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CONCURSO – EDITAL 001/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII - MA 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 
 

CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS/VIGILANTE 
 

RECORRENTE: 101.007 e Outros 

QUESTÃO 01 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
O que designa a classificação do termo é sua função em determinado contexto. De qualquer maneira Na questão o 

leitor da norma culta facilmente identifica o gabarito como único exemplo de erro no plural da palavra, qualquer 

palavra.     

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 
 

“Território”, “chuvada” e “jardinagem” são derivados e “Elizabete” é substantivo próprio.     

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
Até por uma questão de legalidade jurídica, qualquer questão de uma prova de concurso deve levar em consideração 

as novas regras de ortografia, que já estão em vigor há algum tempo.   

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “B” 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 
QUESTÃO 34 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 



  

 

 

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

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

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 
 

(120 × 5 = 600) e não 1100, como apresentado em recurso. Veja todo o cálculo: 

(120 × 5) + 98 − 13 = 685 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 
QUESTÃO 40 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

RECURSO 017163 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

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

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

RECORRENTE: 101.479 e Outros 

QUESTÃO 20 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “B” 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O Gabarito Oficial traz como alternativa correta a letra “A” e não “C” 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “D” 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 
Os conceitos anatômicos não devem ter respaldo no Ministério da Saúde e sim em referências científicas da área. 

Participação na alavancagem (movimentação): o movimento é produzido quando uma tração exercida pelos 

músculos esqueléticos incide sobre os ossos, no momento de sua contração. 
 

Fonte: http://ulbra-to.br/morfologia/2011/08/17/Sistema-Esqueletico 

http://cinesiomaua.blogspot.com/2013/10/posicao-anatomica-o-corpo-esta-em-uma_29.html 

http://md.intaead.com.br/geral/anatomia-geral/pdf/anatomia-geral.pdf 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

http://ulbra-to.br/morfologia/2011/08/17/Sistema-Esqueletico
http://cinesiomaua.blogspot.com/2013/10/posicao-anatomica-o-corpo-esta-em-uma_29.html
http://md.intaead.com.br/geral/anatomia-geral/pdf/anatomia-geral.pdf
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CARGO: GUARDA MUNICIPAL 
 

RECORRENTE: 107.641 e Outros 

QUESTÃO 01 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
Partícula “que” não retoma uma preposição, mas sim, uma palavra, essa é a função do pronome relativo.  

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
“Sujeito oculto” não deixa de ser o sujeito da oração. Ou seja, a partícula “que” está retomando o sujeito da 

oração anterior, para que também seja o sujeito da oração subordinada adjetiva.  

 

A) “[...], que pertence à Universidade de Michigan, [...]” (linhas 1 e 2) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
“O número de casos de herpes zoster oftálmica em idosos” é o sujeito da oração e não o objeto direto. Ainda, 

segundo o Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa Michaelis, o verbo “triplicar” pode assumir a função de 

verbo intransitivo como, por exemplo, em “Chegou a um ponto em que as dívidas triplicaram.”.  

 

Referência: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/triplicar/ 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 
Segundo o Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa Michaelis, o verbo “triplicar” pode assumir a função de 

verbo intransitivo como, por exemplo, em “Chegou a um ponto em que as dívidas triplicaram.”. Além disso, não é 

sobre regência que trata a referida questão, mas sim sobre tempo e modos verbais.  
 

 

Referência: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/triplicar/ 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/triplicar/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/triplicar/
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QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O enunciado é claro “ela interceptará o eixo y no ponto (0, 6), ou seja, quando x=0, y=6”. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
Quando se trata de “rendimento” isso é claramente o juro obtido na aplicação. Se o montante estivesse sendo 

solicitado, o mesmo teria sido especificado na questão.  

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
O enunciado da questão não está solicitando o valor lógico da proposição, mas sim se a proposição é uma 

proposição simples, composta, aberta, etc.  

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 20 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “B” 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
O conteúdo está no material disponibilizado no edital deste certame, conforme trecho retirado do mesmo: 

“O município e a sua segurança patrimonial.” 

A alternativa D do gabarito preliminar é a única correta, e consiste na transcrição literal do art. 8 da Lei 13.022/2014, 

senão vejamos: 

Art. 8º Municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar, reciprocamente, os serviços da guarda 

municipal de maneira compartilhada. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 
A única alternativa correta é: “b) O Monumento Natural tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, 

singulares ou de grande beleza cênica.” 
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As unidades de conservação são “espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, com objetivos de 

conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas 

de proteção” (art. 2º, I, da Lei 9.985/2000) 

As unidades de conservação, integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Unidades de Conservação – 

SNUC, segundo a Lei 9.985/2000, dividem-se em dois grupos, com características específicas: unidades de 

proteção integral e unidades de uso sustentável. 

O grupo de unidades de proteção integral é composto por cinco categorias de unidades de conservação: 

Estação ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas; 

Reserva biológica tem por finalidade a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em 

seus limites, sem interferência direta ou modificações ambientais, executando-se as medidas de recuperação de 

seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a 

diversidade biológica e os processos ecológicos naturais; 

Parque nacional objetiva a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 

possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 

ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico; 

Monumento natural visa a preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica; 

Refúgio de vida silvestre tem como finalidade proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a 

existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. 

 

FONTE: https://ipam.org.br/cartilhas-ipam/unidades-de-conservacao/ 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Emergência é a circunstância que necessita de intervenção imediata. Em situações de emergência, a avaliação da 

vítima e seu atendimento devem ser prontamente realizados de forma objetiva e eficaz. 

 

Fonte:https://www.ufmg.br/prorh/wp-content/uploads/2018/02/Apostila-de-Primeiros-Socorros-DAST.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

 

 

https://ipam.org.br/cartilhas-ipam/unidades-de-conservacao/
https://www.ufmg.br/prorh/wp-content/uploads/2018/02/Apostila-de-Primeiros-Socorros-DAST.pdf
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QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
A utilização do DEA é exclusiva em casos de Parada Cardiorrespiratória por fibrilação ventricular ou taquicardia 

ventricular sem pulso, somente nesses casos. Mesmo se o paciente sofrer um Infarto, só poderá receber o DEA se 

esse quadro evoluir para uma PCR, o infarto em si, não indica uso de DEA. 

 

Fonte: 

https://www.ufmg.br/prorh/wp-content/uploads/2018/02/Apostila-de-Primeiros-Socorros-DAST.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
O protocolo AHA 2010 é desatualizado, sendo o atual proposto o de 2015, que recomenda 100 a 120 compressões 

por minuto para as compressões cardíacas. 

 

Fonte:https://www.ufmg.br/prorh/wp-content/uploads/2018/02/Apostila-de-Primeiros-Socorros-DAST.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
O protocolo AHA de 2010, como aponta o candidato, está desatualizado, o atual protocolo de 2015 propôs a 

mudança para CABD para atendimento da PCR, priorizando as compressões torácicas sobre as ventilações. 

 

Fonte: https://www.ufmg.br/prorh/wp-content/uploads/2018/02/Apostila-de-Primeiros-Socorros-DAST.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
A alternativa que responde corretamente a questão é a letra A não havendo necessidade de alteração. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
O protocolo OVACE indicado pela AHA propõe a seguinte manobra: 

 

https://www.ufmg.br/prorh/wp-content/uploads/2018/02/Apostila-de-Primeiros-Socorros-DAST.pdf
https://www.ufmg.br/prorh/wp-content/uploads/2018/02/Apostila-de-Primeiros-Socorros-DAST.pdf
https://www.ufmg.br/prorh/wp-content/uploads/2018/02/Apostila-de-Primeiros-Socorros-DAST.pdf
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Esta manobra poderá ser executada em pessoas de qualquer idade. Quando a vítima estiver consciente15 . 1. 

Apresente-se e explique o que será feito; 2. Posicionar-se atrás da vítima; 3. Posicionar a mão fechada abaixo do 

Apêndice Xifóide; 4. Colocar a mão oposta sobre a primeira; 5. Fazer quatro compressões firmes direcionadas para 

cima; 6. Se não obtiver sucesso e notar que a vítima está prestes a desmaiar, coloque-a gentilmente no chão (ela vai 

perder a consciência e pode evoluir para Parada Respiratória); 7. Estenda o pescoço da vítima, o que facilita a 

passagem do ar; 8. Abra-lhe a boca e tente visualizar algo que possa estar causando a 9. obstrução. Se possível 

retire o corpo estranho; 10. Se não for possível, iniciar as manobras de reanimação; 11. Peça ajuda sempre. 

 

Fonte: https://www.ufmg.br/prorh/wp-content/uploads/2018/02/Apostila-de-Primeiros-Socorros-DAST.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, queimaduras de 1º grau Atingem as camadas 

superficiais da pele. Apresentam vermelhidão, inchaço e dor local suportável, sem a formação de bolhas; 

Exemplo: queimadura de sol. 

 

Fonte: 

https://www.ufmg.br/prorh/wp-content/uploads/2018/02/Apostila-de-Primeiros-Socorros-DAST.pdf 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, Em queimaduras de pequena extensão: colocar a parte 

queimada debaixo da água corrente fria, em jato suave, por aproximadamente, 10 (dez) minutos. Compressas 

úmidas e frias também são indicadas. Em caso de queimaduras extensas, colocar a vitima debaixo do chuveiro 

durante 30 minutos. Após este período, retire as roupas molhadas e proteja seu corpo com um lençol ou pano limpo. 

 

Fonte: https://www.ufmg.br/prorh/wp-content/uploads/2018/02/Apostila-de-Primeiros-Socorros-DAST.pdf 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
São condutas corretas para evitar assaltos: 

Cultive o hábito de olhar ao redor antes de estacionar e de sair do carro; (VERDADEIRO) 

Transporte objetos pessoais (carteiras, celulares, etc) nos bolsos da frente; (VERDADEIRO) 

Procure confiar as chaves de seu veículo aos chamados flanelinhas ou a eventuais lavadores de automóveis, mesmo 

que não os conheça. (FALSO) 

 

Única e correta sequência V-V-F.  

 

https://www.ufmg.br/prorh/wp-content/uploads/2018/02/Apostila-de-Primeiros-Socorros-DAST.pdf
https://www.ufmg.br/prorh/wp-content/uploads/2018/02/Apostila-de-Primeiros-Socorros-DAST.pdf
https://www.ufmg.br/prorh/wp-content/uploads/2018/02/Apostila-de-Primeiros-Socorros-DAST.pdf
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FONTE: www.mpdft.mp.br/portal/pdf/comunicacao/Cartilha_Dicas_Seguranca.pdf 

www.ssp.sp.gov.br/media/documents/ssp_manual-seguranca.pdf 

www.sapp.com.br/seguranca 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

RECURSO 016992 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

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

 

RECURSO 017459 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

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

 

RECURSO 017062 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

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

 

CARGO: PROF. DO ENSINO FUND. 1° AO 5° ANO  
 

RECORRENTE: 107.735 e Outros 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 
JUSTIFICATIVA 

Logo no início da frase o “que” está destacado. 

O pronome relativo está retomando a palavra “riscos” que, por sua vez, na oração subordinada adjetiva exerce 

função sintática de sujeito, ou seja, “Riscos do cigarro eletrônico em alguns casos podem ser iguais ou até maiores 

do que os do cigarro comum.”. 

Referência: Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Claramente está se referindo ao verbo “ter” presente no título do Texto. Nenhuma das alternativas poderia se referir 

ao verbo “entenda”. Além disso, todas as alternativas se referem à concordância verbal estabelecida pelo título do 

Texto. 

Referência: Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

QUESTÃO 05 

RECURSO IMPROCEDENTE 

http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/comunicacao/Cartilha_Dicas_Seguranca.pdf
http://www.ssp.sp.gov.br/media/documents/ssp_manual-seguranca.pdf
http://www.sapp.com.br/seguranca
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JUSTIFICATIVA 

Embora a palavra “saúde” esteja contida na linha 18, isso não anula o fato de que nenhuma outra palavra é acentuada 

pela regra: “Acentuam-se o "i" e "u" tônicos quando formam hiato com a vogal anterior.”. Além disso, a alternativa 

D) é claramente uma palavra proparoxítona, acentuada pela regra de que todas as proparoxítonas são acentuadas, 

não podendo o candidato ficar em dúvida quanto a essa regra de acentuação.  

 

Referência: Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE 
 

JUSTIFICATIVA 

 “O cigarro eletrônico OFERECE...”, ou seja, verbo concordando com o seu sujeito. Não há erro de concordância. 

No parágrafo iniciado e terminado nas linhas 1 e 3 também não há erro de concordância, uma vez que “quem 

apresenta, apresenta algo para/por alguém”. Ou seja, “cigarro eletrônico é apresentado por seus fabricantes ao 

cigarro comum”.  

 

Por fim, não há erro de concordância no parágrafo iniciado e terminado nas linhas 4 e 6, respectivamente, pois o 

fato de o sujeito ser oculto, não caracteriza erro de concordância. 

 

Referência: Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
De acordo com a LDB artigo 24: 

“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.”  

 

Já a alternativa “A” da questão 12: 

“Poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, com níveis diferentes de adiantamento 

na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes, ou outros componentes curriculares.” 

Note que na lei se fala em níveis equivalentes, enquanto que na alternativa se fala em níveis diferentes, o que as 

torna distintas, e o item A da questão, errado. 

 

De acordo com a lei nº 13.415: 

Art. 1º O art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 , passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 24. ........................................................... 

I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, 

distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames 

finais, quando houver; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art24i.
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................................................................................. 

§ 1º A carga horária mínima anual de que trata o inciso I do caput deverá ser ampliada de forma progressiva, no 

ensino médio, para mil e quatrocentas horas, devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de cinco 

anos, pelo menos mil horas anuais de carga horária, a partir de 2 de março de 2017. 

 

A alteração da carga horária será obrigatória a partir de 2 de março de 2022 apenas (contando a partir de 2 de 

março de 2017), enquanto isso, na LDB ainda constará a carga horária de 800 horas. 

LDB artigo 24: 

I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, 

distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames 

finais, quando houver;            (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017) 

Enquanto o prazo ainda constar e não houver a alteração efetiva na LDB, ainda valerá a carga horária de 800 

horas. 

 

FONTE: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – Ética: 

 

“Os juízos e condutas morais também se desenvolvem com a idade, já que estão assentados na afetividade e na 

racionalidade. A primeira etapa do desenvolvimento moral da criança é chamada de heteronomia. Começa por volta 

dos três ou quatro anos e vai até oito anos em média. Nessa fase, a criança legitima as regras porque provêm de 

pessoas com prestígio e força: os pais (ou quem desempenha esse papel). Por um lado, se os pais são vistos como 

protetores e bons, a criança, por medo de perder seu amor, respeita seus mandamentos; se, por outro, são vistos 

como poderosos, seres imensamente mais fortes e sábios que ela, seus ditames são aceitos incondicionalmente.” 

Como pode-se compreender a partir do trecho, a alternativa correta a ser assinalada é a “b) Heteronomia.” 

 

FONTE: 

https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-08-2-temas-transversais-etica.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
Se a educação ambiental está longe de ser uma atividade tranquilamente aceita e desenvolvida, porque ela implica 

mudanças profundas e nada inócuas, logo ela não está levando a mudanças de comportamento pessoal e a atitudes 

e valores de cidadania que podem ter fortes consequências sociais. As alternativas são opostas, e se há resistência 

para que aconteça tal ensino, então ele não está provocando as necessárias mudanças sociais que precisaria, uma 

vez que não está devidamente implementado.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – Meio Ambiente: 

“É necessário ainda ressaltar que, embora recomendada por todas as conferências internacionais, exigida pela 

Constituição e declarada como prioritária por todas as instâncias de poder, a Educação Ambiental está longe de ser 

uma atividade tranquilamente aceita e desenvolvida, porque ela implica mobilização por melhorias profundas do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art24%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-08-2-temas-transversais-etica.pdf
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ambiente, e nada inócuas. Ao contrário, quando bem realizada, a Educação Ambiental leva a mudanças de 

comportamento pessoal e a atitudes e valores de cidadania que podem ter importantes consequências sociais.” 

Quando bem realizada ela leva a tais mudanças, porém o texto afirma que não é o caso e, infelizmente, ela não vem 

sendo bem utilizada. 

FONTE: 

https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-10-4-temas-transversais-meio-ambiente.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
A palavra cerceada no item “d” faz com que a alternativa esteja errada, visto que traz o significado de relação 

limitada, diminuída com a comunidade local, o que está incorreto. A relação da escola com a comunidade tem que 

prezar pelo: 

“O estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão 

democrática e a consideração dos saberes da comunidade.” 

 

A indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural 

da criança, propõe uma visão integral da criança, o que deve ser estimulado na educação. Conforme consta nas 

diretrizes curriculares para a educação infantil: 

“A indivisibilidade das dimensões expressivomotora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural 

da criança.” 

FONTE: 

http://ndi.ufsc.br/files/2012/02/Diretrizes-Curriculares-para-a-E-I.pdf 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 
De acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, “Grandezas e Medidas” são 

abordadas a partir da: 

• Exploração de diferentes procedimentos para comparar grandezas.  

• Introdução às noções de medida de comprimento, peso, volume e tempo, pela utilização de unidades 

convencionais e não convencionais.  

• Marcação do tempo por meio de calendários.  

• Experiências com dinheiro em brincadeiras ou em situações de interesse das crianças. 

Já o item “Descrição e representação de pequenos percursos e trajetos, observando pontos de referência.” de acordo 

com o referencial, é utilizado para abordar o tema “Espaço e Forma”.  

Observar trajetos e pontos de referência diverge da noção de abordar grandezas e medidas, visto que a alternativa 

não fala sobre medir distâncias ou o tamanho dos pontos de referência. 

 

FONTE: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-10-4-temas-transversais-meio-ambiente.pdf
http://ndi.ufsc.br/files/2012/02/Diretrizes-Curriculares-para-a-E-I.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf
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A questão refere-se ao primeiro ciclo do ensino fundamental, visto que aborda matemática do primeiro ao quinto 

ano.  

De acordo com os PCN do ensino fundamental séries iniciais de matemática: 

“No primeiro ciclo, serão explorados alguns dos significados das operações, colocando-se em destaque a adição e 

a subtração, em função das características da situação. Ao longo desse trabalho, os alunos constroem os fatos 

básicos das operações (cálculos com dois termos, ambos menores do que dez), constituindo um repertório que dá 

suporte ao cálculo mental e escrito.”. 

 

FONTE: https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-03-matematica.pdf 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
Em nenhum momento o gabarito da prova afirmou que a alternativa correta é a “e) Totalmente exterior a ela e 

dependente do ambiente que a circunda.”, pelo contrário, esta alternativa é considerada errada. 

 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil: 

“A identidade é um conceito do qual faz parte a ideia de distinção, de uma marca de diferença entre as pessoas, a 

começar pelo nome, seguido de todas as características físicas, de modos de agir e de pensar e da história pessoal. 

Sua construção é gradativa e se dá por meio de interações sociais estabelecidas pela criança, nas quais ela, 

alternadamente, imita e se funde com o outro para diferenciar-se dele em seguida, muitas vezes utilizando-se da 

oposição. A fonte original da identidade está naquele círculo de pessoas com quem a criança interage no início da 

vida.” 

A fonte está nas interações e isso não significa que é totalmente exterior ou que depende exclusivamente deste fator, 

mas de como a criança reage e se subjetiva conforme estabelece tais relações, ou seja, é um processo social e 

individual ao mesmo tempo. 

 

FONTE: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
A avaliação não pode buscar o nível de desenvolvimento cognitivo, visto que aí estaria voltando às suas origens 

tradicionalistas de avaliação classificatória e de nivelação. Nivelar somente serve para comparar puramente os 

resultados, e não o processo avaliativo, que deveria ser sua real intenção. 

 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil: 

“A observação das formas de expressão das crianças, de suas capacidades de concentração e envolvimento nas 

atividades, de satisfação com sua própria produção e com suas pequenas conquistas é um instrumento de 

acompanhamento do trabalho que poderá ajudar na avaliação e no replanejamento da ação educativa. No que se 

refere à avaliação formativa, deve-se ter em conta que não se trata de avaliar a criança, mas sim as situações de 

aprendizagem que foram oferecidas. Isso significa dizer que a expectativa em relação à aprendizagem da criança 

deve estar sempre vinculada às oportunidades e experiências que foram oferecidas a ela.” 

 

https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-03-matematica.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf
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Determinar os pontos fracos da aprendizagem é muito similar a avaliar as situações de aprendizagem que foram 

oferecidas, em ambas pode-se avaliar a qualidade do material, do currículo, das atividades propostas, da 

metodologia escolhida e da qualidade da compreensão, para encontrar o que precisa ser aprimorado. 

 

FONTE:  http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

RECURSO 017503 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

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

 

RECURSO 017395 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

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

 

CARGO: PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

RECORRENTE: 104.359 e Outros 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE 
 

JUSTIFICATIVA 

Logo no início da frase o “que” está destacado. 

O pronome relativo está retomando a palavra “riscos” que, por sua vez, na oração subordinada adjetiva exerce 

função sintática de sujeito, ou seja, “Riscos do cigarro eletrônico em alguns casos podem ser iguais ou até maiores 

do que os do cigarro comum.”. 

 

Referência: Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

 

O trecho “[...], que em alguns casos podem ser iguais ou até maiores do que os do cigarro comum.” exerce função 

sintática de oração subordinada adjetiva explicativa, que, por sua vez, exerce função sintática de adjunto 

adnominal na oração a que pertencente.  

 

Referência: Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf
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JUSTIFICATIVA 

Claramente está se referindo ao verbo “ter” presente no título do Texto. Nenhuma das alternativas poderia se referir 

ao verbo “entenda”. Além disso, todas as alternativas se referem à concordância verbal estabelecida pelo título do 

Texto. 

Referência: Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 05 

RECURSO IMPROCEDENTE 
 

JUSTIFICATIVA 

Embora a palavra “saúde” esteja contida na linha 18, isso não anula o fato de que nenhuma outra palavra é acentuada 

pela regra: “Acentuam-se o "i" e "u" tônicos quando formam hiato com a vogal anterior.”. Além disso, a alternativa 

D) é claramente uma palavra proparoxítona, acentuada pela regra de que todas as proparoxítonas são acentuadas, 

não podendo o candidato ficar em dúvida quanto a essa regra de acentuação.  

 

Referência: Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE 
 

JUSTIFICATIVA 

 “O cigarro eletrônico OFERECE...”, ou seja, verbo concordando com o seu sujeito. Não há erro de concordância. 

No parágrafo iniciado e terminado nas linhas 1 e 3 também não há erro de concordância, uma vez que “quem 

apresenta, apresenta algo para/por alguém”. Ou seja, “cigarro eletrônico é apresentado por seus fabricantes ao 

cigarro comum”.  

 

Por fim, não há erro de concordância no parágrafo iniciado e terminado nas linhas 4 e 6, respectivamente, pois o 

fato de o sujeito ser oculto, não caracteriza erro de concordância. 

 

Referência: Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – Ética: 

Os juízos e condutas morais também se desenvolvem com a idade, já que estão assentados na afetividade e na 

racionalidade. A primeira etapa do desenvolvimento moral da criança é chamada de heteronomia. Começa por volta 

dos três ou quatro anos e vai até oito anos em média. Nessa fase, a criança legitima as regras porque provêm de 

pessoas com prestígio e força: os pais (ou quem desempenha esse papel). Por um lado, se os pais são vistos como 
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protetores e bons, a criança, por medo de perder seu amor, respeita seus mandamentos; se, por outro, são vistos 

como poderosos, seres imensamente mais fortes e sábios que ela, seus ditames são aceitos incondicionalmente.” 

Como pode-se compreender a partir do trecho, a alternativa correta a ser assinalada é a “b) Heteronomia.” 

 

FONTE: 

https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-08-2-temas-transversais-etica.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
Se a educação ambiental está longe de ser uma atividade tranquilamente aceita e desenvolvida, porque ela implica 

mudanças profundas e nada inócuas, logo ela não está levando a mudanças de comportamento pessoal e a atitudes 

e valores de cidadania que podem ter fortes consequências sociais. As alternativas são opostas, e se há resistência 

para que aconteça tal ensino, então ele não está provocando as necessárias mudanças sociais que precisaria, uma 

vez que não está devidamente implementado.  

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – Meio Ambiente: 

“É necessário ainda ressaltar que, embora recomendada por todas as conferências internacionais, exigida pela 

Constituição e declarada como prioritária por todas as instâncias de poder, a Educação Ambiental está longe de ser 

uma atividade tranquilamente aceita e desenvolvida, porque ela implica mobilização por melhorias profundas do 

ambiente, e nada inócuas. Ao contrário, quando bem realizada, a Educação Ambiental leva a mudanças de 

comportamento pessoal e a atitudes e valores de cidadania que podem ter importantes consequências sociais.” 

Quando bem realizada ela leva a tais mudanças, porém o texto afirma que não é o caso e, infelizmente, ela não vem 

sendo bem utilizada. 

 

FONTE: 

https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-10-4-temas-transversais-meio-ambiente.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – Saúde: 

 

“A despeito das diferentes possibilidades de encarar o processo saúde/doença, não se pode compreender ou 

transformar a situação de saúde de indivíduos e coletividades sem levar em conta que ela é produzida nas relações 

com o meio físico, social e cultural. Intrincados mecanismos determinam as condições de vida das pessoas e a 

maneira como nascem, vivem e morrem, bem como suas vivências em saúde e doença. Entre os inúmeros fatores 

determinantes da condição de saúde, incluem-se os condicionantes biológicos (sexo, idade, características pessoais 

eventualmente determinadas pela herança genética), o meio físico (que abrange condições geográficas, 

características da ocupação humana, fontes de água para consumo, disponibilidade e qualidade dos alimentos, 

condições de habitação), assim como o meio socioeconômico e cultural, que expressa os níveis de ocupação e renda, 

o acesso à educação formal e ao lazer, os graus de liberdade, hábitos e formas de relacionamento interpessoal, as 

possibilidades de acesso aos serviços voltados para a promoção e recuperação da saúde e a qualidade da atenção 

por eles prestada.” 

https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-08-2-temas-transversais-etica.pdf
https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-10-4-temas-transversais-meio-ambiente.pdf
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Tudo o que o candidatou afirmou estar faltando, na realidade já está incluso nos aspectos físico, social e cultural, 

como afirma o trecho. 

 

FONTE: 

https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-10-5-temas-transversais-saude.pdf 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
A palavra cerceada no item “d” faz com que a alternativa esteja errada, visto que traz o significado de relação 

limitada, diminuída com a comunidade local, o que está incorreto. A relação da escola com a comunidade tem que 

prezar pelo: 

“O estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão 

democrática e a consideração dos saberes da comunidade.” 

 

A indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural 

da criança, propõe uma visão integral da criança, o que deve ser estimulado na educação. Conforme consta nas 

diretrizes curriculares para a educação infantil: 

“A indivisibilidade das dimensões expressivomotora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural 

da criança.” 

 

FONTE: 

http://ndi.ufsc.br/files/2012/02/Diretrizes-Curriculares-para-a-E-I.pdf 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
O tema sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente estava previsto no edital do certame.  

 

Justamente as modificações apontadas pelo candidato são o que tornam os itens destacados como incorretos. As 

elaborações dos exames modificam e alteram os conteúdos das leis e protocolos a fim de criar uma questão para 

que o candidato demonstre conhecimento, propriedade e leitura dos mesmos.  

 

A modificação do texto do ECA para “primazia de receber proteção e socorro em circunstâncias de urgência”, 

restringe a atuação da proteção e socorro apenas, e somente em, situações de urgência. Neste caso deve-se basear 

nos termos literais do texto da lei e de sua interpretação. 

 

FONTE:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-10-5-temas-transversais-saude.pdf
http://ndi.ufsc.br/files/2012/02/Diretrizes-Curriculares-para-a-E-I.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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JUSTIFICATIVA 
A questão se refere ao texto do capítulo I, do ECA – Do direito à vida e à saúde, onde lê-se “A criança e ao 

adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam 

o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência”. A alteração de texto 

não altera a interpretação da lei, em especial do referido artigo 7°, está reservado à elaboração de questões as devidas 

modificações para que o candidato demonstre conhecimento e domínio dos conteúdos exigidos nos editais. 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente está entre os temas exigidos pelo referido Edital. 

 

FONTE:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
O Estatuto da Criança e do Adolescente está entre os temas exigidos pelo Edital do certame. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
A Base Nacional Curricular Comum está entre os conteúdos exigidos no edital do certame. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 
A Base Nacional Curricular Comum descreve claramente sobre a intencionalidade educacional (Vide página 38 do 

texto oficial), a alegação do candidato de que a falta da palavra “impõe” compromete a interpretação da questão 

não se sustenta. Primeiramente, a banca se reserva o direito de alterações no texto para elaboração das questões a 

fim de reconhecer no candidato o domínio e leitura dos conteúdos exigidos nos exames. Em segundo lugar, a 

intencionalidade educativa é descrita no texto da BNCC se configura como necessidade de atrelar o mundo da 

criança ao mundo escolar, por meio das práticas pedagógicas. Esta necessidade é um recurso didático para o 

ensino/aprendizagem já considerado no âmbito da creche e da pré-escola. 

 

A Base Nacional Curricular Comum está entre os conteúdos exigidos no edital do certame. 

O texto completo do documento pode ser conferido na página 38, citado na fonte do recurso. 
 

FONTE:  http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf


  

 

 

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

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

 

A alternativa “B” só é correta pois completa o enunciado, que se refere justamente a este ponto, no qual lê-se “Ao 

pensar sobre a organização do espaço das creches e pré-escolas uma das propostas defendidas pelos pedagogos é 

oferecer espaços com propostas diferenciadas, situações diversificadas, que ampliem as possibilidades de 

exploração e ‘pesquisa’ infantis”. 

 

FONTE:  

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/relat_pesquisa%20analise_ropostas_pedagogicas.pdf 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 
O candidato afirma que a alternativa gabarito deveria se referir aos contos de fada para que estivesse correta. No 

entanto, este tipo de história não são as únicas que possuem apelo didático e de reflexão infantil, existe toda uma 

literatura infantil que se dedica a esta temática, cujos referenciais culturais são os mais variados possíveis. Além 

disso, os contos de fada se restringem àqueles copilados da tradição europeia, e não permitem outros contextos 

culturais, como o brasileiro, por exemplo. Cito ainda o comentário do professor da USP especialista no tema: 

Fundamental na formação do indivíduo, o hábito da leitura na infância ajuda a despertar na criança o senso crítico, 

além de auxiliar o aprendizado. “A base do pensamento é a linguagem e a literatura fornece à infância alimentos 

primordiais para seu desenvolvimento: palavras significantes e imaginação”, diz o escritor e doutor pela Faculdade 

de Educação da Universidade de São Paulo – USP, Ilan Brenman”. 

 

As histórias infantis, os modos de contagem de histórias e seus objetivos didáticos se inserem no universo lúdico 

da infância, e são ferramentas muito importantes para construir valores, representações e diferentes aspectos da 

vida humana. Composições, histórias e poesias e ficção infantil, quando integradas ao programa dos anos iniciais 

de escolaridade, dão continuidade a uma experiência linguística já iniciada, cuja importância reside em que a relação 

estabelecida, por meio dela, entre falante e língua, privilegia o lúdico e o afetivo. 
 

FONTE:  

https://leiturinha.com.br/blog/5-classicos-da-literatura-infantil-brasileira/ 

https://envolverde.cartacapital.com.br/a-importancia-da-literatura-infantil-no-desenvolvimento-da-crianca/ 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

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

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
Segundo o item VII do Artigo 208 da Constituição Federal: 

“VII - 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. (Inciso com redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 59, de 2009)”. 

Ao analisarmos atentamente o item acima, podemos perceber que ele diverge do item III que consta na questão 32: 

“III. Atendimento ao educando, nas etapas iniciais do ensino fundamental, por meio de programas suplementares 

de material didático escolar, transporte, alimentação, lazer e assistência à saúde.” 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/relat_pesquisa%20analise_ropostas_pedagogicas.pdf
https://leiturinha.com.br/blog/5-classicos-da-literatura-infantil-brasileira/
https://envolverde.cartacapital.com.br/a-importancia-da-literatura-infantil-no-desenvolvimento-da-crianca/
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O item III somente fala desse atendimento nas etapas iniciais do ensino fundamental, enquanto na Constituição é 

afirmado que será em todas as etapas da educação básica. Além disso, no item III da questão são incluídos 

programas suplementares de lazer, o que não existe na Constituição, tornando o todo o item errado. 

Dito isso, reafirmo a alternativa “b) I e IV.” Como a correta a ser assinalada. 

 

FONTE: 

https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.html/arquivos/ConstituicaoTextoAtualizado_EC

101.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
Fundamental e regular não apresentam o mesmo sentido. O ensino regular é muito mais amplo do que o ensino 

fundamental, que se restringe a uma etapa específica do ensino. O ensino regular abarca ensino infantil, fundamental 

e médio. E a pergunta pede o que consta na constituição, artigo 211: 

§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. (Parágrafo acrescido pela Emenda 

Constitucional nº 53, de 2006). 
 

A alternativa correta da questão 33 é o item “d) Regular.”, e não o item B, e o item A não está assinalado pelo 

gabarito como a correta. 

 

Segundo a Constituição, artigo 211: 

§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. (Parágrafo acrescido pela Emenda 

Constitucional nº 53, de 2006). 

 

FONTE: 

 

https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.html/arquivos/ConstituicaoTextoAtualizado_EC

101.pdf 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
O item E não pode estar correto porque relaciona-se à rede estadual, e o item B mostra uma incumbência dos 

estabelecimentos de ensino, e não dos municípios, de acordo com a LDB.  

Ainda, de acordo com a LDB: 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às 

políticas e planos educacionais da União e dos Estados; 

II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; 

III - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 

IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino; 

 

FONTE: 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.html/arquivos/ConstituicaoTextoAtualizado_EC101.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.html/arquivos/ConstituicaoTextoAtualizado_EC101.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.html/arquivos/ConstituicaoTextoAtualizado_EC101.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.html/arquivos/ConstituicaoTextoAtualizado_EC101.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.html/arquivos/ConstituicaoTextoAtualizado_EC101.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.html/arquivos/ConstituicaoTextoAtualizado_EC101.pdf
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

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

 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
No conteúdo programático existe o tema “Relação afetiva criança/adulto”. Para elaborar questões sobre este tema 

o mais correto a se fazer é recorrer aos materiais oficiais do Ministério da Educação, sendo que os Referencias 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil se configuram como uma ótima referência de trabalho e estudo, 

logo, para ser utilizado como base para elaborar questões acerca do tema. 

 

Ainda, de acordo com os Referenciais: 

“Entre o bebê e as pessoas que cuidam, interagem e brincam com ele se estabelece uma forte relação afetiva (a qual 

envolve sentimentos complexos e contraditórios como amor, carinho, encantamento, frustração, raiva, culpa etc.). 

Essas pessoas não apenas cuidam da criança, mas também medeiam seus contatos com o mundo, atuando com ela, 

organizando e interpretando para ela esse mundo.” 

O item A não pode estar correto porque a relação afetiva entre bebê e cuidadores não estabelece completamente o 

tipo de pessoa que o bebê irá se tornar, visto que muitos outros fatores influenciam em sua formação. O item C 

também encontra-se incorreto visto que o vínculo bebê e cuidador não é impossível de ser interrompido, nenhum 

vínculo o é. Já o item D não está correto porque o cuidador não se responsabiliza pela educação e cuidados do bebê 

ao longo de toda a vida deste, somente em um determinado período de tempo. E por último, o item E encontra-se 

incorreto visto que o cuidador não toma todas as decisões da criança, com certeza toma algumas, mas não todas.  

 

FONTE: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

RECURSO 017306 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

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

 
 
 
 

CARGO: PROF. DO ENSINO FUND. 6° AO 9° ANO – EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

RECORRENTE: 100.164 e Outros 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf


  

 

 

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 NULA 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
O militarismo foi um período militar que influenciou no pais todo, inclusive na educação, quanto à educação 

física deu origem a esportivização da mesma na época. 

 

FONTE: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro07.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 
CARGO: PROF. DO ENSINO FUND. 6° AO 9° ANO – CIÊNCIAS 
 

RECORRENTE: 100.164 e Outros 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
A palavra cerceada no item “d” faz com que a alternativa esteja errada, visto que traz o significado de relação 

limitada, diminuída com a comunidade local, o que está incorreto. A relação da escola com a comunidade tem que 

prezar pelo: 

“O estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão 

democrática e a consideração dos saberes da comunidade.” 

 

A indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural 

da criança, propõe uma visão integral da criança, o que deve ser estimulado na educação. Conforme consta nas 

diretrizes curriculares para a educação infantil: 

“A indivisibilidade das dimensões expressivomotora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural 

da criança.” 

 

FONTE: 

http://ndi.ufsc.br/files/2012/02/Diretrizes-Curriculares-para-a-E-I.pdf 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro07.pdf
http://ndi.ufsc.br/files/2012/02/Diretrizes-Curriculares-para-a-E-I.pdf
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Sons correlacionados, no caso onde sons provêm de várias fontes relacionadas entre si. Neste caso várias 

fontes seriam derivadas de uma só. Exemplos: fontes relacionadas por uma reflexão simples, onde o atraso 

em tempo de uma fonte para outra é pequeno; fontes eletroacústicas, onde sons são tocados por vários 

alto-falantes, que recebem o mesmo sinal, mas estão separados no espaço. Sons não correlacionados: onde 

os sons vem de fontes não relacionadas entre si. Ex.: reflexões mais complexas, instrumentos tocando 

juntos, vozes num coral, etc.. 

 

Fonte: https://www.fisica.net/ondulatoria/elementos_de_acustica.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Os flebotomíneos (Phlebotominae) são uma subfamília de insetos da família dos Psychodidae. Esta 

família inclui vários géneros de moscas hematófagas. Os flebotomíneos (Phlebotominae) são os 

transmissões da Leishmaniose. 

 

Fonte:  
https://qcon-assets-

production.s3.amazonaws.com/slides/materiais_de_apoio/2633/57b2ae1ee428a37c497f53096856c3c35

8f4946f.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
A questão é clara ao relatar “da população” e não nas populações, entendo-se que se trata de humanos, não 

interferindo na assertividade. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A afirmativa não aponta que somente esse mecanismo que estimula a produção de saliva, o item relata 

que quando o alimento é colocado na boca, reflexos nervosos estimulam a produção de saliva, 

consideração correta. 

Fonte: http://biologia.ifsc.usp.br/bio2/apostila/apost-fisiol-parte4.pdf 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

https://www.fisica.net/ondulatoria/elementos_de_acustica.pdf
https://qcon-assets-production.s3.amazonaws.com/slides/materiais_de_apoio/2633/57b2ae1ee428a37c497f53096856c3c358f4946f.pdf
https://qcon-assets-production.s3.amazonaws.com/slides/materiais_de_apoio/2633/57b2ae1ee428a37c497f53096856c3c358f4946f.pdf
https://qcon-assets-production.s3.amazonaws.com/slides/materiais_de_apoio/2633/57b2ae1ee428a37c497f53096856c3c358f4946f.pdf
http://biologia.ifsc.usp.br/bio2/apostila/apost-fisiol-parte4.pdf
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A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Aproximadamente 60% desse bioma encontra-se em 

território brasileiro, estendendo-se nos seguintes estados: Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Amapá, Roraima, Mato 

Grosso e Maranhão. O estado de Tocantins também faz parte desse contexto, contudo, não citá-lo não torna a 

alternativa incorreta pois a floresta amazônica se estende aos estados citados na alternativa. Contudo, A mata 

Atlântica é uma exuberante floresta tropical, que abriga plantas como o pau-brasil, o jacarandá, a peroba, o ipê e o 

jequitibá, além de musgos, samambaias e orquídeas. 

 

Fonte: 

http://www.lasalle.edu.br/public/uploads/files/La%20Salle%20%C3%81guas%20Claras_pdf/Textos%20sobre%2

0Biomas.pdf 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 
CARGO: PROF. DO ENSINO FUND. 6° AO 9° ANO – LIBRAS 
 

RECORRENTE: 109.386 e Outros 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
Se a educação ambiental está longe de ser uma atividade tranquilamente aceita e desenvolvida, porque ela implica 

mudanças profundas e nada inócuas, logo ela não está levando a mudanças de comportamento pessoal e a atitudes 

e valores de cidadania que podem ter fortes consequências sociais. As alternativas são opostas, e se há resistência 

para que aconteça tal ensino, então ele não está provocando as necessárias mudanças sociais que precisaria, uma 

vez que não está devidamente implementado.  

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – Meio Ambiente: 

“É necessário ainda ressaltar que, embora recomendada por todas as conferências internacionais, exigida pela 

Constituição e declarada como prioritária por todas as instâncias de poder, a Educação Ambiental está longe de ser 

uma atividade tranquilamente aceita e desenvolvida, porque ela implica mobilização por melhorias profundas do 

ambiente, e nada inócuas. Ao contrário, quando bem realizada, a Educação Ambiental leva a mudanças de 

comportamento pessoal e a atitudes e valores de cidadania que podem ter importantes consequências sociais.” 

Quando bem realizada ela leva a tais mudanças, porém o texto afirma que não é o caso e, infelizmente, ela não vem 

sendo bem utilizada. 

 

FONTE: 

https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-10-4-temas-transversais-meio-ambiente.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

http://www.lasalle.edu.br/public/uploads/files/La%20Salle%20%C3%81guas%20Claras_pdf/Textos%20sobre%20Biomas.pdf
http://www.lasalle.edu.br/public/uploads/files/La%20Salle%20%C3%81guas%20Claras_pdf/Textos%20sobre%20Biomas.pdf
https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-10-4-temas-transversais-meio-ambiente.pdf
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QUESTÃO 35 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
A alternativa B não diz que se trata apenas de uma linguagem e sim afirma que a língua pode também ser linguagem, 

ou seja, é multifacetada e além de língua serve aos propósitos de quem dele se utiliza como linguagem, por exemplo. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

CARGO: PROF. DO ENSINO FUND. 6° AO 9° ANO – LÍNGUA INGLESA 
 

RECORRENTE: 107.815 e Outros 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

 

Logo no início da frase o “que” está destacado. 

O pronome relativo está retomando a palavra “riscos” que, por sua vez, na oração subordinada adjetiva exerce 

função sintática de sujeito, ou seja, “Riscos do cigarro eletrônico em alguns casos podem ser iguais ou até maiores 

do que os do cigarro comum.”. 

 

Referência: Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

 

O trecho “[...], que em alguns casos podem ser iguais ou até maiores do que os do cigarro comum.” exerce função 

sintática de oração subordinada adjetiva explicativa, que, por sua vez, exerce função sintática de adjunto 

adnominal na oração a que pertencente.  

 

Referência: Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 15 
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RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
Se a educação ambiental está longe de ser uma atividade tranquilamente aceita e desenvolvida, porque ela implica 

mudanças profundas e nada inócuas, logo ela não está levando a mudanças de comportamento pessoal e a atitudes 

e valores de cidadania que podem ter fortes consequências sociais. As alternativas são opostas, e se há resistência 

para que aconteça tal ensino, então ele não está provocando as necessárias mudanças sociais que precisaria, uma 

vez que não está devidamente implementado.  

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – Meio Ambiente: 

“É necessário ainda ressaltar que, embora recomendada por todas as conferências internacionais, exigida pela 

Constituição e declarada como prioritária por todas as instâncias de poder, a Educação Ambiental está longe de ser 

uma atividade tranquilamente aceita e desenvolvida, porque ela implica mobilização por melhorias profundas do 

ambiente, e nada inócuas. Ao contrário, quando bem realizada, a Educação Ambiental leva a mudanças de 

comportamento pessoal e a atitudes e valores de cidadania que podem ter importantes consequências sociais.” 

Quando bem realizada ela leva a tais mudanças, porém o texto afirma que não é o caso e, infelizmente, ela não vem 

sendo bem utilizada. 

 

FONTE: 

https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-10-4-temas-transversais-meio-ambiente.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
Nota-se que o contexto da sentença pede um verbo conjugado no passado e, também, a condicional “if” pede o 

verbo “be” na forma “were”, como no trecho “whether there were anyone at leisure to answer her or not.” 

 

Hewing, Mating. Advanced Grammar in Use. Cambridge University press. 2011. P. 64 

 

Disponível em: <https://teachezy.com/know-difference-sentences-phrases-clauses/> 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO: PROF. DO ENSINO FUND. 6° AO 9° ANO – MATEMÁTICA 
 

RECORRENTE: 107.152 e Outros 

QUESTÃO 03 

https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-10-4-temas-transversais-meio-ambiente.pdf
https://teachezy.com/know-difference-sentences-phrases-clauses/
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RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

 

O trecho “[...], que em alguns casos podem ser iguais ou até maiores do que os do cigarro comum.” exerce função 

sintática de oração subordinada adjetiva explicativa, que, por sua vez, exerce função sintática de adjunto 

adnominal na oração a que pertencente.  

 

Referência: Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Claramente está se referindo ao verbo “ter” presente no título do Texto. Nenhuma das alternativas poderia se referir 

ao verbo “entenda”. Além disso, todas as alternativas se referem à concordância verbal estabelecida pelo título do 

Texto. 

 

Referência: Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 
QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE 
 

JUSTIFICATIVA 

 “O cigarro eletrônico OFERECE...”, ou seja, verbo concordando com o seu sujeito. Não há erro de concordância. 

No parágrafo iniciado e terminado nas linhas 1 e 3 também não há erro de concordância, uma vez que “quem 

apresenta, apresenta algo para/por alguém”. Ou seja, “cigarro eletrônico é apresentado por seus fabricantes ao 

cigarro comum”.  

 

Por fim, não há erro de concordância no parágrafo iniciado e terminado nas linhas 4 e 6, respectivamente, pois o 

fato de o sujeito ser oculto, não caracteriza erro de concordância. 

 

Referência: Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 
QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

 

 

 

QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
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O gabarito assinalou a alternativa “C” como a correta, e não a “A”. 

De acordo com a LDB: 

“Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores.” 

 

FONTE: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
De acordo com a LDB artigo 24: 

“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.”  

 

Já a alternativa “A” da questão 12: 

“Poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, com níveis diferentes de adiantamento 

na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes, ou outros componentes curriculares.” 

Note que na lei se fala em níveis equivalentes, enquanto que na alternativa se fala em níveis diferentes, o que as 

torna distintas, e o item A da questão, errado. 

 

De acordo com a lei nº 13.415: 

Art. 1º O art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 , passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 24. ........................................................... 

I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, 

distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames 

finais, quando houver; 

................................................................................. 

§ 1º A carga horária mínima anual de que trata o inciso I do caput deverá ser ampliada de forma progressiva, no 

ensino médio, para mil e quatrocentas horas, devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de cinco 

anos, pelo menos mil horas anuais de carga horária, a partir de 2 de março de 2017. 

 

A alteração da carga horária será obrigatória a partir de 2 de março de 2022 apenas (contando a partir de 2 de 

março de 2017), enquanto isso, na LDB ainda constará a carga horária de 800 horas. 

LDB artigo 24: 

I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, 

distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames 

finais, quando houver;            (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017) 

Enquanto o prazo ainda constar e não houver a alteração efetiva na LDB, ainda valerá a carga horária de 800 

horas. 

 

FONTE: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 
 

JUSTIFICATIVA 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art24i.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art24%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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Se a educação ambiental está longe de ser uma atividade tranquilamente aceita e desenvolvida, porque ela implica 

mudanças profundas e nada inócuas, logo ela não está levando a mudanças de comportamento pessoal e a atitudes 

e valores de cidadania que podem ter fortes consequências sociais. As alternativas são opostas, e se há resistência 

para que aconteça tal ensino, então ele não está provocando as necessárias mudanças sociais que precisaria, uma 

vez que não está devidamente implementado.  

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – Meio Ambiente: 

“É necessário ainda ressaltar que, embora recomendada por todas as conferências internacionais, exigida pela 

Constituição e declarada como prioritária por todas as instâncias de poder, a Educação Ambiental está longe de ser 

uma atividade tranquilamente aceita e desenvolvida, porque ela implica mobilização por melhorias profundas do 

ambiente, e nada inócuas. Ao contrário, quando bem realizada, a Educação Ambiental leva a mudanças de 

comportamento pessoal e a atitudes e valores de cidadania que podem ter importantes consequências sociais.” 

Quando bem realizada ela leva a tais mudanças, porém o texto afirma que não é o caso e, infelizmente, ela não vem 

sendo bem utilizada. 
 

FONTE: 

https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-10-4-temas-transversais-meio-ambiente.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE 
 

JUSTIFICATIVA 
A palavra cerceada no item “d” faz com que a alternativa esteja errada, visto que traz o significado de relação 

limitada, diminuída com a comunidade local, o que está incorreto. A relação da escola com a comunidade tem que 

prezar pelo: 

“O estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão 

democrática e a consideração dos saberes da comunidade.” 

 
 

A indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural 

da criança, propõe uma visão integral da criança, o que deve ser estimulado na educação. Conforme consta nas 

diretrizes curriculares para a educação infantil: 

“A indivisibilidade das dimensões expressivomotora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural 

da criança.” 

 

FONTE: 

http://ndi.ufsc.br/files/2012/02/Diretrizes-Curriculares-para-a-E-I.pdf 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “D” 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-10-4-temas-transversais-meio-ambiente.pdf
http://ndi.ufsc.br/files/2012/02/Diretrizes-Curriculares-para-a-E-I.pdf
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JUSTIFICATIVA 

Caso a questão fosse mais específica, ou seja, envolvesse os números inteiros, o mesmo teria sido especificado na 

questão. Como não o foi, a questão é sobre os números primos naturais, ou seja, um conteúdo usual e recorrente.  

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
 

CARGO: PROF. DO ENSINO FUND. 6° AO 9° ANO - HISTÓRIA 
 

RECORRENTE: 105.290 e Outros 

QUESTÃO 01 

RECURSO IMPROCEDENTE 
 

JUSTIFICATIVA 
A partícula “que” é um pronome relativo. Além disso, não há dentre as alternativas “Partícula expletiva ou de 

realce”, não havendo, portanto, prejuízos ao candidato.  

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Logo no início da frase o “que” está destacado. 
 

O pronome relativo está retomando a palavra “riscos” que, por sua vez, na oração subordinada adjetiva exerce 

função sintática de sujeito, ou seja, “Riscos do cigarro eletrônico em alguns casos podem ser iguais ou até maiores 

do que os do cigarro comum.”. 
 

Referência: Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

 

O trecho “[...], que em alguns casos podem ser iguais ou até maiores do que os do cigarro comum.” exerce função 

sintática de oração subordinada adjetiva explicativa, que, por sua vez, exerce função sintática de adjunto 

adnominal na oração a que pertencente.  

 

Referência: Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
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De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – Ética: 

 

“Os juízos e condutas morais também se desenvolvem com a idade, já que estão assentados na afetividade e na 

racionalidade. A primeira etapa do desenvolvimento moral da criança é chamada de heteronomia. Começa por volta 

dos três ou quatro anos e vai até oito anos em média. Nessa fase, a criança legitima as regras porque provêm de 

pessoas com prestígio e força: os pais (ou quem desempenha esse papel). Por um lado, se os pais são vistos como 

protetores e bons, a criança, por medo de perder seu amor, respeita seus mandamentos; se, por outro, são vistos 

como poderosos, seres imensamente mais fortes e sábios que ela, seus ditames são aceitos incondicionalmente.” 

Como pode-se compreender a partir do trecho, a alternativa correta a ser assinalada é a “b) Heteronomia.” 

 

FONTE: 

https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-08-2-temas-transversais-etica.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – Orientação Sexual: 

“É importante que os educadores reconheçam como legítimas e lícitas, por parte das crianças e dos jovens, a busca 

do prazer e as curiosidades manifestas acerca da sexualidade, uma vez que fazem parte de seu processo de 

desenvolvimento. Para um consistente trabalho de Orientação Sexual, é necessário que se estabeleça uma relação 

de confiança entre alunos e professores. Os professores precisam se mostrar disponíveis para conversar a respeito 

dos temas propostos e abordar as questões de forma direta e esclarecedora, exceção feita às informações que se 

refiram à intimidade do educador. Informações corretas do ponto de vista científico ou esclarecimentos sobre as 

questões trazidas pelos alunos são fundamentais para seu bem-estar e tranquilidade, para uma maior consciência de 

seu próprio corpo, elevação de sua autoestima e, portanto, melhores condições de prevenção das doenças 

sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada e abuso sexual.“ 

“A escola deve informar, problematizar e debater os diferentes tabus, preconceitos, crenças e atitudes existentes na 

sociedade, buscando não a isenção total, o que é impossível, mas um maior distanciamento das opiniões e aspectos 

pessoais dos professores para empreender essa tarefa.“ 

 

FONTE: 

https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-10-6-temas-transversais-orientacao-sexual.pdf 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
 

 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO I MPROCEDENTE 

 
JUSTIFICATIVA 

A alternativa B, “Todo documento é um objeto material, ou que se relaciona diretamente com o mundo material, 

portanto, portador de conteúdos e relações” está correta, embora fontes imateriais e orais também sejam objeto de 

pesquisa do historiador, ambos dependem da materialidade para se transformarem em fontes palpáveis de análise, 

seja através da transcrição de uma fonte oral, seja pelo registro de uma prática ou tradição, enfim, somente após a 

conversão destas fontes em recursos materiais é que podem ser passíveis de análise, conforme pode ser 

acompanhada pelo debate sobre fontes históricas, dentre os quais ressalto a contribuição do historiador Jacques 

LeGoff, ou de historiadores brasileiros, com a obra coletiva Fontes históricas. 

https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-08-2-temas-transversais-etica.pdf
https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-10-6-temas-transversais-orientacao-sexual.pdf
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FONTE:  

PINSKY, Carla B (ORG). Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2008.   

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 
QUESTÃO 25 

RECURSO I MPROCEDENTE 

 
JUSTIFICATIVA 

O recurso se refere a uma possível incoerência no enunciado, no entanto, fica claro que a questão se refere à 

locomotiva, introduzida pelo pronome “este invento”, ou seja, referindo-se a primeira frase, que descreve a 

importância da locomotiva.  

Em segundo lugar a alternativa D, a qual o recurso afirma estar correta, não leva em consideração que a criação do 

tear mecânico realizada em 1785 pelo inglês Edmund Cartwrith só ganhou o desempenho necessário ao ser 

combinada com a máquina a vapor. O uso do vapor na indústria dependeu da transformação técnica na produção 

de metais, que pudesse ser resistente às grandes pressões que exercem as máquinas, cuja descoberta pode ser 

atribuída a Henry Coit, em 1784. Portanto, a revolução industrial não se refere à metalurgia como uma descoberta 

recente, como aponta corretamente o candidato, o trabalho com metais data de longa data na história da humanidade. 

No entanto, é justamente no novo processo de fundição e trabalho com metais que tornou possível criar materiais 

adequados a construção de máquinas, e estes sim, datados do século XIX, com a locomotiva idealizada e criada a 

partir de 1814. A máquina a vapor e a metalurgia criadas pela revolução industrial, dessa forma, foram necessárias 

para o desenvolvimento da locomotiva, e também de barcos a vapor. 
 

FONTE:  

MOUNTOUX, Paul. A revolução industrial no século XVIII – estudos sobre os primórdios da grande indústria 

moderna na Inglaterra. São Paulo: editora Hucitec, 1997. 

HOBSBAWM, Eric. Da revolução industrial inglesa ao imperialismo. Rio de Janeiro, forense universitária, 1986.   
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
 

QUESTÃO 29 

RECURSO I MPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão se refere a comemoração do centenário da Abolição da escravidão e da proclamação da constituição, ou 

seja, 1988. A única alternativa que corresponde a conquistas do movimento negro naquela época foi o 

reconhecimento da propriedade definitiva das terras ocupadas pelas comunidades quilombolas, ou seja, a alternativa 

B. Outras conquistas como o ensino de história afro-brasileira, data de 2002, e a referida lei de cotas raciais como 

ação afirmativa, que cita o candidato é referendada em 2012, ou seja, fora do contexto da questão. 

 

FONTE:  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-05/negros-ainda-lutam-por-direitos-basicos-30-

anos-apos-constituicao 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
 

QUESTÃO 35 

RECURSO I MPROCEDENTE 
 

JUSTIFICATIVA 

A questão se refere a revolução técnica-científica-informacional, dirigindo a questão para o fator de aumento da 

produção estar relacionado a novas tecnologias que permitem maior produção, em menor tempo, e com menos mão 

de obra. Embora a falta de mão de obra qualificada figure entre os motivos de desemprego, na atual conjuntura este 

índice está ligado às crises econômicas, no caso do Brasil, na qual se pode encontrar pessoas com formação 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-05/negros-ainda-lutam-por-direitos-basicos-30-anos-apos-constituicao
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-05/negros-ainda-lutam-por-direitos-basicos-30-anos-apos-constituicao
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universitária de alto nível em situação de desemprego ou sub emprego. Ou em casos como na Europa, onde o fluxo 

migratório e a crise econômica também auxilia no atual nível de desemprego. 

 

FONTE:  https://www.uol/tecnologia/especiais/inteligencia-artificial-vai-acabar-com-empregos-.htm#imagem-1 

https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/desemprego-e-maior-entre-jovens-mulheres-e-

trabalhadores-sem-ensino-superior.ghtml 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
 

QUESTÃO 36 

RECURSO I MPROCEDENTE 
 

JUSTIFICATIVA 

O erro de impressão não compromete entendimento da questão, visto que se a oração refere claramente a 

as “redes sociais e estações de televisão”, além disso, cita um evento da história recente amplamente 

divulgado e debatido pela sociedade, que foi a primavera árabe. 
 

FONTE: https://www.politize.com.br/primavera-arabe/ 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
 

QUESTÃO 37 

RECURSO I MPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Os novos postos de trabalho que decorrem da iniciativa pessoal e que não geram relações trabalhistas, ou vínculos 

empregatícios configuram como atividades econômicas. Trabalho informal, segundo o IBGE, se configura “não só 

os trabalhadores sem registro e os domésticos sem carteira assinada, mas também os empreendedores por 

necessidade”. Autônomos, por sua vez, os “que não têm CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), ou trabalham 

por conta própria além de serem "patrões" de outras pessoas que trabalham sem registro em carteira”. Ambos os 

movimentos reconfiguram a lógica trabalhista da atualidade e modificam as relações econômicas.  

 

FONTE: 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/08/31/desemprego-cai-mas-aumento-do-trabalho-informal-dificulta-

retomada-da-economia.ghtml 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL  
 

RECORRENTE: 100.539 e Outros 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 
JUSTIFICATIVA 

A letra E está errada, como sedimenta uma das maiores referências teóricas do Serviço Social, Iamamotto: 

 

Para analisar a profissão como parte das transformações históricas da sociedade presente, é necessário 

transpor o universo estritamente profissional, isto é, romper com uma visão endógena da profissão, 

prisioneira em seus muros internos. E buscar entender como essas transformações atingem o conteúdo e 

direcionamento da própria atividade profissional; as condições e relações de trabalho nas quais se realiza; 

afetam as atribuições, competências e requisitos da formação do assistente social. 

 

https://www.uol/tecnologia/especiais/inteligencia-artificial-vai-acabar-com-empregos-.htm#imagem-1
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/desemprego-e-maior-entre-jovens-mulheres-e-trabalhadores-sem-ensino-superior.ghtml
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/desemprego-e-maior-entre-jovens-mulheres-e-trabalhadores-sem-ensino-superior.ghtml
https://www.politize.com.br/primavera-arabe/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/08/31/desemprego-cai-mas-aumento-do-trabalho-informal-dificulta-retomada-da-economia.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/08/31/desemprego-cai-mas-aumento-do-trabalho-informal-dificulta-retomada-da-economia.ghtml
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A alternativa correta encontra-se na letra a) Assumir, mas também extrapolar, os espaços dos 

Conselhos. E reassumir o trabalho de base, de educação, mobilização e organização popular, que 

parece ter sido submerso do debate teórico-profissional ante o refluxo dos movimentos sociais, mas 

não no trabalho de campo. Ainda conforme Iamamotto, lecionado em seu artigo “as dimensões ético-

políticas e teórico-metodológicas no Serviço Social contemporâneo”, as estratégias para o enfrentamento 

da questão social têm sido tensionadas por projetos sociais distintos, que presidem a estruturação e a 

implementação das políticas sociais públicas e que convivem em luta no seu interior. Vive-se uma tensão 

entre a defesa dos direitos sociais e a mercantilização e re-filantropização do atendimento às necessidades 

sociais, com claras implicações nas condições e relações de trabalho do assistente social. Neste sentido, o 

assistente social precisa ir além dos espaços assegurados constitucionalmente, que são os conselhos e 

conferências, e justamente reassumir o de base, ou seja, no contato com os usuários, informar-lhes sobre 

os seus direitos e os caminhos para que os mesmos possam ser assegurados. O horizonte é a construção 

de uma “democracia de base” que amplie a democracia representativa, cultive e respeite a universalidade 

dos direitos do cidadão, sustentada na socialização da política, da economia e da cultura. 

 

Referência: http://www.fnepas.org.br/pdf/servico_social_saude/texto2-2.pdf 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 
 

JUSTIFICATIVA 

 

A resposta correta encontra-se na letra “b) As décadas de 1970 e 1980 marcam historicamente avanços e conquistas 

para o Serviço Social nos seus diferentes campos de ação, bem como em seu processo de constituir-se e de 

consolidar-se como espaço de produção de conhecimento, em seu próprio âmbito e frente às demais áreas de 

conhecimento.” 

 

Porque não está correto afirmar que já na década de 70, o espaço de produção de conhecimento no âmbito do 

Serviço Social encontra-se consolidado. Ao contrário, surge o movimento de reconceituação, que tem sua expressão 

máxima na fase na intenção de ruptura, mas que não chega a romper totalmente com práticas e teorias 

conservadoras, porque não ocorre a ruptura completamente. Isso vem a ocorrer na década de 80 e 90, quando o 

Serviço Social passa a dispor, através da pesquisa, de teoria e produção de conhecimentos próprios. Ainda que a 

pesquisa tenha sido iniciada em 70, conforme apresentado pelo candidato, a partir das leituras de Netto e Setubal, 

não se pode afirmar que esse campo encontra-se consolidado em tal período. 
 

Referência: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-49802007000300005 

Artigo de Jussara Ayres, Doutora em Serviço Social pela PUC/SP. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
 

QUESTÃO 28 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “D” 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

http://www.fnepas.org.br/pdf/servico_social_saude/texto2-2.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-49802007000300005
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QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A Lei Maria da Penha, no art. 11, anota que no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar 

hospital ou posto de saúde e ao instituto médico legal (conforme consta na letra d – resposta correta).  
 

A letra E está errada, porque a autoridade policial deverá garantir proteção policial, QUANDO NECESSÁRIO e 

não em todas as ocasiões, como aparece na questão, comunicando de imediato ao ministério público e ao poder 

judiciário. 

 

Referência: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

CARGO: MÉDICO  
 

RECORRENTE: 110.528 e Outros 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 
JUSTIFICATIVA 

Tanto para homens quanto para mulheres o intervalo onde a pontuação é 0 para homens e mulheres é de 40 a 44 

anos.  

 

Fonte:http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4446958/4111922/GuiaCardio.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 
 

JUSTIFICATIVA 

Seguindo o Guia de Referência para Prevenção Cardiovascular, Dieta com características cardioprotetoras e Cautela 

no uso de AINES são medidas propostas para médio risco cardiovascular, deve-se adicioná-las aos casos de alto 

risco cardiovascular, mas são específicas para médio risco. 
 

Fonte: http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4446958/4111922/GuiaCardio.pdf 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 
 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, são testes confirmatórios: 

imunofluorescência, Western Blot, teste de amplificação de ácidos nucléicos, como, por exemplo, o PCR. 

 

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/GBDIP001_total.pdf 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4446958/4111922/GuiaCardio.pdf
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4446958/4111922/GuiaCardio.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/GBDIP001_total.pdf
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JUSTIFICATIVA 

De acordo com o guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, o tratamento proposto para 

Brucelose é antibioticoterapia, sendo a droga de escolha a rifampicina, na dose de 600 a 900mg/dia, 

durante 6 semanas. 

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/GBDIP001_total.pdf 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 
JUSTIFICATIVA 

De acordo com o Manual de Controle da Tuberculose do Ministério da Saúde, a TB meningoencefálica é 

responsável por 3% dos casos de TB em pacientes não infectados pelo HIV e por até 10% em PVHIV. A 

meningite basal exsudativa é a apresentação clínica mais comum e é mais frequente em crianças abaixo 

dos seis anos de idade. TB pericárdica tem apresentação clínica subaguda e geralmente não se associa à 

TB pulmonar, embora possa ocorrer simultaneamente com a TB pleural. 

 

Fonte: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_recomendacoes_controle_tuberculose_brasil_2_ed.p

df 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

De acordo com o edital, hepatites crônicas e cirrose hepática são fatores de risco para o desenvolvimento de 

hepatocarcinoma, sendo assim abrangendo o edital do certame. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 
 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o edital, hepatites crônicas e cirrose hepática são fatores de risco para o desenvolvimento de 

hepatocarcinoma, sendo assim abrangendo o edital do certame. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 
 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Hepatologia, a biópsia hepática é o exame padrão ouro para documentar 

a cirrose, identificar a causa e avaliar extensão do comprometimento hepático. 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/GBDIP001_total.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_recomendacoes_controle_tuberculose_brasil_2_ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_recomendacoes_controle_tuberculose_brasil_2_ed.pdf
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Fonte: http://sbhepatologia.org.br/pdf/revista_GED_edicao1_artigo1_2016.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 
 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Hepatologia, As complicações da cirrose hepática são divididas em: a) 

varizes esofágicas; b) ascite; c) peritonite bacteriana espontânea; d) encefalopatia hepática; e) síndrome 

hepatorrenal. 

 

Fonte: http://sbhepatologia.org.br/pdf/revista_GED_edicao1_artigo1_2016.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

 

 

 

 

 
 

CARGO: NUTRICIONISTA 
 

RECORRENTE: 101.719 e Outros 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
O fato do alimento conter o nutriente não pode ser considerado como justificativa de que este alimento é fonte 

alimentar  do mesmo. 

Entre os alimentos citados nas alternativas apresentadas, as ostras são consideradas as melhores fontes de zinco, 

sendo em torno de 90,8 mg deste mineral em 100g de alimento. 

Bibliografia para consulta: Cominetti, Cristiane Zinco / Cristiane Cominetti, Bruna Zavarize Reis,Silvia Maria 

Franciscato Cozzolino. -- 2. ed. --São Paulo : ILSI Brasil-International Life SciencesInstitute do Brasil, 2017. -- 

(Série de publicaçõesILSI Brasil : funções plenamente reconhecidas denutrientes; 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
O exame físico é um método clínico utilizado para detectar sinais e sintomas associados à desnutrição. Esses sinais 

e sintomas apenas se desenvolvem em estágios avançados da depleção nutricional. Além disso, algumas doenças 

http://sbhepatologia.org.br/pdf/revista_GED_edicao1_artigo1_2016.pdf
http://sbhepatologia.org.br/pdf/revista_GED_edicao1_artigo1_2016.pdf
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não nutricionais apresentam sinais e sintomas semelhantes aos apresentados na desnutrição, sendo importante 

conhecer a história clínica do paciente para evitar um diagnóstico nutricional incorreto. 

Por estas características, o exame físico é considerado como um método indireto (ou subjetivo) de avaliação do 

estado nutricional. 

O consumo alimentar é considerado como um método direto (ou objetivo) por dar a possibilidade de verificar a 

deficiência ou excesso de alimentos consumidos e, assim, auxiliar no diagnóstico nutricional. 

Como o recorrente informa, é necessário que, para a avaliação mais adequada do estado nutricional, seja utilizado 

não somente um, mas vários métodos para melhorar a precisão e a acurácia do diagnóstico nutricional. 

Bibliografia para consulta:- Cuppari, L (coord). Nutrição clínica no adulto. 4ª ed., Barueri, SP: Manole, 2019. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
A alternativa correta é a “B) Serina”. 

A Glutamina, pela justificativa apresentada pelo recorrente, é considerada como condicionalmente essencial.  

Desta forma, entre as alternativas apresentadas, a Serina é o único aminoácido classificado como não essencial 

Bibliografia para consulta: - Cuppari, L (coord). Nutrição clínica no adulto. 4ª ed., Barueri, SP: Manole, 2019. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

CARGO: ENFERMEIRO 
 

RECORRENTE: 102.605 e Outros 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 
De acordo com o Ministério da Saúde, sobre os critérios para definição de Sífilis Congênita, Toda situação de 

evidência de infecção pelo Treponema pallidum em placenta ou cordão umbilical e/ou amostra da lesão, biópsia ou 

necropsia de criança, aborto ou natimorto caracteriza quarto critério. 

 

Fonte: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_diretrizes_terapeutica_atencao_integral_pessoas_inf

eccoes_sexualmente_transmissiveis.pdf 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_diretrizes_terapeutica_atencao_integral_pessoas_infeccoes_sexualmente_transmissiveis.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_diretrizes_terapeutica_atencao_integral_pessoas_infeccoes_sexualmente_transmissiveis.pdf

