 

 Há na enfermagem uma preocupação com regras e normas que devem ser obedecidas por todos os 

profissionais. (alternativa B) 

 A divisão do trabalho na enfermagem faz com que haja uma especialização de seus membros nas tarefas de 

competência do auxiliar, do técnico e do enfermeiro, que, certamente, norteia a prática de enfermagem. 

(alternativa A) 

 Métodos de trabalho funcionalista, tipicamente mecanicista da administração, que direciona a assistência de 

enfermagem, tornando-a fragmentada em suas atividades, ou seja, cada membro da equipe de enfermagem 

tem sua tarefa contextualizada e individualizada. (alternativa C) 

 A alternativa D foi baseada na mesma bibliografia: 

“Por outro lado, é fundamental ter-se em mente que os princípios básicos da Escola de Relações 

Humanas abriram novos horizontes no campo da administração, principalmente, a partir dos estudos de 

Hawthorne. Não se tem aqui a pretensão de aprofundar o assunto, mas pode-se traçar os lineamentos 

gerais de algumas das principais conclusões: 

a) O rendimento do trabalho é resultante da integração social. 

b) Os grupos informais ou organização humana da empresa determinam os níveis de colaboração 

humana mais do que a estrutura formal da empresa. 

c) As recompensas e sanções sociais têm influências relativas sobre a produtividade. Para a teoria das 

relações humanas, as pessoas são motivadas principalmente pela necessidade de “reconhecimento”, de 

“aprovação social” e de “participação” das atividades dos grupos sociais onde convivem. 

d) O conteúdo do cargo e a natureza do trabalho têm enorme influência sobre a satisfação do 

trabalhador. (alternativa D) 

e) A empresa tem duas funções básicas: produzir bens ou prestar serviços, mas também pode oferecer 

condições de satisfação aos seus empregados.” 

A alternativa D não apresenta características da teoria científica da administração e sim da Teoria das 

Relações Humanas ou Escola Humanista da Administração. 

Fonte: Administração aplicada à enfermagem / Sérgio Ribeiro dos Santos. 3. ed. João Pessoa. Idéia, 

2007.  

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

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão recebeu dois recursos com argumentações distintas: 

A questão baseou-se no item “ Assistência de enfermagem nas urgências: a) do aparelho respiratório; b) 

do aparelho digestivo; c) do aparelho cardiovascular; d) do aparelho locomotor e esquelético; e) do 

sistema nervoso; f) ginecológicas e obstétricas; g) dos distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos; h) 

psiquiátricas; i) do aparelho urinário.” (CONSTANTES NO EDITAL DO CERTAME). 

Conforme o enunciado da questão informa, a mesma foi baseada na Brunner (2016), que assim dispõe 

em sua pg. 29 : 



  

 

 

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   

 

“Fisiopatologia: Pode ocorrer abscesso cerebral em consequência de cirurgia intracraniana, 

traumatismo cranioencefálico penetrante ou piercing na língua. Os microrganismos que provocam 

abscesso cerebral alcançam o cérebro por disseminação hematológica a partir dos pulmões, das 

gengivas, da língua ou do coração, ou de lesão ou infecção intra-abdominal. As condições 

predisponentes mais comuns em adultos consistem em otite média e rinite.” 

Referência: Brunner & Suddarth, Manual de enfermagem médico-cirúrgica / revisão técnica Sonia 

Regina de Souza; tradução Patricia Lydie Voeux. 13. ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 2015. 

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

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O candidato solicita anulação da questão sob a alegação que a alternativa C encontra-se incorreta. 

Entretanto, sua argumentação não se sustenta tendo em vista que a afirmativa C encontra-se correta, de 

acordo com o Caderno de atenção Básica n. 13 “Controle dos cânceres do colo do útero e da mama”, 

Ministério da Saúde (2013), que assim dispõe em sua pg. 57: 

“Recomendação: o exame citopatológico deve ser realizado neste grupo após o início da atividade 

sexual com intervalos semestrais no primeiro ano e, se normais, manter seguimento anual enquanto se 

mantiver o fator de imunossupressão (B). Mulheres HIV positivas com CD4 abaixo de 200 células/mm³ 

devem ter priorizada a correção dos níveis de CD4 e, enquanto isso,devem ter o rastreamento 

citológico a cada seis meses (B).” 

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

 

CARGO: EDUCADOR FÍSICO 
 

RECORRENTE: 103.629 e Outros 

QUESTÃO 21 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O aprofundamento (em alguma modalidade esportiva) não deve estar centrado somente nos interesses 

dos alunos e sim na possibilidade de realização de uma aprendizagem significativa, que articula 

simultaneamente a compreensão de si mesmo, do outro e da realidade sociocultural. 

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

/ Secretaria de Educação Fundamental. Brasília. MEC / SEF, 1998, p.86. 

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

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 36 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

CARGO: NUTRICIONISTA 
 

RECORRENTE: 103.423 e Outros 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Os assuntos Homônimos e Parônimos constam no programa da prova. 

Alternativa A: CORRETA: “emergir” (vir à tona) é uma palavra que se classifica como parônimo, pois 

difere de “imergir” (afundar). 

Alternativa B: CORRETA: “senso” (entendimento, juízo) é uma palavra homônima e difere de “censo” 

(recenseamento). 

Alternativa C: CORRETA: Ao usarmos “a gente” nos reportamos à linguagem informal, uma vez que 

estamos substituindo o pronome pessoal “nós” pela expressão “a gente” e o verbo fica conjugado na 

terceira pessoa do singular. Na linguagem formal a frase correta é: “No começo nós padecemos 

mesmo”. A gramática da língua culta registra esse uso como nível de linguagem. 

Alternativa D: INCORRETA: Segundo o Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, Novíssimo 

Aulete, página 1365, temos as seguintes definições para “trilar” – 1. Soltar trilos ou trinados (o pássaro); 

trinar 2. Emitir trilos (O juiz trilou o apito, marcando jogada irregular). 

Definição de “trilo”: 1. Gorjeio, trinado 2.Assovio produzido por apito.  

No texto, o significado de trilar é a acepção 2, o assovio produzido pelo apito do guarda. Não há 

linguagem figurada, pois “trilar” está ligado ao som emitido pelo apito do guarda.  

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

 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre “A importância do Raciocínio Lógico na solução de problemas que contemplem 

diversas áreas do conhecimento”, tema presente no Conteúdo Programático do Edital de Abertura do 

Concurso Público. 

Nas alternativa o primeiro “A”, seguido de um parêntese é da numeração da alternativa, o segundo “A” 

remete a “aceleração, presente inclusive na fórmula apresentada no enunciado da questão. 

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

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Os parâmetros hematológicos mais utilizados em avaliação nutricional relativos às proteínas são: 

hematócrito e hemoglobina. 

A hemoglobina é uma proteína de transformação metabólica muito lenta e sua diminuição ocorre mais 

tardiamente, na depleção protéica. É um índice sensível, mas pouco específico da desnutrição, podendo 

alterar-se quando há perda sanguínea, estados de diluição sérica e transfusões sanguíneas. 

As definições foram invertidas, isso tornou as duas afirmativas incorretas. 

Fonte: Avaliação nutricional / Organizado por Lílian Ramos Sampaio. Salvador: EDUFBA, 2012, p. 50. 

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

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 

RECORRENTE: 103.925 e Outros 

QUESTÃO 11 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 
 

RECORRENTE: 101.252 e Outros 

QUESTÃO 11 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre “A importância do Raciocínio Lógico na solução de problemas que contemplem 

diversas áreas do conhecimento”, tema presente no Conteúdo Programático do Edital de Abertura do 

Concurso Público. 

Nas alternativa o primeiro “A”, seguido de um parêntese é da numeração da alternativa, o segundo “A” 

remete a “aceleração, presente inclusive na fórmula apresentada no enunciado da questão. 

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

 

QUESTÃO 22 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 
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QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A Osteoporose é fator de risco para raça branca/asiática e não raça negra como afirma a alternativa C. 

Desta forma, a mesma encontra-se INCORRETA, respondendo o que o comando da questão pede. 

 

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

 

CARGO: ODONTÓLOGO 
 

RECORRENTE: 102.201 e Outros 

QUESTÃO 11 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa “D” não afirma: “somente em casos de luxação lateral...” Isso faria com que a alternativa 

se tornasse incorreta.  

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

 

QUESTÃO 38 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

“O ácido peracético 0,2% pode provocar desconforto respiratório; seus vapores são irritantes, mas 

verifica-se baixa atividade do vapor na concentração de uso. Requer cuidadoso manuseio, mas não 

provoca sensibilização dérmica nem irritabilidade cutânea primária à pele a 0,2%. Apresenta baixa 

estabilidade à estocagem, tem baixo efeito residual e não é espumante.” 

A alternativa B se refere ao ácido peracético a 0,2%. Tudo que está sendo relatado no texto presente 

nessa alternativa se refere a essa concentração (0,2%). 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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CARGO: PSICÓLOGO 
 

RECORRENTE: 103.150 e Outros 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Na questão referida não relata que o autor escreveu a publicação nessa data e sim é uma citação de 

quando ela foi utilizada na bibliografia que foi produzida a questão. Agradecemos o interesse e 

dedicação do candidato ao autor por demostrar tamanho conhecimento e saber a data do seu falecimento 

e exatamente as obras que na atualidade podem ser utilizadas. 

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

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Estupor: Trata-se da perda de toda a atividade espontânea que atinge o indivíduo globalmente, na 

vigência de um nível de consciência aparentemente preservado e de capacidade sensório-motora para 

reagir ao ambiente. Envolve toda a atividade voluntária, incluindo a comunicação não-verbal, verbal, 

mímica, olhar, gesticulação e marcha. Em geral, o indivíduo fica restrito ao leito,acordado,porém sem 

reagir de modo algum ao ambiente.Distinguem;se quanto ao tônus muscular, dividindo-se nos subtipos 

hipertônico(forma mais freqüente) e hipotônico(mais raro e geralmente associado a distúrbios psico-

orgânicos).  

Fonte: Dalgalarrondo, Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. Porto Alegre, Editora Artes 

Médicas do Sul. 2000. 

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

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A banca organizadora compreende que é livre para elabora questões que façam o candidato com 

formação acadêmica em psicologia pensar sobre a resposta precisa, sem por obrigação coloca-se o nome 

do autor.  

Na questão a o erro está na palavra “lacônico”. O oposto do que seria “Quanto maior, mais icônico e 

variado for o número de enlaces e associações que estabeleça entre os dados da compreensão”. 

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

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

“A pedofilia é, dentre todas as parafilias, uma das mais freqüentes e mais perturbadoras do ponto de 

vista humano. Caracteriza-se pela preferência em realizar, ativamente ou nafantasia, práticas sexuais 

com crianças. Pode ser homossexual (pederastia) ou heterossexual (pedofilia propriamente dita), sendo 

o agressor e a vítima membros da mesma família ou conhecidos ou pessoas estranhas entre si.“ 

Fonte: Dalgalarrondo, Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. Porto Alegre, Editora Artes 

Médicas do Sul. 2000, p. 360. 

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

 

CARGO: CONTROLADOR INTERNO 
 

RECORRENTE: 103.497 e Outros 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Os assuntos Homônimos e Parônimos constam no programa da prova. 

Alternativa A: CORRETA: “emergir” (vir à tona) é uma palavra que se classifica como parônimo, pois 

difere de “imergir” (afundar). 

Alternativa B: CORRETA: “senso” (entendimento, juízo) é uma palavra homônima e difere de “censo” 

(recenseamento). 

Alternativa C: CORRETA: Ao usarmos “a gente” nos reportamos à linguagem informal, uma vez que 

estamos substituindo o pronome pessoal “nós” pela expressão “a gente” e o verbo fica conjugado na 

terceira pessoa do singular. Na linguagem formal a frase correta é: “No começo nós padecemos 

mesmo”. A gramática da língua culta registra esse uso como nível de linguagem. 

Alternativa D: INCORRETA: Segundo o Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, Novíssimo 

Aulete, página 1365, temos as seguintes definições para “trilar” – 1. Soltar trilos ou trinados (o pássaro); 

trinar 2. Emitir trilos (O juiz trilou o apito, marcando jogada irregular). 

Definição de “trilo”: 1. Gorjeio, trinado 2.Assovio produzido por apito.  

No texto, o significado de trilar é a acepção 2, o assovio produzido pelo apito do guarda. Não há 

linguagem figurada, pois “trilar” está ligado ao som emitido pelo apito do guarda.  

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

 

QUESTÃO 11 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 
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QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Os seis condôminos podem usaras vagas, temos então seis carros diferentes. 

Se temos 6 carros para 4 vagas e a ordem de ocupação importa, teremos A6,4. 

A6,4 = 6 × 5 × 4 × 3 = 360 

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

 

QUESTÃO 26 

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 alternativas na questão. Erro material ensejante de anulação de questões deve ser de tal 

sorte gravoso que afete o direito subjetivo do candidato garantido no edital do concurso. O erro existente 

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

objetivamente o sentido da pergunta, visto que a alternativa correta é a letra “C”. 

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

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre lançamento da receita tributária e sua importância para o controle do crédito fiscal 

de um ente federativo. 

A única alternativa que não está em consonância com a importância de se estabelecer um controle da 

receita pública por meio de seu competente lançamento, é exatamente a alternativa que traz 

possibilidade de controle de despesa. 

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

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Para PREVENIR que a adjudicação seja feita de forma correta, o princípio DETERMINA que o objeto 

licitado seja adjudicado ao licitante vencedor. 

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

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão deve ser solucionada tomando-se por base os conceitos de juros compostos. 

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

 

CARGO: PROFESSOR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (1° AO 5° ANO) 
 

RECORRENTE: 102.934 e Outros 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Os assuntos Homônimos e Parônimos constam no programa da prova. 

Alternativa A: CORRETA: “emergir” (vir à tona) é uma palavra que se classifica como parônimo, pois 

difere de “imergir” (afundar). 

Alternativa B: CORRETA: “senso” (entendimento, juízo) é uma palavra homônima e difere de “censo” 

(recenseamento). 

Alternativa C: CORRETA: Ao usarmos “a gente” nos reportamos à linguagem informal, uma vez que 

estamos substituindo o pronome pessoal “nós” pela expressão “a gente” e o verbo fica conjugado na 

terceira pessoa do singular. Na linguagem formal a frase correta é: “No começo nós padecemos 

mesmo”. A gramática da língua culta registra esse uso como nível de linguagem. 

Alternativa D: INCORRETA: Segundo o Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, Novíssimo 

Aulete, página 1365, temos as seguintes definições para “trilar” – 1. Soltar trilos ou trinados (o pássaro); 

trinar 2. Emitir trilos (O juiz trilou o apito, marcando jogada irregular). 

Definição de “trilo”: 1. Gorjeio, trinado 2.Assovio produzido por apito.  

No texto, o significado de trilar é a acepção 2, o assovio produzido pelo apito do guarda. Não há 

linguagem figurada, pois “trilar” está ligado ao som emitido pelo apito do guarda.  

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

 

RECORRENTE: 102.156 

QUESTÃO 05 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA  

Recurso sem fundamentação teórica conforme prevê o Edital 001/2019 no item 8.7. 
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RECORRENTE: 100.016 e Outros  

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A frase da alternativa A está correta, pois a regência de verbo confraternizar, de acordo com a norma 

culta, não é um verbo pronominal, isto é, não é acompanhado de “se”. A frase da alternativa B está 

incorreta de acordo com a concordância nominal, pois a expressão “é necessário” é variável quando o 

sujeito vier antecedido de artigo ou outro determinante (É necessária a sua presença ou É necessário 

presença). Observe que o artigo e o pronome possesivo estão no feminino, portanto a concordância é 

obrigatória. 

A frase da alternativa C também está incorreta, uma vez que a colocação do pronome oblíquo “nos” está 

posicionado após o verbo e o correto é antes do verbo (próclise) por haver a palavra negativa “jamais” 

que atrai o pronome (Jamais NOS enfraqueçamos diante dos obstáculos). 

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

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Não há metáfora nem comparação implícita em “luz em veludo”, mas sim sinestesia, pois luz é uma 

sensação visual e a ela se atribui uma característica de tato: “em veludo”. Há de se observar que “luz” no 

verso em questão não é um substantivo, mas é o verbo “luzir”, a lua “luz”, isto é, “brilha” em veludo e 

só se percebe através da visão (brilho). Pela justificativa apresentada, predomina no verso a figura de 

linguagem denominada sinestesia sem sobreposição de outra figura de linguagem. 

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

 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O correto seria: a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade (e não pertinácia) a novas condições 

de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. 

Pertinácia é antônimo de flexibilidade. 

Fonte: antônimos.com.br 

Disponível em: <https://www.antonimos.com.br/flexibilidade/>. Acesso em 27 mai 2019. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre a Meta 04, do Plano Nacional de Educação (PNE), tema presente no Conteúdo 

Programático do Edital de Abertura do Concurso Público, onde consta: 

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento 

educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema 

educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, 

públicos ou conveniados.  

A educação especial é uma modalidade que perpassa (e não, não perpassa) os níveis, etapas e 

modalidades da educação brasileira e atende a educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas (e não, baixas) habilidades ou superdotação.  

O atendimento educacional especializado foi instituído pela Constituição Federal de 1988, no inciso III 

do art. 208, e definido pelo art. 2º do Decreto nº 7.611/2011. Segundo o disposto na LDB (Lei nº 

9.394/1996), a educação especial deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, 

havendo, quando necessário, serviços de apoio especializado (art. 58). Na perspectiva inclusiva, a 

educação especial integra a proposta pedagógica da escola regular, de modo a promover o atendimento 

escolar e o atendimento educacional especializado complementar ou suplementar aos estudantes com 

deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, com altas habilidades ou superdotação.  

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2008) 

orienta os sistemas de ensino para garantir o acesso, a participação e a aprendizagem dos 

estudantes, em classes comuns, bem como os serviços da educação especial, nas escolas regulares, 

de forma transversal a todos os níveis, etapas e modalidades.  

Para tanto, deve-se assegurar a implantação, ao longo deste PNE, de salas de recursos 

multifuncionais e fomentar a formação continuada de professores para o atendimento educacional 

especializado nas escolas urbanas, do campo, indígenas e de comunidades quilombolas. 

(...) 

Fonte: FERNANDES, Antônio. Conheça as 20 metas do PNE. 2014. 

Disponível em: <https://pt.slideshare.net/toniafeto/conhea-as-20-metas-do-pne>. Acesso em: 27 mai 

2019. 

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

 

QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Para a realização de práticas pedagógicas estruturadas sob tais eixos, é relevante termos clareza dos 

direitos de aprendizagem especificamente relacionados a cada um deles, e também de pontos 

importantes como: 

A ciência constrói conhecimento sobre os fenômenos naturais, o que auxilia na compreensão do 

mundo que nos cerca. (...) 



  

 

 

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   

 

Há inúmeras fontes válidas de informações científicas e tecnológicas que podem ser utilizadas em 

sala de aula. (...) 

O saber científico é provisório, sujeito a mudanças (e não, definitivo e imutável). (...) 

É possível identificar benefícios e malefícios provenientes das inovações científicas e tecnológicas. 

Fonte: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Integrando saberes. Caderno 10 / Ministério 

da Educação, Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Brasília. MEC, 

SEB, 2015, p. 17. 

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

 

QUESTÃO 21 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Neste caso a referência para a questão está amparada na BNCC, 2017 que não descreve como uma das 

habilidades a letra D, ou seja, Saber ler silabando, reconhecendo globalmente as palavras.  

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino 

Fundamental. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017, p. 93. 

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

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

“O principal objetivo da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é promover a equidade na 

educação, na medida em que garante aos alunos o acesso ao mesmo conteúdo nas escolas de todo o 

país, e, com isso, reverter a histórica situação de exclusão social. Portanto, a BNCC visa oferecer 

igualdade de oportunidades por meio da definição das aprendizagens essenciais que crianças e jovens 

precisam desenvolver ano a ano durante a Educação Básica.  

Fonte: Base Nacional Comum Curricular. Ensino Fundamental. Manual para o Professor. Editora 

Moderna. 

Portanto, dentre as opções que define a B A Base Nacional Curricular Comum (BNCC) é um 

documento que estabelece referenciais de aprendizagens essenciais a partir do qual o trabalho nas 

escolas será desenvolvido, levando-se sempre em conta as especificidades de cada local. NCC é a letra 

a que diz:  

A Base Nacional Comum Curricular é o documento que determina os conhecimentos essenciais que 

todos os alunos da Educação Básica devem aprender independente do lugar onde mora ou estudam.  

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

 

 



  

 

 

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

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

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A Base tem como objetivo formar estudantes com habilidades e conhecimentos considerados essenciais 

para o século XXI, incentivando a modernização dos recursos e das práticas pedagógicas e 

promovendo a atualização do corpo docente das instituições de ensino. Portanto, Alçar as 

desigualdades do aprendizado dos alunos não é dos objetivos da BNCC.  

Fonte: SAE Digital. De olho na BNCC. Volume I. 

Disponível em: <https://docplayer.com.br/83492995-De-olho-na-bncc-volume-1.html>. Acesso em 27 

mai 2019. 

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

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A criança pode Apropriar-se do Sistema Escrita Alfabética ( SEA) e não esta  dominando  escrita 

ortográfica. Não pode confundir um aluno alfabético com um alfabético ortográfico. 

Em tempo, a inserção do nome do teórico, Morais, no enunciado da questão é uma norma acadêmica e 

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

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

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alfabetização é voltada para a aquisição do sistema convencional da escrita, porém, o ato de ler e 

escrever não são suficientes para que se dominem os usos e as funções sociais dela, ou seja, a escrita.  

Fonte: SOARES, Magda. Alfabetização e Letramento. São Paulo: Contexto, 2008. 

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

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA  

Segundo a BNCC, os alunos devem “Construir argumentos com base em dados, evidências e 

informações confiáveis, negociar e defender ideias, pontos de vista que respeitem e promovam a 

consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de 

indivíduos e grupos sociais, sem preconceitos de nenhuma natureza”. E ainda, endossa com este trecho: 

“Para que o ensino de Ciências não seja um apanhado de conceitos sem significado para os alunos, a 

BNCC dá atenção especial ao letramento científico. Mais do que conhecer conceitos, os alunos precisam 

ser habilitados a compreender e a interpretar o mundo, bem como a transformá-lo, ou seja, interferir nele 
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de forma consciente, sabendo que suas ações têm consequências que podem ser refletidas na vida 

individual e coletiva”.  Por isso, manifestar comportamento conservador vai de encontro com a proposta 

da BNCC.   

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino 

Fundamental. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017, p. 324. 

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

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Segundo a BNCC “Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a 

documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens, 

exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito.  

 Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação a 

um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em princípios éticos democráticos, 

inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Portanto, “Exercitar o respeito, padronizando os grupos, saberes e identidades culturais” não pode 

ser entendido como uma das competências gerais deste mesmo documento. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino 

Fundamental. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017, p. 402. 

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

 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Processos de construção coletiva são tarefas desafiadoras para todos os participantes. Eles representam 

uma busca permanente de solução de problemas diagnosticadas. Da mesma maneira acontece na 

construção coletiva de um projeto Político Pedagógico, no qual estão envolvidos educadores, pais, 

alunos e comunidades que visa oportunizar melhorias na escola (Veiga, 1995) 

Ainda segundo Veiga (1995), o debate democrático envolve flexibilidade nas decisões coletivas do 

trabalho escolar, requerendo compromisso, competência e desejo de todos da comunidade, bem como 

tempo para reflexões, estudos debates, decisões e implementação de ações. 

 Para Silva (2003, p. 296), o Projeto Político Pedagógico “é um documento teórico‐  prático que 

pressupõe relação de interdependência e reciprocidade entre os dois polos, elaborado coletivamente 

pelos sujeitos da escola e que aglutina os fundamentos políticos e filosóficos em que a comunidade 

acredita”. 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB, 1996) reconhece a importância da construção do Projeto Político 

Pedagógico, que deve ser um documento dinâmico, trazendo, vidas as ações cotidianas. 

Portanto, dentre as opções da questão, a letra B é a que não se pode afirmar, ou seja, que o “O PPP 

requer um processo de reflexão padronizada sobre a política da escola, que envolve princípios de 

caráter pedagógico, administrativo e comunitário”.  Segundo as ideias dos textos acima, não cabe 
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uma reflexão padronizada sobre a política da escola, uma vez que ele é elaborado dentro de uma 

pluralidade de ideias. 

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

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Veiga (2006, p. 13‐ 14), pioneiras no Brasil sobre o Projeto Político Pedagógico, vem reforçando em 

seus estudos que ele é a essência do trabalho desenvolvido pela escola, no âmbito de seu contexto 

histórico; é singular, e pressupõe uma relativa autonomia da escola e da sua capacidade de delinear sua 

própria identidade. Desta forma, deve ser uma construção coletiva e democrática. É também uma ação 

intencional com sentido explícito e, portanto, resulta de um compromisso assumido e definido 

coletivamente. 

“O Projeto Político Pedagógico é o ato de a escola pensar a sua função e ação, é o instrumento que 

indica o rumo e a direção que a escola deve seguir para cumprir as suas intenções educativas” (PPP da 

Escola, 2010, p. 14).  

“O PPP é, antes de tudo, um processo permanente de reflexão e discussão dos problemas da escola, na 

busca de alternativas viáveis à efetivação de sua intencionalidade” (PPP da Escola, 2010, p. 14). 

Diante dos esclarecimentos acima não cabe a gestão da escola tomar posse do documento e os 

professores apenas consultar vez ou outra. Ele se desenvolve no processo dos trabalhos escolares com 

todos os envolvidos com a instituição que o elaborou. 

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

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

RECORRENTE: 102.293 e Outros 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Os assuntos Homônimos e Parônimos constam no programa da prova. 

Alternativa A: CORRETA: “emergir” (vir à tona) é uma palavra que se classifica como parônimo, pois 

difere de “imergir” (afundar). 

Alternativa B: CORRETA: “senso” (entendimento, juízo) é uma palavra homônima e difere de “censo” 

(recenseamento). 

Alternativa C: CORRETA: Ao usarmos “a gente” nos reportamos à linguagem informal, uma vez que 

estamos substituindo o pronome pessoal “nós” pela expressão “a gente” e o verbo fica conjugado na 

terceira pessoa do singular. Na linguagem formal a frase correta é: “No começo nós padecemos 

mesmo”. A gramática da língua culta registra esse uso como nível de linguagem. 
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Alternativa D: INCORRETA: Segundo o Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, Novíssimo 

Aulete, página 1365, temos as seguintes definições para “trilar” – 1. Soltar trilos ou trinados (o pássaro); 

trinar 2. Emitir trilos (O juiz trilou o apito, marcando jogada irregular). 

Definição de “trilo”: 1. Gorjeio, trinado 2.Assovio produzido por apito.  

No texto, o significado de trilar é a acepção 2, o assovio produzido pelo apito do guarda. Não há 

linguagem figurada, pois “trilar” está ligado ao som emitido pelo apito do guarda.  

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

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Não há metáfora nem comparação implícita em “luz em veludo”, mas sim sinestesia, pois luz é uma 

sensação visual e a ela se atribui uma característica de tato: “em veludo”. Há de se observar que “luz” no 

verso em questão não é um substantivo, mas é o verbo “luzir”, a lua “luz”, isto é, “brilha” em veludo e 

só se percebe através da visão (brilho). Pela justificativa apresentada, predomina no verso a figura de 

linguagem denominada sinestesia sem sobreposição de outra figura de linguagem. 

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

 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre a Meta 04, do Plano Nacional de Educação (PNE), tema presente no Conteúdo 

Programático do Edital de Abertura do Concurso Público, onde consta: 

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento 

educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema 

educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, 

públicos ou conveniados.  

A educação especial é uma modalidade que perpassa (e não, não perpassa) os níveis, etapas e 

modalidades da educação brasileira e atende a educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas (e não, baixas) habilidades ou superdotação.  

O atendimento educacional especializado foi instituído pela Constituição Federal de 1988, no inciso III 

do art. 208, e definido pelo art. 2º do Decreto nº 7.611/2011. Segundo o disposto na LDB (Lei nº 

9.394/1996), a educação especial deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, 

havendo, quando necessário, serviços de apoio especializado (art. 58). Na perspectiva inclusiva, a 

educação especial integra a proposta pedagógica da escola regular, de modo a promover o atendimento 

escolar e o atendimento educacional especializado complementar ou suplementar aos estudantes com 

deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, com altas habilidades ou superdotação.  

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2008) 

orienta os sistemas de ensino para garantir o acesso, a participação e a aprendizagem dos 

estudantes, em classes comuns, bem como os serviços da educação especial, nas escolas regulares, 
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de forma transversal a todos os níveis, etapas e modalidades.  

Para tanto, deve-se assegurar a implantação, ao longo deste PNE, de salas de recursos 

multifuncionais e fomentar a formação continuada de professores para o atendimento educacional 

especializado nas escolas urbanas, do campo, indígenas e de comunidades quilombolas. 

(...) 

Fonte: FERNANDES, Antônio. Conheça as 20 metas do PNE. 2014. 

Disponível em: <https://pt.slideshare.net/toniafeto/conhea-as-20-metas-do-pne>. Acesso em: 27 mai 

2019. 

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

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre “As relações do ensino e aprendizagem na sala de aula”; e/ou “O lúdico e a 

imaginação na infância”, temas presentes no Conteúdo Programático do Edital de Abertura do Concurso 

Público. 

Uma aula ludicamente inspirada não é, necessariamente, aquela que ensina conteúdos com jogos, mas 

aquela em que as características do brincar estão presentes, influindo no modo de ensinar do professor, 

na seleção dos conteúdos, no papel do aluno. 

Fonte: FORTUNA, T. R. Sala de aula é lugar de brincar? In: XAVIER, M. L. M. e DALLA ZEN, M. I. 

H. (org.) Planejamento em destaque: análises menos convencionais. Porto Alegre: Mediação, 2000. 

(Cadernos de Educação Básica, 6) p. 147-164 

Em tempo, a inserção do nome do teórico, Kupfer (apud Fortuna), no enunciado da questão é uma 

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

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

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre “Base Nacional Comum Curricular (BNCC)”, tema presente no Edital de 

Abertura do Concurso Público. 

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

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. 

Capítulo II 

Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade 
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Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 

I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais 

(e não sem ressalvas). 

II - opinião e expressão. 

III - crença e culto religioso. 

IV - brincar, praticar esportes e divertir-se. 

V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação. 

VI - participar da vida política, na forma da lei. 

VII - buscar refúgio, auxílio e orientação. 

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

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre “Base Nacional Comum Curricular (BNCC)”, tema presente no Edital de 

Abertura do Concurso Público. 

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

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre “O brincar e sua relação com o desenvolvimento da aprendizagem da criança”, 

tema presente no Conteúdo Programático do Edital de Abertura do Concurso Público. 

Em tempo, a inserção do nome do teórico, Jean Piaget, no enunciado da questão é uma norma 

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

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

 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A prática pedagógica e a ética do docente, bem como as virtudes que o docente deve ter como 

comportamento ético, devem estar adequadas a um modelo de educação na sociedade. 

A educação tem papel importante no meio social, mas é necessário saber como atua a educação 

conforme sua concepção. Para Cipriano Carlos Luckesi (1994, p.37), a educação pode ser concebida 

como redenção da sociedade, como reprodução da sociedade ou como transformação da sociedade.  

Como redenção da sociedade, a educação tem a finalidade de adaptar os indivíduos à convivência 

social, mantendo o equilíbrio e o ordenamento social, como se a educação estivesse à margem da 
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sociedade, fosse uma concepção autônoma e, simplesmente, servindo de instrumento para a coesão 

social. 

Como reprodução da sociedade, a educação é parte da sociedade. Mas, como integrante da 

própria sociedade, tem a tarefa de reproduzir o modelo vigente na sociedade com todos seus 

aspectos econômicos, sociais e políticos, o que representa na verdade, uma forma de amoldar os 

indivíduos para a perpetuação de um modelo.  

Fonte: LUCKESI, C. C. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 1994, p. 49. 

A afirmativa III deveria abordar sobre Transformação da Sociedade, porém a frase não remete ao tema e 

foi inserida apenas para compor a questão, como afirmativa INCORRETA, visto que o teórico Luckesi 

não é o autor da frase. 

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

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

TÍTULO III 

Do Direito à Educação e do Dever de Educar 

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

organizada da seguinte forma: a) pré-escola; b) ensino fundamental; c) ensino médio. 

II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade. 

(...) 

VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

(...) 

X – vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua 

residência a toda criança a partir do dia (e não do ano) em que completar 4 (quatro) anos de 

idade.  

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

 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre “Organização do tempo e do espaço na educação infantil”, tema presente no 

Conteúdo Programático do Edital de Abertura do Concurso Público. 

As situações de aprendizagem no cotidiano das creches e pré-escolas podem ser organizadas de três 

maneiras: as atividades permanentes, os projetos e as sequências de atividades. 
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Atividades permanentes são situações propostas de forma sistemática e com regularidade, mas 

não são necessariamente diárias. 

(...) 

As sequências de atividades se constituem em uma série de ações planejadas e orientadas com o 

objetivo de promover uma aprendizagem específica e definida. São sequenciadas para oferecer 

desafios com graus diferentes de complexidade. 

Projetos são atividades articuladas em torno da obtenção de um produto final, visível e 

compartilhado com as crianças, em torno do qual são organizadas as atividades.  

(...) 

Fonte: Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial 

curricular nacional para a educação infantil / Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de 

Educação Fundamental. Brasília. MEC/SEF, 1998. Volume 3: Conhecimento de mundo, pp. 235-237. 

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

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre “O brincar e sua relação com o desenvolvimento da aprendizagem da criança”, 

tema presente no Conteúdo Programático do Edital de Abertura do Concurso Público. 

Alternativa (A) – Conforme Vygotsky (1998, p. 126), “é no brinquedo que a criança aprende a 

agir numa esfera cognitiva, ao invés de uma esfera visual externa, dependendo das motivações e 

tendências internas, e não pelo dos incentivos fornecidos pelos objetos externos”. (CORRETA) 

Alternativa (B) – Vygotsky (1998, p.127) relata que “No brinquedo, no entanto, os objetos perdem 

(e não, perdem) sua força determinadora. A criança vê um objeto (e não, um obstáculo), mas age 

de maneira diferente (e não, indiferente) em relação àquilo que vê. Assim, é alcançada uma 

condição em que a criança começa a agir (e não, conter-se) independentemente daquilo que vê. 

(INCORRETA) 

Fonte: VYGOTSKY, Lev Semenovich. A formação social da mente. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

1998. 

Em tempo, a inserção do nome do teórico Vygotsky, no enunciado da questão é uma norma acadêmica e 

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

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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CARGO: PROFESSOR DO 6° AO 9° ANO - LINGUAGENS 
 

RECORRENTE: 101.154 e Outros 

QUESTÃO 02 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Não há metáfora nem comparação implícita em “luz em veludo”, mas sim sinestesia, pois luz é uma 

sensação visual e a ela se atribui uma característica de tato: “em veludo”. Há de se observar que “luz” no 

verso em questão não é um substantivo, mas é o verbo “luzir”, a lua “luz”, isto é, “brilha” em veludo e 

só se percebe através da visão (brilho). Pela justificativa apresentada, predomina no verso a figura de 

linguagem denominada sinestesia sem sobreposição de outra figura de linguagem. 

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

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

a) O artigo the está colocado indevidamente antes de lunch – Regra Gramatical: O artigo definido 

deve ser omitido antes de substantivos que denotam esportes, ciências, cores, refeições, estações o 

ano, meses, dias da semana e substantivos abstratos em sentido genérico. 

b) Quando o substantivo é genérico, no caso cell phones, deve-se omitir o artigo; Exemplo: Gold is a 

precious metal. (O ouro é um metal precioso). 

c) O substantivo poor, que também tem a mesma forma no singular, está no plural, indicado pelo verbo 

to be – RESPOSTA CORRETA: Letras C (Tradução: Os pobres são os menos beneficiados). 

Neste caso, o artigo the pode ser usado antes de least, a sua ausência só alteraria a tradução da 

sentença. 

d) Títulos devem ser usados sem o artigo, quando acompanhado de nomes próprios. O correto seria: 

President Trump will run for re-election. 

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

 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Na alternativa “A” o advérbio fiercely está na posição errada. O correto seria: The lion attacked the 

trainer fiercely. 

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

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Quando o sujeito da frase anterior à vírgula é I (eu) e o verbo que o acompanha está na forma 

afirmativa, em vez de usar uma flexão de am, a tag question do sujeito I (eu) é feita com aren’t. 

Exemplo: 

I am too tall, aren’t I? (Eu sou muito alto, não sou?) 

Observe que essa exceção só se aplica ao I da tag question na forma negativa. 

A formação da tag question com verbo na afirmativa, utiliza o am normalmente. 

Exemplo: 

I am not too tall, am I? (Eu não sou muito alto, sou?) 

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

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Para as preposições em questão, a regra geral indica o seguinte: 

 Empregamos at ao nos referirmos a um lugar como ponto definido. 

 Empregamos in ao nos referirmos a um lugar como área definida. 

 Empregamos on ao nos referirmos a um lugar como superfície. 

Ambas tem aplicações diferentes da regra geral, que usamos em casos específicos.  

Na questão em referência, embora usamos in the car (meio de transporte), on the bus (situação 

semelhante) é o uso formal, como em: on a plane, on a ship, on a train. 

A preposição on, também é usada em diversas outras situações sem perder o contexto gramatical, como 

nos exemplos a seguir: 

I always play soccer on Sundays (para dias da semana); 

On Christmas Day (quando nos referimos a datas especiais); 

On the wall (superfície) 

On the phone (não se trata de superfície) 

My father lives on a farm (indica lugar) 

You’re always on my mind (indica lugar) 



  

 

 

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   

 

Fontes:  

Torres, Nelson. Gramática prática da língua inglesa: o inglês descomplicado. 10ª ed. Reformulada. São 

Paulo: Saraiva, 2007. 

<https://blog.influx.com.br/quando-usar-in-on-at-em-ingles-parte-ii/>. Acesso em 27 mai 2019. 

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

 

QUESTÃO 40 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

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

RECORRENTE: 101.949 e Outros 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Os assuntos Homônimos e Parônimos constam no programa da prova. 

Alternativa A: CORRETA: “emergir” (vir à tona) é uma palavra que se classifica como parônimo, pois 

difere de “imergir” (afundar). 

Alternativa B: CORRETA: “senso” (entendimento, juízo) é uma palavra homônima e difere de “censo” 

(recenseamento). 

Alternativa C: CORRETA: Ao usarmos “a gente” nos reportamos à linguagem informal, uma vez que 

estamos substituindo o pronome pessoal “nós” pela expressão “a gente” e o verbo fica conjugado na 

terceira pessoa do singular. Na linguagem formal a frase correta é: “No começo nós padecemos 

mesmo”. A gramática da língua culta registra esse uso como nível de linguagem. 

Alternativa D: INCORRETA: Segundo o Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, Novíssimo 

Aulete, página 1365, temos as seguintes definições para “trilar” – 1. Soltar trilos ou trinados (o pássaro); 

trinar 2. Emitir trilos (O juiz trilou o apito, marcando jogada irregular). 

Definição de “trilo”: 1. Gorjeio, trinado 2.Assovio produzido por apito.  

No texto, o significado de trilar é a acepção 2, o assovio produzido pelo apito do guarda. Não há 

linguagem figurada, pois “trilar” está ligado ao som emitido pelo apito do guarda.  

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

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A frase da alternativa A está correta, pois a regência de verbo confraternizar, de acordo com a norma 

culta, não é um verbo pronominal, isto é, não é acompanhado de “se”. A frase da alternativa B está 

incorreta de acordo com a concordância nominal, pois a expressão “é necessário” é variável quando o 

sujeito vier antecedido de artigo ou outro determinante (É necessária a sua presença ou É necessário 



  

 

 

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   

 

presença). Observe que o artigo e o pronome possesivo estão no feminino, portanto a concordância é 

obrigatória. 

A frase da alternativa C também está incorreta, uma vez que a colocação do pronome oblíquo “nos” está 

posicionado após o verbo e o correto é antes do verbo (próclise) por haver a palavra negativa “jamais” 

que atrai o pronome (Jamais NOS enfraqueçamos diante dos obstáculos). 

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

 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

São seis os elementos básicos da comunicação: emissor (aquele que envia a mensagem), receptor 

(aquele a quem a mensagem se destina), mensagem (a informação transmitida), código (sistema 

organizado de sinais utilizado pelo emissor e de conhecimento do receptor), canal permite que a 

mensagem parta do emissor e chegue ao receptor) e, por fim, o referente, que é o assunto a que a 

mensagem se refere. Alternativa C está correta. 

Figuras de linguagem são recursos usados na fala ou na escrita para tornar mais expressiva a 

mensagem transmitida. Podem ser subdivididas em: figuras de palavras, figuras de 

pensamento e figuras de construção. 

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

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Não há metáfora nem comparação implícita em “luz em veludo”, mas sim sinestesia, pois luz é uma 

sensação visual e a ela se atribui uma característica de tato: “em veludo”. Há de se observar que “luz” no 

verso em questão não é um substantivo, mas é o verbo “luzir”, a lua “luz”, isto é, “brilha” em veludo e 

só se percebe através da visão (brilho). Pela justificativa apresentada, predomina no verso a figura de 

linguagem denominada sinestesia sem sobreposição de outra figura de linguagem. 

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

 

QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Lei 9.394/1996, art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo 

com as seguintes regras comuns: 

III - nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série (e não por idade), o 

regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial (e não total), desde que preservada a 

sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. 
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IV - poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de 

adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes, ou outros componentes 

curriculares. 

VI - o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas 

do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de setenta e cinco por cento do total de 

horas letivas para aprovação. 

VII - cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e 

diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis. 

Fonte: BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. LDB - Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996. 

Estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional. Brasília. MEC, 1996. 

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

 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Lei 9.394/1996, art. 24, inciso V. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos 

qualitativos (e não quantitativos) sobre os quantitativos (e não qualitativos) e dos resultados ao 

longo do período (e não, das provas finais) sobre os de eventuais provas finais (e não, ao longo do 

período). 

b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. 

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; 

d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito. 

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os 

casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus 

regimentos (e não, pelas portarias das secretarias de educação através de portarias). 

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

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Resposta correta: 

Icoságono tem 20 lados. Cada lado do icoságono regular forma um triângulo, ligando os vértices ao 

centro do polígono, de base igual ao lado e altura igual ao apótema. 

Lado = s = 2cm               Altura = apótema= 3,15s = 3,15×2=6,3cm 

At = 2 × 6,3 / 2 = 6,3cm2 

A = 20 × 6,3 = 126cm2 

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

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

A resposta seria essa apenas se o vértice fosse no centro da circunferência. 

Resposta correta: 

Se o arco DA mede 120º, o ângulo inscrito ABD mede 60º. 

Se o arco BC mede 80º, o ângulo inscrito BAC mede 40º. 

O ângulo “e” é o ângulo externo do triângulo ABE cujos ângulos não adjacentes são os de vértices A e 

B, cujas medidas são 40º e 60º respectivamente. 

Como o ângulo externo mede igual a soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes, 

e=60+40=100º. 

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

 

QUESTÃO 30 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Resposta correta: 

3 / 4 = 6 / (x+y) 

x+y = 8 

1 / y = 5+1 / (x+y+4) = 6 / 12 

y = 2 

x = 8 – 2 = 6 

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

 

QUESTÃO 36 

RECURSO IPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A distância é relativa à borda superior, portanto a resposta correta será: 

25000litros = 25m3 

D = 4m   r = 2m 

Vc 
2h 
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25 = 3,14 × 22 × h 

h = 25/12,56 = 1,99m 

5m – 1,99m = 3,01m = 301cm 

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

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

As porcentagens apresentadas representam quantos países no mundo possuem taxa de crescimento 

econômico maior que o do Brasil e não quantos países tem economia maior que a do Brasil. Ele serve 

para dizer que a economia brasileira cresceu em 2017 mais que a de 16% dos países analisados, em 

2018 cresceu mais que do que a de 24% (ou 33%) dos países e em 2016 eram apenas 5% dos países que 

tinham crescimento maior que o do Brasil. Assim, podemos concluir que a economia Brasileira, em 

comparação ao resto do mundo, tem apresentado uma melhora. Afirmativa I é verdadeira. 

A afirmativa II interpreta completamente errado a porcentagem apresentada. Falsa. 

O que cresceu 11% foi o número de países nos quais a economia cresceu menos que a brasileira, logo a 

afirmativa III é falsa. 

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

 

RECORRENTE: 101.949 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa correta divulgada no Gabarito Oficial já é a letra “B” conforme solicita o candidato. 

 

 

 

 

 
 


