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CONCURSO – EDITAL 001/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA - AL 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO  
 

CARGO: MOTORISTA B/ MOTORISTA D/MOTORISTA ESCOLAR 
 

RECORRENTE: 107.267 e Outros 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Recurso não assiste ao recorrente. As palavras MILHAR, MATIZ E MAGAZINE pertencem ao gênero 

masculino. Conforme a última edição do livro GRAMÁTICA de Pasquale Cipro Neto.  

Para rápida conferência ver abaixo: 

https://www.algosobre.com.br/portugues/substantivo-genero-vacilante.html 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O número que aparece erroneamente na questão, facilmente reconhecido nos recursos como corpo 

estranho ao texto, de tão descontextualizado não atrapalha em nada a justa compreensão e elucidação da 

questão.  

 

A questão aborda “Encontros vocálicos”, “divisão silábica” e “fonemas”, todos esses itens pertencem ao 

arcabouço teórico abrigado em “ortografia”, presente no conteúdo. 

 

Todas as informações acima, inclusive a defesa de que “na palavra "dedo" o som do primeiro e do segundo 

"d" são alofones” foram extraídas da última edição do livro GRAMÁTICA de Pasquale Cipro Neto e 

podem ser mais rapidamente conferidos no seguinte sítio https://www.significados.com.br/fonema/ 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 05 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Xulo com X é um preciosismo regional, trata-se de um anacronismo em desuso. Só poderíamos aferir 

corretamente conhecimento de gramática com palavras mais afeitas ao léxico comum, caso de chulo com 

CH. Resta por fim lembrar que a questão encontra-se justificada pelo tópico “Estrutura e formação de 

palavras”. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

QUESTÃO 06 

https://www.algosobre.com.br/portugues/substantivo-genero-vacilante.html
https://www.significados.com.br/fonema/
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RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão encontra-se amparada no tópico do conteúdo programático do Edital do certamente no item 

“classes de palavras e suas flexões”. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

As Orações Coordenadas são orações independentes, ou seja, não há relação sintática entre elas. São 

chamadas de Orações Coordenadas Sindéticas e Orações Coordenadas Assindéticas. As Orações 

Coordenadas Assindéticas são caracterizadas pelo período composto justaposto, ou seja, não são ligadas 

através de nenhum conectivo e as Sindéticas ligadas por meio de uma conjunção coordenativa. 

Exatamente como apresentado na alternativa gabarito. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Um dos recursos alega que “dentro das regras gramaticais a questão correta seria a afirmativa (a). Porque 

a palavra de sentido negativo atraí a o pronome para antes do verbo”. A argumentação estaria certa se o 

enunciado solicitasse a alternativa correta. Não é o caso. O enunciado solicitava a alternativa incorreta.   

 

A questão se justificaria por, pelo menos, dois tópicos do conteúdo programático do Edital proposto no 

item “Morfologia: classes de palavras”, já que pronome é uma classe de palavras e “Colocação de 

pronomes oblíquos átonos”. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão se justificaria por, pelo menos, dois tópicos do conteúdo programático do Edital do concurso 

proposto no item “Morfologia: classes de palavras”, já que pronome é uma classe de palavras e também 

no item “Colocação de pronomes oblíquos átonos”. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
 

 

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 
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JUSTIFICATIVA 

Desinência também é um morfema. No entanto, é necessário atentar qual morfema especificamente é 

solicitado. No caso é aquele “comum a todas as palavras. Esse morfema comum faz com que as 

consideremos palavras de uma mesma família de significação”. O morfema que obedece a esta definição 

é apenas o indicado pelo gabarito. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O enunciado da questão é claro: “Para completar seu álbum de figurinhas, João ainda precisa de 27 figuras. 

Sabe-se que o valor de cada uma é de R$ 0,20. Com base nisso, é correto afirmar que o valor total para 

completar o álbum é de:”. Ou seja, se para completar o álbum de João faltam 27 figuras e cada figura 

custa R$ 0,20, João gastará um valor de R$ 5,40 para completar seu álbum (27 * R$ 0,20 = R$ 5,40). 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

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

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O CETRAN é um conselho de trânsito com caráter normativo, consultivo e coordenador. Não executivo.  

 

O Departamento Nacional de Trânsito, as Circunscrições Regionais de Trânsito e os Órgãos rodoviários 

federal, estaduais e municipais são exemplos de órgãos executivos do trânsito. 

 

Fonte: Código de Trânsito Brasileiro. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm


  

 

 

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 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Recurso não assiste ao recorrente, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro: 

 

Art. 231. Transitar com o veículo: 

I - danificando a via, suas instalações e equipamentos; 

II - derramando, lançando ou arrastando sobre a via: 

a) carga que esteja transportando; 

b) combustível ou lubrificante que esteja utilizando; 

c) qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização. 

 

FONTE: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

1. Deve se fazer a manutenção do sistema eletrônico bem regulado, e não mal regulado. 

2. Apesar das manchas já indicarem o vazamento, a observância para a ocorrência das mesmas é vital e 

deve ser levada em consideração para evitar um vazamento maior, e por sua vez, elevar o índice de 

acidentes. O motorista deve, portanto, também observar a ocorrência das mesmas como uma forma de 

controlar e preservar as condições de funcionamento das vias e a preservação do veículo. Assim como a 

sua integridade física.  

 

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2017/08/1907327-aprenda-a-identificar-

vazamentos-no-seu-carro.shtml 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm
https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2017/08/1907327-aprenda-a-identificar-vazamentos-no-seu-carro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/sobretudo/rodas/2017/08/1907327-aprenda-a-identificar-vazamentos-no-seu-carro.shtml
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JUSTIFICATIVA 

A alternativa “B” está incorreta. Observe que na “B” está escrito: “Na compressão o pistão sobe 

comprimindo o ar dentro do cilindro, da mesma forma que em um motor à gasolina”, sendo que para que 

ocorra o movimento supracitado, o pistão deve descer e não subir. Logo não há duas alternativas corretas. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 
QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa “B” está incorreta. Observe que na “B” está escrito: “Na compressão o pistão sobe 

comprimindo o ar dentro do cilindro, da mesma forma que em um motor à gasolina”, sendo que para que 

ocorra o movimento supracitado, o pistão deve descer e não subir. Logo não há duas alternativas corretas.  

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 
QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa “C” diz: “O carro “puxando” para um dos lados durante a frenagem não é um sinal de 

problemas no sistema de freios.”, e como o próprio recurso impetrado afirma, este sinal é um problema.  

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 
QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A única alternativa correta é a letra “A”. 

 

O “diagnóstico frequente do carro”, não é a única forma de prevenção, mesmo assim mantém a sua 

importância para a prolongação da vida útil do veículo. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

 

CARGO: TRATORISTA/OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 
 

RECORRENTE: 107.281 e Outros 

QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE 
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JUSTIFICATIVA 

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

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

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

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

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

 

CARGO: ELETRICISTA 
 

RECORRENTE: 114.908 e Outros 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Recurso não assiste ao recorrente. As palavras MILHAR, MATIZ E MAGAZINE pertencem ao gênero 

masculino. Conforme a última edição do livro GRAMÁTICA de Pasquale Cipro Neto.  

 

Para rápida conferência ver abaixo: 

https://www.algosobre.com.br/portugues/substantivo-genero-vacilante.html 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 05 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Xulo com X é um preciosismo regional, trata-se de um anacronismo em desuso. Só poderíamos aferir 

corretamente conhecimento de gramática com palavras mais afeitas ao léxico comum, caso de chulo com 

CH. Resta por fim lembrar que a questão encontra-se justificada pelo tópico “Estrutura e formação de 

palavras”. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

As referências sobre o assunto indicam, primeiramente, o desligamento do circuito geral, pois somente 

isso evitará com cem por cento de certeza qualquer risco de choque elétrico. 

https://www.algosobre.com.br/portugues/substantivo-genero-vacilante.html
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Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O enunciado da questão é muito claro quanto ao tipo de componente elétrico presente no projeto. Não há 

dúvidas sobre qual dispositivo a ser analisado, pois ele se encontra em negrito e destacado dos demais. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

CARGO: AUXILIAR DE VIGILÂNCIA ESCOLAR/VIGILANTE/GARI 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PEDREIRO/COVEIRO 

AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAL 
 

 

RECORRENTE: 101.223 e Outros 

QUESTÃO 01 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A palavra “respectivamente”, diferencia as referidas alternativas, alterando a ordem dos itens as quais se 

aplicam. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O enunciado é claro ao pedir “acentuação”. Perceba que, em função do grau de escolarização requerido, 

evitamos questões que versassem sobre a mecânica que envolve o uso ou não da crase. A referida questão 

buscou tão somente aferir a capacidade do candidato em identificar o sinal que corresponde a este 

importante elemento da língua portuguesa.        

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE 
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JUSTIFICATIVA 
 

A questão é muito clara. Bastava avalia-la com atenção para solucionar, a despeito da palavra “apenas”, 

nela presente.  

Além disso, não há nenhuma impropriedade no item I, que apresenta informação simples e de amplo 

conhecimento: é comum a confusão entre G e J, em palavras como “Hoje” e “Falange”, por exemplo. A 

questão fala em erro “comum” não “obrigatório”.   

Caso semelhante ocorre com o uso de s, ss, ç ou c. O item III afirma que “causa muitas dúvidas, porque 

todas essas opções podem representar o mesmo som: /s/”. Repare que A questão fala que “pode” não que 

“obrigatoriamente ocorrerá”.   

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O enunciado solicitava a palavra que NÃO é trissílaba. A única (do gabarito) é vacilação, cujas sílabas 

são 4 (va-ci-la-ção), constituindo-se em palavra polissílaba. Todas as demais são trissílabas: mar-te-lo, 

brin-que-do e al-mo-ço. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Como é possível verificar, em qualquer livro de gramática, o encontro vocálico se divide em ditongo, 

tritongo e hiato. Fonema é outra coisa, trata-se da unidade mínima das línguas naturais. Para checagem 

rápida sugerimos o seguinte sítio: https://www.soportugues.com.br/secoes/fono/fono3.php 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O enunciado solicita a alternativa em que pelo menos uma das palavras não deveria ser acentuada. Como 

cada alternativa tinha duas palavras, isso quer dizer que poderia haver uma ou duas palavras erradas. Para 

que não restasse dúvidas nós preferimos colocar na alternativa gabarito duas erradas. Porque “pelo menos” 

significa “no mínimo”.     

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

https://www.soportugues.com.br/secoes/fono/fono3.php
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O assunto da questão está constante no conteúdo programático do Edital do certame que trata sobre  

conhecimento da língua portuguesa da modalidade brasileira e não dos demais países lusófonos.  O 

gabarito foi extraído da obra Gramática, de Pasquale Cipro Neto, em sua última edição.  

 

Quanto a “acórdão”, toda a argumentação do recurso corroboram a questão e o gabarito.  

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão poderia ser contemplada tanto em concordância quanto em gênero, que aparece no conteúdo 

programático do edital do certame em dois momentos: “substantivo (gênero, número e grau), adjetivo 

(tipos, gênero, número e grau”. 

Quando falamos em “incorretamente escrita” obviamente qualquer erro concernente à gramática em 

qualquer de seus aspectos deveria ser observado. 
   

Aventar, como verbo transitivo direto, também significa “expor”, tal como no contexto em que foi usado.  

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 

 

CONTA DE DIVISÃO: 

330÷5 = 66 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

As nomenclaturas “Septingentésimo e Setingentésimo” são utilizadas na norma culta brasileira segundo 

a Prof.ª Flávia Neves: 

700.º - septingentésimo ou setingentésimo; 

Fonte disponível em: https://www.normaculta.com.br/numerais-ordinais/  

Outra fonte para consulta quanto à assertividade da questão é: 

 

Acordo Ortográfico 

Norma atual da Língua Portuguesa : Ortografia Nova _1990 

vocábulo(s) válido(s) 

septingentésimo, setingentésimo 

 

https://www.normaculta.com.br/numerais-ordinais/
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Fonte disponível em: https://portuguesaletra.com/acordo-ortografico/septingentesimo-ou-

setingentesimo-ao/  

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA  

Para a correta resolução da questão o candidato deveria interpretar o enunciado. Vejamos:  

1 - Um apicultor possui 3.000 abelhas que juntas produzem 60 quilos de mel a cada ano 

2 - Se este apicultor adquirir MAIS 9.000 abelhas 

 

Ou seja, deveria ser somada a quantidade inicial de 3.000 com a quantidade de compra de 9.000. 

Um apicultor possui 3.000 e adquiri 9.000 = 12.000 

 

Então: 

3.000___60 

12.000___x 

 

3.000x=720.000 

 

X=720.000 

      3.000 

X= 240 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO/RECREADOR INFANTIL/ 

 AGENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 
 

RECORRENTE: 117.753 e Outros 

https://portuguesaletra.com/acordo-ortografico/septingentesimo-ou-setingentesimo-ao/
https://portuguesaletra.com/acordo-ortografico/septingentesimo-ou-setingentesimo-ao/
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QUESTÃO 01 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O enunciado solicita a alternativa em que não poderia haver crase. Ou seja, em nenhuma circunstância. 

Portanto, seria aquela sem crase nem em caso de exceção. A única alternativa que obedece a este 

imperativo é a apontada pelo gabarito, o que pode ser corroborado por simples consulta a sites de língua 

portuguesa.   

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Qualquer consulta às gramáticas, basta para checar que a crase é imprescindível quando se aplica a 

horários. De acordo com a gramática da nossa língua devemos usar o acento grave, que indica crase, como 

indicativo de horas. Quando se trata de horário apenas o uso de certas preposições impedem seu uso. São 

elas: "até", "após", "desde", "entre" e "para". Por fim, a questão foi extraída da “Gramática” de Pasquale 

Cipro Neto, em sua última edição.    

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Dígrafo é o encontro de duas letras que ao serem pronunciadas emitem um só fonema.  

Como o “n” de “unha” é pronunciado o recurso não procede. A questão foi extraída da última edição da 

“Gramática” de Pasquale Cipro Neto.  

Para consulta mais rápida, recomendamos o seguinte sítio: https://www.todamateria.com.br/digrafo/ 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

RECORRENTE: 111.161 

QUESETÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

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

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

QUESTÃO 11 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

https://www.todamateria.com.br/digrafo/
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RECORRENTE: 101.439 e Outros 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Linux está inserido no conteúdo programático do Edital do certame. 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O assunto abordado na questão consta no conteúdo programático do edital do certame. 

 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O Windows não aceita o caractere : (dois pontos). 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
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A função do CONT.NÚM, letra “B”, calcula o número de células em um intervalo que contém números. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questão não solicita qual a forma correta de usar a função dentro uma fórmula do MS-Excel. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O assunto abordado na questão consta no conteúdo programático do edital do certame. 

 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O assunto abordado na questão consta no conteúdo programático do edital do certame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
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A alternativa “C” é a única que responde corretamente a questão.  

Fonte: https://support.office.com/pt-br/article/atalhos-de-teclado-no-powerpoint-para-web-fef9c0ea-51f9-4580-
a502-ed2736241a07?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR#bkmk_frequentlyused 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

CARGO: SECRETÁRIO ESCOLAR 
 

RECORRENTE: 111.753 e Outros 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Dígrafo é o encontro de duas letras que ao serem pronunciadas emitem um só fonema.  

Como o “n” de “unha” é pronunciado o recurso não procede. A questão foi extraída da última edição da 

“Gramática” de Pasquale Cipro Neto.  

 

Para consulta mais rápida, recomendamos o seguinte sítio: https://www.todamateria.com.br/digrafo/ 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

RECORRENTE: 112.929 e Outros 

QUESTÃO 01 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

https://support.office.com/pt-br/article/atalhos-de-teclado-no-powerpoint-para-web-fef9c0ea-51f9-4580-a502-ed2736241a07?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR#bkmk_frequentlyused
https://support.office.com/pt-br/article/atalhos-de-teclado-no-powerpoint-para-web-fef9c0ea-51f9-4580-a502-ed2736241a07?ui=pt-BR&rs=pt-BR&ad=BR#bkmk_frequentlyused
https://www.todamateria.com.br/digrafo/
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QUESTÃO 04 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

QUESTÃO 05 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “B” 

 

QUESTÃO 07 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “D” 

 

QUESTÃO 09 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

QUESTÃO 10 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “D” 

 

QUESTÃO 11 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “B” 

 

 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “B” 
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QUESTÃO 13 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “B” 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

QUESTÃO 16 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

QUESTÃO 17 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

QUESTÃO 19 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “B” 

 

QUESTÃO 20 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

RECORRENTE: 109.267 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa solicita à questão que não é uma função do processador. trata-se da Placa-Mãe, Se o 

processador pode ser considerado o “cérebro” do computador, a placa-mãe representa a espinha dorsal, 

interligando os demais periféricos ao processador. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
 

RECORRENTE: 109.051 e Outros 

QUESTÃO 13 
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RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Linux está inserido no conteúdo programático do Edital do certame. 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O assunto abordado na questão consta no conteúdo programático do edital do certame. 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

No conteúdo programático do concurso contém “Concepções teóricas – metodológicos da alfabetização: 

Métodos de alfabetização.”. Não é possível tratar de concepções teóricas sem citar as concepções teóricas, 

uma vez que a questão ficaria vaga e sem especificação, que se faz necessária graças a existência de 

variadas concepções distintas. O candidato deve interpretar, ao ler tal conteúdo programático, que as 

principais concepções teóricas sobre alfabetização são passíveis de serem cobradas na prova.  

“Através do estudo foi possível compreender que para Emília Ferreiro as dificuldades e fracassos nas 

séries iniciais na aprendizagem da leitura e escrita constituem um problema que nenhum método 

conseguiu solucionar.” Reitero, portanto, a alternativa “C) Nenhum método conseguiu solucionar.” Como 

a correta a ser assinalada. 

FONTE: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/2010/Pedagogia/aprocesso_al

fab_ferreiro.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o artigo” Métodos de alfabetização: delimitação de procedimentos e considerações para 

uma prática eficaz”: 

“Método fônico: 

Esta proposta à alfabetização tem dois objetivos principais: ensinar as correspondências grafofonêmicas 

e desenvolver as habilidades metafonológicas, ou seja, ensinar as correspondências entre as letras e seus 

sons, e estimular o desenvolvimento da consciência fonológica, que se refere à habilidade de manipular e 

refletir sobre os sons da fala. Enquanto o ensino das correspondências grafofonêmicas é considerado 

fundamental desde o início do método fônico, que provavelmente data do século XVI, como anteriormente 

descrito, o desenvolvimento da consciência fonológica é mais recente, tem sido incentivado 

principalmente a partir do século XX.” 

Conforme a leitura deste trecho do artigo é possível compreender que o item “D” não é o correto, visto 

que o ensino das correspondências grafofonêmicas não é um dos dois objetivos principais da proposta de 

alfabetização do método fônico. Logo, a alternativa correta a ser assinalada é a “C) Estimular o 

desenvolvimento da consciência fonológica.” conforme afirma o texto. 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/2010/Pedagogia/aprocesso_alfab_ferreiro.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/2010/Pedagogia/aprocesso_alfab_ferreiro.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   

 

FONTE:http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84862011000300011 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

CARGO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
 

RECORRENTE: 115.582 e Outros 

QUESTÃO 13 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O assunto abordado na questão consta no edital do certame. 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O assunto abordado na questão consta no conteúdo programático do edital do certame. 

 

QUESTÃO 14 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A função do CONT.NÚM, letra “B”, calcula o número de células em um intervalo que contém números. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84862011000300011
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Segundo a Fonte: Mãos à obra – Todas as etapas da construção, a pedra (agregado graúdo) é o primeiro 

material a ser colocado na betoneira como forma de limpeza do equipamento de possíveis sujidades 

presentes em suas paredes, conforme ilustração abaixo. 
 

 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA 
 

RECORRENTE: 104.886 e Outros 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o Ministério da Saúde, O vírus da hepatite C (HCV) foi identificado por Choo e 

colaboradores em 1989. O HCV é o principal agente etiológico da hepatite crônica anteriormente 

denominada hepatite não-A não-B. 
 

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

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/hepatites_virais_brasil_atento.pdf
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De acordo com os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para IST, Serão 

consideradas parcerias sexuais, para fins de comunicação, aqueles(as) com as quais a pessoa infectada 

tenha se relacionado sexualmente, conforme a descrição abaixo:  

 

• Tricomoníase: parceria atual  

• Corrimento uretral ou infecção cervical: nos últimos dois meses  

• DIP: nos últimos dois meses  

• Úlceras: nos últimos três meses  

• Sífilis secundária: nos últimos seis meses  

• Sífilis latente: no último ano 

 

Fonte: 

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

essoas_infeccoes_sexualmente_transmissiveis.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA 
 

RECORRENTE: 107.810 e Outros 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O TIPO DE BOMBA não representa um fator de desuniformidade da irrigação, mais sim a sua pressão 

de serviço e/ou vazão interfere. Ainda e importante mencionar que a bomba e escolhida na fase de projeto, 

assim como a escolha de pressão a qual irá trabalhar para condições especificas, levando em consideração 

vários aspectos dentre eles a lâmina que será aplicada, ou seja, nessa etapa o profissional não poderá 

cometer erros, ou seja, apresentação de desuniformidade no sistemas não é pelo tipo de bomba, mais sim 

pelo mau dimensionamento do sistema. Em relação a umidade relativa essa sim pode interferir. Os fatores 

técnicos de dimensionamento da potência de bombas e motores para sistemas de bombeamento de água 

são dependentes da altura manométrica, da vazão e do rendimento da bomba e do motor.  

As bombas usadas para irrigação são, em sua maioria, do tipo centrífuga de eixo horizontal. Demais São 

vários os fatores que interferem na distribuição de água às plantas. Do volume que é retirado da fonte 

(represa, poço artesiano, rio ou reservatório), uma parcela é perdida no sistema de condução, através de 

vazamentos em tubulações, conexões e registros. Durante o funcionamento dos sistemas, dependendo das 

condições atmosféricas, como ventos, altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, um alto 

percentual de água é evaporado. Assim, haverá uma redução significativa entre o volume inicial e o 

volume final, aplicado ao solo.  

 

FONTE:  

- PIZARRO, F. Riegos Localizados de Alta Frecuencia: goteo, microaspersión, exudación. Madrid: 

Mundi-Prensa,1996, 511p. 

BERTOSSI, A. P. et al. Avaliação de um sistema de irrigação por aspersão em malha em pastagem. 

Nucleus, v.10, n.1, p.535-564, 2013. 

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
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BERNARDO, S.; SOARES, A.A.; MANTOVANI, E.C. Manual de Irrigação. 8 ed. Viçosa: Ed. UFV, 

2008. 625p.  

MANTOVANI, E.C.; BERNARDO, S.; PALARETTI, L.F. Irrigação: princípios e métodos; 3. ed. Viçosa: 

UFV, 2013, 355p 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A DESPISTILAGEM: visa o controle de doenças fúngicas, principalmente de Trachysphaera fructigena, 

agente causal da moléstia conhecida como ponta-do-charuto. Consiste na retirada dos restos florais, com 

as flores ainda túrgidas, no estádio que se soltam com maior facilidade. Os restos florais aderidos às 

extremidades dos frutos, são removidos com a ponta dos dedos, ou segurando-se a penca e esfregando a 

palma da mão nos pistilos. Como as pencas abrem-se escalonadamente, torna-se necessário dois ou três 

repasses no mesmo cacho em dias diferentes. Essa prática confere também melhor aparência aos frutos e 

deve coincidir também com o período da eliminação do coração. O ENSACAMENTO DO CACHO: tem 

o objetivo de evitar o atrito das folhas com os frutos, diminuir o ataque de trips, AJUDAR a controlar a 

ponta-do-charuto, porém a despistilagem necessita ser feita, senão pode ocorre o aumento com o 

ensacamento como relatado em Lichtemberg (1996) salienta que, além das vantagens da utilização do 

ensacamento, esta técnica acarreta o aumento do custo com aquisição de sacos plásticos, fitilhos e mão-

deobra. Dificulta a realização em bananeiras de porte alto; ocorre aumento na persistência dos restos 

florais; dificulta a visualização dos frutos e a verificação do ponto de colheita; aumenta o risco de poluição 

ambiental; aumenta a incidência da ponta-de-charuto; provoca risco de queimaduras na coroa, ráquis e 

frutos; acarreta branqueamento da casca à maturação precoce dos frutos, além de aumentar os danos por 

fricção entre frutos e atrito do saco (Lichtemberg et al., 1998). 

FONTE: 

 LICHTEMBERG, L. A.; HINZ, R. H.; MALBURG, J. L.; SCHMITT, A. T. dos; LICTEMBERG, S. H. 

; STUKER, H. Efeito do ensacamento do cacho sobre componentes da produção e da qualidade da banana: 

In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 15., Poços de Calda. 

LIMA, M. B. Manejo do Cacho da Bananeira. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Embrapa 

Mandioca e Fruticultura. 2004. 

Lichtemberg, L.A. 1996. Ensacamento do cacho de bananas no campo. Informativo da Sociedade 

Brasileira de Fruticultura, 1(3): 8-11. 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A compostagem é um processo que pode ser usado tratando da fração sólida do dejeto, reduzindo o seu 

volume e aumentando sua eficiência como fertilizante, eliminando odores e gerando um produto final de 

fácil manipulação e uso. Nas lagoas ou estações de tratamento de dejetos líquidos a fermentação é 

anaeróbia, exalando cheiro bastante desagradável. Na compostagem sólida a fermentação é aeróbia, 

restringindo consideravelmente a emissão desses odores (KIEHL, 1998). O tratamento dos dejetos via 

fermentação aeróbia em unidades de compostagem reduz significativamente o risco de impacto ambiental 

e os odores gerados quando comparado aos processos anaeróbios. 

FONTE: KIEHL, E. J. Manual de compostagem: maturação e qualidade do composto. 
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Piracicaba: [s.n.], 1998. 171p 

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

RECORRENTE: 103.647 e Outros 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A veia em destaque está demarcada com um traço preto de fácil localização na imagem, caracterizando 

claramente a posição anatômica da veia basílica. 

 

Fonte: 

http://www2.ebserh.gov.br/documents/147715/0/Coleta+de+materiais+biologicos+12.pdf/6b8aafcb-

9808-47dc-be0a-20370664a70c 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Os principais protocolos de assistência ventilatória em terapia intensiva indica a concentração de 40% 

para pinos de cor rosa nas máscaras de Venturi. 

Fonte: 

http://www.szpilman.com/CTI/protocolos/Oxig%C3%AAnio%20e%20ventila%C3%A7%C3%A3o%20

n%C3%A3o%20invasiva.pdf 

 

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

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 

RECORRENTE: 103.495 e Outros 

QUESTÃO 05 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Não há a necessidade de mencionar que se refere ao Novo Acordo Ortográfico, uma vez que esse é a única 

forma correta a se seguir. Portanto, a única alternativa incorreta é a alternativa D) alcolismo que deveria 

ser escrita da seguinte forma: alcoolismo.  

 

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

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

http://www2.ebserh.gov.br/documents/147715/0/Coleta+de+materiais+biologicos+12.pdf/6b8aafcb-9808-47dc-be0a-20370664a70c
http://www2.ebserh.gov.br/documents/147715/0/Coleta+de+materiais+biologicos+12.pdf/6b8aafcb-9808-47dc-be0a-20370664a70c
http://www.szpilman.com/CTI/protocolos/Oxig%C3%AAnio%20e%20ventila%C3%A7%C3%A3o%20n%C3%A3o%20invasiva.pdf
http://www.szpilman.com/CTI/protocolos/Oxig%C3%AAnio%20e%20ventila%C3%A7%C3%A3o%20n%C3%A3o%20invasiva.pdf
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Todas as palavras são sinônimas de “embora”, no entanto, “apezar de que” não poderia substituir tal termo, 

uma vez que se encontra com erro ortográfico. Dessa forma, a única alternativa incorreta é o gabarito da 

questão. 

 

Referência: https://www.sinonimos.com.br/embora/ 

 

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

 

QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A única alternativa contendo uma sentença aberta é a alternativa A), ou seja, 𝑥 + 3 > 5. Observe que a 

alternativa D) possui o sujeito (Todo curitibano) e o predicado (é feliz) da declaração, desta forma, 

sentença fechada. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão baseia-se nos postulados de José Paulo Netto e demais autores de base do Serviço Social. A 

resposta correta encontra-se na Letra B, pois somente as assertivas I e III estão corretas.   

 A assertiva II está incorreta porque a produção dos bens materiais é coletiva enquanto a apropriação 

é particular e não o contrário, como aparece na questão.  

 

Fontes: livros José Paulo Netto e 

http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2013/JornadaEixo2013/anais-eixo5-

pobrezaepoliticaspublicas/aquestaosocialnocapitalismo-

umaanalisedoseuconceitonacontemporaneidade.pdf. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 32  

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Política Nacional de Assistência aponta que são três as seguranças que devem ser afiançadas pela 

Assistência Social, quais sejam: acolhida, renda e convivência. A questão solicita que o candidato assinale 

uma das seguranças primordiais e para isso descreve-a, a fim de que o candidato identifique-as. A resposta 

correta encontra-se na letra B, pois a acolhida está para assegurar abrigo a quem precisa, bem como 

receptividade de forma acolhedora e ética nos serviços socioassistenciais.  

 Renda e sobrevivência são sinônimas, referem-se à mesma segurança; 

 Convivência ou convívio tratam de outra segurança, das relações familiares e/ou comunitárias. 

 

Fonte: PNAS (pág. 31). 

https://www.sinonimos.com.br/embora/
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2013/JornadaEixo2013/anais-eixo5-pobrezaepoliticaspublicas/aquestaosocialnocapitalismo-umaanalisedoseuconceitonacontemporaneidade.pdf
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2013/JornadaEixo2013/anais-eixo5-pobrezaepoliticaspublicas/aquestaosocialnocapitalismo-umaanalisedoseuconceitonacontemporaneidade.pdf
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2013/JornadaEixo2013/anais-eixo5-pobrezaepoliticaspublicas/aquestaosocialnocapitalismo-umaanalisedoseuconceitonacontemporaneidade.pdf
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Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão está pautada na legislação social que referenda o Sistema Único de Assistência Social e solicita 

ao candidato, com base nos conhecimento adquiridos a partir do estudo do programa proposto para a 

prova, que o mesmo assinale a opção correta quanto a perspectiva inaugurada pela CF de 88 para a Política 

de Assistência Social. A resposta correta encontra-se na letra D. As demais opções estão erradas. 

 A letra A está errada porque a proposta e orientação, a partir da PNAS e demais legislação do 

SUAS, é que haja uma unidade nacional da Política de Assistência Social, com comando único, a 

partir das peculiaridades do território. Mas a oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios 

devem respeitar um comando único, é imperativo que haja alinhamento da oferta em todo território 

nacional; 

 A letra B está errada porque anota Seguro Social, em vez de Seguridade Social; 

 

A letra C está errada porque a Política de Assistência Social não está pautada na possibilidade e sim na 

certeza do direito de cidadania, é imperativa a lógica do direito. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 
QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A lógica adotada no âmbito da metodologia do Serviço Social de Caso não contemplava a ideia de que as 

expressões da questão social vivenciadas pelos indivíduos e suas famílias eram também responsabilidade 

do Estado. Ao contrário, a leitura feita à época pelos profissionais passava pela prática repressora e 

conservadora, de responsabilização dos indivíduos e correção dos mesmos aos meios. Pautavam sua ação 

profissional com base na teoria positivista. Somente a partir de maior formação e através da adoção de 

novas bases conceituais, sedimentadas pelo Movimento de Reconceituação, essa leitura de realidade 

começa a ser mudada. O Estado intervia na questão social por meio das políticas sociais e atuação dos 

assistentes sociais justamente para controlar a sociedade, era um mecanismo de controle social, diferente 

do que se tem hoje.  

 

A letra C está errada e respalda-se pelas obras de Maria Lúcia Martinelli e Marilda Iamamotto, autoras de 

base do Serviço Social. As demais assertivas estão corretas. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

CARGO: AGRÔNOMO 
 

RECORRENTE: 112.813 e Outros 

QUESTÃO 01 

RECURSO PROCEDENTE 
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QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Não há erro de concordância em nenhum dos trechos apresentados pela alternativa. Na alternativa B não 

há erro na colocação dos tempos e modos verbais, uma vez que a pessoa, no presente, conta um fato 

passado.  

 

Do mesmo modo, segundo Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos), 

quando o sujeito é formado por numerais percentuais ou fracionários seguidos de uma especificação, o 

verbo poderá concordar tanto com o numeral quanto com a expressão especificativa. Além disso, não há 

erro de regência em “enfrentar problemas com” (alternativa C), até mesmo porque seria erro de regência 

e não de concordância, mas, de qualquer forma, não há erro. Desta forma, todos os trechos estão corretos.  

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Todas as palavras são sinônimas de “embora”, no entanto, “apezar de que” não poderia substituir tal termo, 

uma vez que se encontra com erro ortográfico. Dessa forma, a única alternativa incorreta é o gabarito da 

questão. 

 

Referência: https://www.sinonimos.com.br/embora/ 

 

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

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Segundo o Ato de 1991 da Convenção da UPOV sobre a proteção conferida aos criadores, os seguintes 

atos requerem a autorização prévia do titular dos direitos: 1. Produção ou reprodução (multiplicação) 2. 

Condicionamento para fins de propagação 3. Oferecimento à venda 4. Venda ou outro tipo de 

comercialização 5. Exportação 6. Importação 7. Armazenagem para qualquer uma das finalidades acima. 

FONTE: Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Proteção de Cultivares no Brasil / 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e 

Cooperativismo. – Brasília : Mapa/ACS, 2011. 202 p 

 

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

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

https://www.sinonimos.com.br/embora/
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A questão pede para assinalar a alternativa correta, no caso a) II.  

O item c) II, III e IV está incorreto, pois as informações presentes no item III estão improcedentes: Nas 

operações de compra e venda para entidades privadas; e o item IV não consta na questão. 

 

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

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Cabe ao candidato o conhecimento da Estrutura e comitês do Codex Alimentarius, a qual descrito no 

próprio material que é item do edital do certame. 

 

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

 
QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O item I não induz o candidato ao erro, já que lendo o item: Os componentes do MIP SÃO a diagnose e 

tomada de decisão, verifica-se uma afirmativa, ou seja, apenas esses dois aspectos são componentes, 

levando o item a está errado baseado na literatura de Marcelo Coutinho citada.  

 

No item IV ocorre o mesmo comentário anteriormente, “Na tomada de decisão OCORRE a decisão de 

usar métodos químicos de controle”, ou seja o item afirmar que na tomada de decisão ocorre essa 

decisão, porém a afirmativa e errada, já que não necessariamente dever usar esse método. 

 

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

 
QUESTÃO 31 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A pergunta encontra-se bem objetiva: Assinale a alternativa correta que se refere A UMA característica 

do COOPERATIVISMO, ou seja, a pergunta foi realiza em termos gerais, os comentários do recorrente, 
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cita várias outras situações, que não se encontram nas alternativas. Cabe ao candidato o conhecimento 

sobre o assunto. Demais a letra b e a afirmativa correta, já que umas das características é ter pelo menos 

vinte pessoas. 

 

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

 

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO 
 

RECORRENTE: 109.477 e Outros 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Não há erro de concordância em nenhum dos trechos apresentados pela alternativa. Na alternativa B não 

há erro na colocação dos tempos e modos verbais, uma vez que a pessoa, no presente, conta um fato 

passado.  

 

Do mesmo modo, segundo Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos), 

quando o sujeito é formado por numerais percentuais ou fracionários seguidos de uma especificação, o 

verbo poderá concordar tanto com o numeral quanto com a expressão especificativa. Além disso, não há 

erro de regência em “enfrentar problemas com” (alternativa C), até mesmo porque seria erro de regência 

e não de concordância, mas, de qualquer forma, não há erro. Desta forma, todos os trechos estão corretos.  

 

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

 

QUESTÃO 29 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

RECURSO: 06599 

RECORRENTE: 116166 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O candidato não especificou a qual questão se referia conforme exige o edital do certame. 

 

CARGO: CONTADOR 
 

RECORRENTE: 100.289 e Outros 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Tal verbo está em sua forma pronominal e não é considerado como transitivo direto. Fonte: 

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

 

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

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/enfrentar/
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CARGO: FISIOTERAPEUTA 
 

RECORRENTE: 111.315 e Outros 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Tal verbo está em sua forma pronominal e não é considerado como transitivo direto. Fonte: 

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

 

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

 

CARGO: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 
 

RECORRENTE: 111.656 e Outros 

QUESTÃO 01 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Não há erro de concordância em nenhum dos trechos apresentados pela alternativa. Na alternativa B não 

há erro na colocação dos tempos e modos verbais, uma vez que a pessoa, no presente, conta um fato 

passado.  

 

Do mesmo modo, segundo Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos), 

quando o sujeito é formado por numerais percentuais ou fracionários seguidos de uma especificação, o 

verbo poderá concordar tanto com o numeral quanto com a expressão especificativa. Além disso, não há 

erro de regência em “enfrentar problemas com” (alternativa C), até mesmo porque seria erro de regência 

e não de concordância, mas, de qualquer forma, não há erro. Desta forma, todos os trechos estão corretos.  

 

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

QUESTÃO 05 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Não há a necessidade de mencionar que se refere ao Novo Acordo Ortográfico, uma vez que esse é a única 

forma correta a se seguir. Portanto, a única alternativa incorreta é a alternativa D) alcolismo que deveria 

ser escrita da seguinte forma: alcoolismo.  

 

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

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/enfrentar/
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JUSTIFICATIVA 

Tal partícula “que” exerce função morfológica de pronome relativo, podendo ser substituído por “a qual”. 

Dessa forma, gabarito correto e mantido. 

A) Substituição da primeira partícula “que” (Título do Texto) por “a qual”. 

 

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

 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Todas as palavras são sinônimas de “embora”, no entanto, “apezar de que” não poderia substituir tal termo, 

uma vez que se encontra com erro ortográfico. Dessa forma, a única alternativa incorreta é o gabarito da 

questão. 

 

Referência: https://www.sinonimos.com.br/embora/ 

 

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

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Que tal verbo está em sua forma pronominal e não é considerado como transitivo direto. Fonte: 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Segundo Paulo Quilelli (Raciocínio Lógico Matemático para Concursos): 

 

 

https://www.sinonimos.com.br/embora/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/enfrentar/
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Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 
QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão pede de forma expressa que o candidato deve assinalar a alternativa que NÃO 

CORRESPONDE a um dos deveres do servidor público, previstos no Decreto n. 1171/1994.  

Estes deveres estão previstos no inciso XIV do referido Decreto, o qual segue transcrito em sua literalidade 

abaixo: 

XIV - São deveres fundamentais do servidor público: 

a) desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular; 

b) exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando 

prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra 

espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar 

dano moral ao usuário; 

c) ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, 

quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum; 

d) jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e 

serviços da coletividade a seu cargo; 

e) tratar cuidadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de comunicação e 

contato com o público; 

f) ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada 

prestação dos serviços públicos; 

g) ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações 

individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de 

raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se, dessa forma, 

de causar-lhes dano moral; 

h) ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer 

comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal; 

i) resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que 

visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais 

ou aéticas e denunciá-las; 

j) zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da 

segurança coletiva; 

l) ser assíduo e freqüente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho 

ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema; 

m) comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse 

público, exigindo as providências cabíveis; 

n) manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua 

organização e distribuição; 
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o) participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas 

funções, tendo por escopo a realização do bem comum; 

p) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função; 

q) manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão 

onde exerce suas funções; 

r) cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu cargo 

ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. 

s) facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito; 

t) exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se 

de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados 

administrativos; 

u) abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha 

ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação 

expressa à lei; 

v) divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste Código de Ética, 

estimulando o seu integral cumprimento. 

O dever previsto na alternativa A “jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial 

da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo”; consiste na literalidade da alínea “d” 

supratranscrita, logo a alternativa está correta. 

O dever previsto na alternativa B “ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos 

que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos” consiste na literalidade da alínea “f” 

supratranscrita, logo a alternativa está correta. 

O dever previsto na alternativa C “zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências 

específicas da defesa da vida e da segurança coletiva” consiste na literalidade da alínea “j” supratranscrita, 

logo a alternativa está correta. 

Por fim, a alternativa D “d) Ser ímprobo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do 

seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o 

bem comum” está em desacordo com a alínea “c” supratranscrita, que diz “c) ser probo, reto, leal e justo, 

demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, 

a melhor e a mais vantajosa para o bem comum”, e portanto esta seria a única alternativa passível de ser 

assinalada conforme o pedido do enunciado. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 
QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa A consiste na transcrição literal do conceito de Maria Sylvia Zanella di Pietro, senão 

vejamos: 

“O princípio da pluralidade de instâncias decorre do poder de autotutela de que dispõe a Administração 

Pública e que lhe permite rever os próprios atos, quando ilegais, inconvenientes ou inoportunos; esse 

poder está reconhecido pelo STF, conforme Súmulas nos 346 e 473.” 

 

PIETRO, DI, Maria Zanella. Direito Administrativo, 31ª edição. p. 804 do Livro Digital. 
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A argumentação do recurso demonstra desconhecimento sobre o que é o princípio da verdade material e 

o que é o poder de autotutela. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O recorrente sustenta que a questão deveria ser assinalada pois a alternativa B estaria incorreta pois a 

expressão “e” tornaria incorreta pois no texto legal consta a expressão ‘’ou’’. Ocorre que conjunção “ou” 

no texto legal não tem o sentido de exclusão de uma alternativa ou outra e sim de deixar claro que a 

fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços são considerados como serviços técnicos 

profissionais especializados para efeitos da Lei no 8666/1993. O uso da conjunção “e” em nada muda o 

sentido da Lei, pois trata-se de uma conjunção aditiva, que tem o caráter de demonstrar uma ideia de 

acréscimo, o que mantém totalmente o sentido da Lei, que pretende deixar que tanto nas obras quanto nos 

serviços, a fiscalização, supervisão ou gerenciamento serão consideradas como serviços técnicos 

especializados para efeitos da Lei de Licitações. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa D consiste na transcrição LITERAL do §6º do artigo 177 da Lei no 6404/1976, senão 

vejamos: 

Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos 

preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo 

observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo 

o regime de competência.  

§ 6o As companhias fechadas poderão optar por observar as normas sobre demonstrações financeiras 

expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários para as companhias abertas.   

A referida Lei estava expressamente prevista no edital. 

A informação contida na alternativa D estava completa pois é o que se exige, o conhecimento sobre as 

disposições acerca de escrituração. 

Isto posto, não há fundamento em dizer que a alternativa supostamente estaria incorreta ou incompleta 

pelo fato de o ponto final não ter saído na impressão, pois a alternativa está completa e de acordo com a 

literalidade da Lei prevista no edital. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

CARGO: PSICÓLOGO 
 

RECORRENTE: 101.829 e Outros 

QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE 
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JUSTIFICATIVA 

As formas de negação de uma conjunção (∧) são: 

 

Primeira: ~𝑝 ∨ ~𝑞 

Segunda: 𝑝 → ~𝑞 

Terceira: 𝑞 → ~𝑝 

 

Portanto, qualquer uma das três possibilidades estariam corretas. Dessa forma, questão correta e mantida. 

 

Gabarito D) ~𝑝 ∨ ~𝑞 

 

Fonte: Villar, B. Raciocínio Lógico Facilitado 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com Chiabi, os bebês nascem com um reflexo de preensão. Se a palma da mão do bebê for 

acariciada, a mão fecha com firmeza. Por volta dos três meses e meio de idade, a maioria dos bebês 

consegue agarrar um objeto de tamanho moderado, como um chocalho, mas tem dificuldade em segurar 

objetos pequenos. Depois eles começam a pegar objetos com uma das mãos e transferi-los para a outra, e 

em seguida segurar (mas não apanhar) pequenos objetos. Entre 7 e 11 meses, as mãos tornam-se 

suficientemente coordenadas para apanhar objetos pequenos, como uma ervilha, usando a preensão em 

pinça. Por volta dos 15 meses, um bebê mediano sabe montar uma torre com dois cubos. Alguns meses 

após o terceiro aniversário, uma criança mediana consegue copiar um círculo razoavelmente. Aos 4 anos, 

90% das crianças consegue copiar um círculo. 

 

Fonte: http://sandrachiabi.com/wp-content/uploads/2017/03/desenvolvimento-humano.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com Chiabi, a capacidade de diferenciar fantasia de realidade se desenvolve aos 3 anos, mas 

crianças de 4 a 6 anos podem imaginar que uma figura de fantasia é real. 

 

Fonte: http://sandrachiabi.com/wp-content/uploads/2017/03/desenvolvimento-humano.pdf 

 

http://sandrachiabi.com/wp-content/uploads/2017/03/desenvolvimento-humano.pdf
http://sandrachiabi.com/wp-content/uploads/2017/03/desenvolvimento-humano.pdf
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Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A abordagem biológica tem como processos básicos, genéticos, neurológicos e atividades hormonais, as 

crenças básicas são que Muitas ou a maior parte das diferenças entre os sexos podem ser atribuídas a 

diferenças biológicas. Já a teoria Evolucionista, envolve como processo básico a seleção sexual natural, 

onde a crença básica é que a criança desenvolve papéis de gênero em preparação para atividades sexuais 

adultas e comportamentos que visem a reprodução. 

 

Fonte: http://www.scielo.br/pdf/ptp/v24n1/a09v24n1.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão não aponta nenhum questionamento sobre as teorias de gênero, a questão solicita a definição 

para segregação de gênero. A segregação de gênero é definida como a tendência a escolher companheiros 

de brincadeira do próprio sexo. 

 

Fonte: http://sandrachiabi.com/wp-content/uploads/2017/03/desenvolvimento-humano.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

 

 

 

 

CARGO: PROFESSOR DO 1° AO 5° ANO  
 

RECORRENTE: 116.265 e Outros 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A única alternativa considerada uma palavra paroxítona terminada em ditongo é a alternativa B) 

“miocárdio”. 

 

A alternativa C é uma palavra proparoxítona (sis-tó-li-ca), cuja regra de acentuação é: acentuam-se todas 

as palavras proparoxítonas.  

 

http://www.scielo.br/pdf/ptp/v24n1/a09v24n1.pdf
http://sandrachiabi.com/wp-content/uploads/2017/03/desenvolvimento-humano.pdf
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Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

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

 

“Quando o sujeito é formado por expressões partitivas (uma parte de, a metade de, o grosso de, um grande 

número de, uma porção de, a maioria de etc.) o verbo poderá concordar, no singular, com o núcleo dessas 

expressões ou com o termo da expressão explicativa ou especificativa que as acompanha. Exemplo: Boa 

parte dos inscritos no último concurso irá/irão realizar a prova no centro da cidade.  

 

No entanto, vindo o sujeito formado pela expressão partitiva posposto ao verbo, só será lícita a 

concordância com o núcleo desse sujeito. 

 

Exemplo: Nas principais capitais brasileiras, circula grande número de automóveis. (Aqui só se permite a 

concordância nuclear).” 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos): 

 

a) Àquela hora, ninguém o ajudaria. 

(Nas locuções adverbiais iniciadas pelos pronomes demonstrativos “aquela(s), aquele(s), aquilo”, a 

crase é obrigatória.) 

 

b) Jamais irás àquela festa. 

(Uma forma bastante prática para descobrir se há crase com os demonstrativos “aquela(s), 

aquele(s), aquilo” é substituí-los pelos também demonstrativos “esta(s), este(s), isto”.) Exemplo: 

Jamais irás àquela (a esta) festa. 

 

c) A sentinela feriu o inimigo à espada. 

(O “a” inicial das locuções adverbiais de instrumento não recebe o acento grave, exceto se a locução 

adverbial provocar ambiguidade. Exemplo: A sentinela feriu o inimigo a espada.) 

 

d) À medida que estudava, aprendia todos os macetes da Língua Portuguesa. 

(Crase obrigatória em algumas locuções conjuntivas formadas por palavras femininas como, por 

exemplo. “à medida que”) 
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Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O decreto nº 4.834/03 encontra-se no conteúdo programático do concurso. Além do mais, se o candidato 

ler o decreto nº 6.093/07 que substitui o nº 4.834/03, verá que o conteúdo que é cobrado na questão se 

mantém válido: 

DECRETO Nº 6.093/07 

CAPÍTULO V 

DOS SELOS DE CERTIFICAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO 

Art. 13.  A Medalha Paulo Freire, instituída pelo art. 4o do Decreto no 4.834, de 8 de setembro de 2003, 

será conferida pela CNAEJA a personalidades e instituições que se destacarem nos esforços de 

universalização da alfabetização no Brasil. 

Parágrafo único.  O Ministro de Estado da Educação disporá sobre a concessão da Medalha Paulo Freire. 

 

Logo, a alternativa “D) Personalidades e instituições que se destacarem nos esforços de erradicação do 

analfabetismo no Brasil.” mantém-se como a correta a ser assinalada. 

 

FONTE: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6093.htm#art18 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

De acordo a revista nova escola: 

 “É projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar durante determinado período de tempo.” 

 “É político por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis 

e críticos, que atuarão individual e coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir.” 

 “É pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao processo 

de ensino e aprendizagem.” 

 

É possível percebermos que a descrição do motivo de o projeto ser pedagógico definida acima difere da 

colocada na questão. 

 Nova Escola: “É pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários 

ao processo de ensino e aprendizagem.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6093.htm#art18


  

 

 

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 22: “É pedagógico porque define e organiza as teorias de ensino sugeridas pelas diretrizes 

nacionais e estabelece assim os projetos educativos necessários ao processo de ensino e aprendizagem.”.  

 

O projeto político-pedagógico não define nem organiza as teorias de ensino, quem o faz é o próprio 

Ministério da Educação em suas cartilhas e diretrizes. Logo, o item III não pode ser considerado correto. 

Reitero a alternativa “A) I e II.” como a correta. 

 

FONTE: 

https://gestaoescolar.org.br/conteudo/560/o-que-e-o-projeto-politico-pedagogico-ppp 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 
QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Em um primeiro momento, uma vez que não situo algum país especificamente, pode-se concluir que 

estamos falando do ensino de matemática no Brasil, já que a educação que estamos discutindo é a daqui 

e o concurso é para ser professor daqui. Além do mais, caso o candidato ainda estivesse com dúvida, o 

fato de citarmos os Parâmetros Curriculares Nacionais deveria situa-lo, uma vez que é um documento do 

Ministério da Educação brasileiro. 

Uma vez cobrado no conteúdo programático do concurso o tema do ensino de matemática, o candidato 

deve procurar fontes e conhecimentos acerca do tema, incluindo como tal ensino foi implantado e os 

principais marcos de sua história. Falar do movimento da matemática moderna é falar deste percurso 

histórico que muito influencia em como ensinamos hoje em dia. Importante ao conhecê-lo é também 

conhecer suas principais pontos fortes e também suas críticas. O candidato que estudou a fundo tal 

movimento é capaz de identificar na questão qual crítica foi feita pelos educadores e pelo próprio MEC 

em seus materiais e quais não foram.  

Ainda, de acordo com a revista Educação Pública: 

“No Brasil, o Movimento da Matemática Moderna esteve sob a coordenação do professor Osvaldo 

Sangiorgi, que difundiu as ideias do movimento. O objetivo era reformular e atualizar os currículos 

escolares. Essas questões eram discutidas nos encontros, que reuniam grandes pesquisadores para debater 

como melhorar o ensino da Matemática trazendo-o para o contexto social dos indivíduos (Maccarini, 

2010). A prioridade era promover o ensino da Matemática baseado na Lógica, Álgebra, Topologia e na 

Teoria dos Conjuntos. De acordo com Fiorentini (1995, apud Maccarini, 2010, p. 14), “a Matemática foi 

tratada como se neutra, pronta e acabada, e não tivesse relação alguma com questões sociais e políticas”. 

Dentro dessa perspectiva, o Movimento da Matemática Moderna também recebeu críticas pertinentes dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), a partir desse movimento que priorizou a linguagem e a 

simbologia que não eram adequadas às crianças em diferentes faixas etárias, não observando a fase de 

desenvolvimento psicológico e neurológico infantil. Para alguns estudiosos e pesquisadores, isso foi 

considerando o fracasso do Movimento da Matemática Moderna.” 

 

FONTE: 

https://educacaopublica.cederj.edu.br/artigos/16/13/a-prtica-do-professor-de-matemtica-dos-anos-

iniciais-da-formao-inicial-ao-cotidiano-da-ao-educativa 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

https://gestaoescolar.org.br/conteudo/560/o-que-e-o-projeto-politico-pedagogico-ppp
https://educacaopublica.cederj.edu.br/artigos/16/13/a-prtica-do-professor-de-matemtica-dos-anos-iniciais-da-formao-inicial-ao-cotidiano-da-ao-educativa
https://educacaopublica.cederj.edu.br/artigos/16/13/a-prtica-do-professor-de-matemtica-dos-anos-iniciais-da-formao-inicial-ao-cotidiano-da-ao-educativa
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RECORRENTE: 116.215 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão abordada está contida no conteúdo programático do edital do certame. 

 

RECORRENTE: 109.254 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

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

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

No conteúdo programático do concurso contém: “Questões Práticas sobre o ensino da Língua Portuguesa 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental.”, situando o candidato em relação ao que poderá ser pedido. 

Uma vez que o edital não especificou os materiais a serem estudados, o candidato e o elaborador da 

questão encontram-se livres para basear seu estudo em qualquer material. Porém é necessário destacar a 

importância de serem utilizadas fontes confiáveis e seguras, preferencialmente do próprio Ministério da 

Educação. Ao falarmos de língua portuguesa nas séries iniciais do ensino fundamental, imediatamente 

nos remetemos aos Parâmetros Curriculares, e é um equívoco o candidato que for estudar o tema não 

identifica-lo como um possível material de estudo. Em um segundo momento, o próprio edital, ao afirmar 

“Língua Portuguesa nas séries iniciais do Ensino Fundamental” já situa o candidato em relação aos ciclos 

que se refere.  

Com relação ao uso da conjunção citado não há indução de um duplo sentido, ou que leve o candidato a 

outra interpretação. A contextualização das duas orações é suficiente para estabelecer uma relação de 

continuidade e sentido de ambas. 

 

FONTE: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro02.pdf 

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

 
QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

As Competências gerais da educação básica de acordo com a base nacional comum curricular para a 

educação infantil eram parte do conteúdo bibliográfico para o exame, portanto, a questão figura 

corretamente dentre as exigências do edital.  

Em segundo lugar, no campo especifico da BNCC que trata das competências gerais da educação básica 

para a educação infantil, entre seus direitos de aprendizagem estão elencados o interagir e o brincar como 

formas de consolidar a aprendizagem nesta etapa do desenvolvimento. Há toda uma bibliografia e campo 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro02.pdf
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de estudo que tematiza o lúdico e as interações como partes essenciais do aprendizado na infância, não 

somente como atividades recreativas, como afirma o candidato. 

 

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

 

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

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

RECORRENTE: 110.803 e Outros 

QUESTÃO 05 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O período possui as seguintes funções morfológicas:  

 

“A (artigo definido) hipertensão (substantivo) arterial (adjetivo), popularmente (advérbio de modo) 

chamada (adjetivo) de (preposição) pressão (substantivo) alta (adjetivo), [...]”. Portanto, a única classe 

gramatical que não se faz presente no período é a das conjunções. Dessa forma, gabarito correto e mantido. 

 

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

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “B” 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – Volume 3: 

 

“O movimento é uma importante dimensão do desenvolvimento e da cultura humana. As crianças se 

movimentam desde que nascem, adquirindo cada vez maior controle sobre seu próprio corpo e se 

apropriando cada vez mais das possibilidades de interação com o mundo.[...] O movimento humano, 

portanto, é mais do que simples deslocamento do corpo no espaço: constitui-se em uma linguagem que 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
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permite às crianças agirem sobre o meio físico e atuarem sobre o ambiente humano, mobilizando as 

pessoas por meio de seu teor expressivo.” 

Justamente como o candidato afirma, o movimento do corpo para a criança é uma das formas mais 

importantes de expressão e comunicação, e é justamente isso que a alternativa “D” afirma. Ao mobilizar 

as pessoas por meio de seu teor expressivo ela se expressa e se comunica. Para as crianças, especialmente 

as que utilizam-se majoritariamente do movimento corporal como principal forma de comunicação, não 

é possível afirmarmos que criam diálogos completos, uma vez que ainda estão aprendendo a falar e a 

dominar os signos da comunicação social. Logo, a alternativa “A” não pode ser correta. 

 

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

 

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

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – Volume 3: 

“Crianças de quatro a seis anos: 

 Nessa faixa etária constata-se uma ampliação do repertório de gestos instrumentais, os quais contam com 

progressiva precisão. Atos que exigem coordenação de vários segmentos motores e o ajuste a objetos 

específicos, como recortar, colar, encaixar pequenas peças etc., sofisticam-se.” 

 

“Crianças de um a três anos: 

Outro aspecto da dimensão expressiva do ato motor é o desenvolvimento dos gestos simbólicos, tanto 

aqueles ligados ao faz-de-conta quanto os que possuem uma função indicativa, como apontar, dar tchau 

etc.” 

 

Logo, pode-se perceber que a alternativa “C” refere-se ao desenvolvimento de crianças de 1 a 3 anos, e 

não de 4 a 6, como é pedido na questão. Ao analisarmos as citações é possível verificar que a alternativa 

correta é a “A) Uma ampliação do repertório de gestos instrumentais, os quais contam com progressiva 

precisão.” 

 

FONTE: 

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

 

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

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – Volume 3: 

“Crianças de zero a três anos: 

 O trabalho com Música deve se organizar de forma a que as crianças desenvolvam as seguintes 

capacidades:  

• ouvir, perceber e discriminar eventos sonoros diversos, fontes sonoras e produções musicais;  

• brincar com a música, imitar, inventar e reproduzir criações musicais.” 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf
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Logo, pode-se afirmar que a alternativa correta a ser assinalada é a “C) I e IV.” Que são os itens 

correspondentes ao que é afirmado no referencial. 

 

FONTE: 

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

 

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

 
QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

“Ao propor uma prática de sala de aula que pudesse desenvolver a criticidade dos alunos, Freire condenava 

o ensino oferecido pela ampla maioria das escolas (isto é, as "escolas burguesas"), que ele qualificou de 

educação bancária. Nela, segundo Freire, o professor age como quem deposita conhecimento num aluno 

apenas receptivo, dócil. Em outras palavras, o saber é visto como uma doação dos que se julgam seus 

detentores. Trata-se, para Freire, de uma escola alienante, mas não menos ideologizada do que a que ele 

propunha para despertar a consciência dos oprimidos. "Sua tônica fundamentalmente reside em matar nos 

educandos a curiosidade, o espírito investigador, a criatividade", escreveu o educador. Ele dizia que, 

enquanto a escola conservadora procura acomodar os alunos ao mundo existente, a educação que defendia 

tinha a intenção de inquietá-los.”. 

Uma vez que a educação bancária e tradicional procura alienar e acomodar os alunos ao mundo existente, 

não é desprovida de ideologia, logo a alternativa “A” não pode ser a correta. Conforme o trecho acima, 

pode-se compreender que a alternativa correta a ser assinalada é a “C 

 

FONTE: 

https://novaescola.org.br/conteudo/460/mentor-educacao-consciencia 

 

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

 

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

RECORRENTE: 105.812 e Outros 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf
https://novaescola.org.br/conteudo/460/mentor-educacao-consciencia
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JUSTIFICATIVA 

 

Ao tratar sobre o tema da função social da escola é comum abordarmos temas amplos como democracia, 

libertação e burocratização, o que não torna a discussão menos válida e os conceitos menos importantes, 

pelo contrário. Quando elaborar o recurso peço que coloque as fontes dos autores a que se refere para que 

eu possa lhe oferecer uma resposta completa. Ainda: 

“O sistema educacional brasileiro fundamenta-se numa filosofia de racionalização e democratização do 

ensino, mas na realidade atesta a existência de mecanismos rígidos de seleção e burocratização, que o 

configura como elitista”.  

 

“A educação deveria servir como mecanismo de libertação do homem. Esse, por meio da educação formal, 

deveria colaborar para o desenvolvimento do país e, acima de tudo, usufruir dos resultados. Porém, tem-

se uma educação que serve como veículo de transmissão das ideias da classe dominante, cujo papel é 

muito importante na perpetuação das condições sociais já existentes.” 

Logo, reafirmo a alternativa “C) Mecanismos rígidos de seleção e burocratização, configurando-o como 

elitista.” como a correta a ser assinalada. 

FONTE: 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/a-funcao-social-da-escola/14360 

 

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

 

 

 

 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Primeiramente o candidato cita Fernando Novais e sua análise sobre o Brasil Colonial. O trabalho de 

Novais tem grande importância e relevância para a historiografia da América Portuguesa, no entanto, 

insere o Brasil e a economia colonial portuguesa no processo de acumulação primitiva do capital, 

inserindo sua dinâmica ao capitalismo em formação, sem levar em consideração estudos recentes que 

visam aprofundar as particularidades específicas que a dinâmica interna colonial adquire e que foge ao 

controle estabelecido pela metrópole, assim, por exemplo, o comércio interno, diversidade da produção, 

características culturais, políticas entre outras toma forma distinta de qualquer esforço institucional da 

coroa.  

Estudos recentes como, por exemplo, da historiadora Laura de Melo e Souza, Ronaldo Vainfas, entre 

outros procuram demonstrar a dinâmica interna sem os determinismos de uma conceituação que não leva 

em consideração diversos fatores da dinâmica social interna brasileira do período colonial. 

Ao relacionar o comércio dos principais portos do Brasil com o rio da Prata, no sul da América, com a 

Costa da Mina, Angola e Moçambique, comercializando diretamente com outras regiões, não se  está 

contrariando o monopólio comercial, tendo em vista que todos pertencem ao domínio português, e 

portanto, em teoria são politicamente pertencentes a esta região. Por outro lado, coloca em xeque o pacto 

colonial, pois não estão comercializando diretamente com a metrópole. 

 

FONTE: João Fragoso, Manolo Florentino, Sheila de Castro Faria. A economia colonial brasileira 

(séculos XVI-XIX). 4a. ed., São Paulo: Atual Editora, 2007. 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/a-funcao-social-da-escola/14360
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FARIA, Sheila de Castro. A Colônia é mais embaixo. Disponível em 

http://claudiouff.blogspot.com/2016/12/a-colonia-e-mais-embaixo.html acessado em 17 de junho de 

2019. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

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

RECORRENTE: 112.052 e Outros 

QUESTÃO 05 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O período possui as seguintes funções morfológicas:  

 

“A (artigo definido) hipertensão (substantivo) arterial (adjetivo), popularmente (advérbio de modo) 

chamada (adjetivo) de (preposição) pressão (substantivo) alta (adjetivo), [...]”. Portanto, a única classe 

gramatical que não se faz presente no período é a das conjunções. Dessa forma, gabarito correto e mantido. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 
QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

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

 

“Quando o sujeito é formado por expressões partitivas (uma parte de, a metade de, o grosso de, um grande 

número de, uma porção de, a maioria de etc.) o verbo poderá concordar, no singular, com o núcleo dessas 

expressões ou com o termo da expressão explicativa ou especificativa que as acompanha. Exemplo: Boa 

parte dos inscritos no último concurso irá/irão realizar a prova no centro da cidade.  

No entanto, vindo o sujeito formado pela expressão partitiva posposto ao verbo, só será lícita a 

concordância com o núcleo desse sujeito. 

Exemplo: Nas principais capitais brasileiras, circula grande número de automóveis. (Aqui só se permite a 

concordância nuclear).” 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 
QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE 

http://claudiouff.blogspot.com/2016/12/a-colonia-e-mais-embaixo.html
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JUSTIFICATIVA 

De acordo com Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos): 

 

a) Àquela hora, ninguém o ajudaria. 

(Nas locuções adverbiais iniciadas pelos pronomes demonstrativos “aquela(s), aquele(s), aquilo”, a 

crase é obrigatória.) 

 

b) Jamais irás àquela festa. 

(Uma forma bastante prática para descobrir se há crase com os demonstrativos “aquela(s), 

aquele(s), aquilo” é substituí-los pelos também demonstrativos “esta(s), este(s), isto”.) Exemplo: 

Jamais irás àquela (a esta) festa. 

 

c) A sentinela feriu o inimigo à espada. 

(O “a” inicial das locuções adverbiais de instrumento não recebe o acento grave, exceto se a locução 

adverbial provocar ambiguidade. Exemplo: A sentinela feriu o inimigo a espada.) 

 

d) À medida que estudava, aprendia todos os macetes da Língua Portuguesa. 

(Crase obrigatória em algumas locuções conjuntivas formadas por palavras femininas como, por 

exemplo. “à medida que”) 

 

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

 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A questão exige interpretação, no enunciado estão descritos elementos da geografia física abordados no 

ensino fundamental, citando “formação da Terra, estrutura interna do planeta, aspectos geomorfológicos, 

ecossistemas, tipo de vegetação, latitudes e longitudes, movimento da Terra”. Com base nestes aspectos o 

candidato deveria identificar quais elementos fogem desta temática dentre as alternativas, a alternativa C 

(Gabarito da questão) apresenta elementos de modificação da paisagem a partir da ação humana, social e 

histórica e, por este, motivo considerados aqui fora da temática da geografia física. Esta diferenciação é 

recomendada pelo PCN de geografia, que didaticamente direciona o trabalho do professor a levar o aluno 

a reconhecer os fatores humanos de modificação do espaço, e também os de aspecto da natureza. 

Didaticamente, as atividades no Ensino Fundamental devem partir destas caracterizações para criar 

conceitos estruturais da geografia. Embora possam estar presentes elementos do relevo e suas 

características, a atividade em questão, elaborar maquete, visa o reconhecimento da ação humana. 

 

FONTE: https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-05-geografia.pdf 

 

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

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Trata-se de um erro de interpretação. A questão está embasada no PCN de Geografia, e o candidato tem 

que levar em consideração a especificidade do conteúdo em relação ao nível do ensino a que se dirige o 

https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-05-geografia.pdf
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modelo de avaliação tratado. Com efeito, o PCN elenca alguns pontos chave que devem ser destacados 

no final do terceiro e quarto ciclo do ensino fundamental, o enunciado exige do candidato a identificação 

da alternativa INCORRETA em relação às demais, comparando a descrição do PCN e cada uma das 

alternativas, a letra C é a única que foge aos seus postulados, corroborando com o objetivo da questão. 

FONTE: https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-05-geografia.pdf 

 

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

 
QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Primeiramente a alternativa C está incorreta, pois a escala Richter se inicia em 0, a magnitude zero (0) 

como aquela que proporciona uma amplitude de onda de um micrômetro (1 mm) de vibração a uma 

distância de 100 km do epicentro. E a alternativa B corrobora com o excerto citado pelo candidato: “A 

maioria dos terremotos são causados por choques subterrâneos de placas rochosas (placas tectônicas), 

outros motivos podem ser o grande deslocamento de gases, atividades vulcânicas e ação antrópica”. A 

alternativa B é a que contém mais exemplos de causas de terremotos. 

Logo, reafirmo a alternativa “B Sua ocorrência se deve a fatores como movimentos tectônicos e 

vulcânicos, que liberam grande quantidade de energia acumulada”. 

 

FONTE: http://www.if.ufrgs.br/mpef/mef004/20021/Marcelo/richter-escala 

https://www.britannica.com/science/Richter-scale 

https://www.infoescola.com/geografia/terremoto 

 

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

 
QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O sentido da palavra foi dado pelo contexto no qual se descreve o enunciado, ainda que o sentido pudesse 

ser atribuído aos significados descritos pelo candidato, a única alternativa correta que se refere ao processo 

de infiltração é a letra C, todas as demais alternativas descrevem processos totalmente diversos, facilmente 

reconhecidos se interpretados corretamente. 

Logo, reafirmo a alternativa “C Quando a chuva cai, uma parte da água passa para o solo por entre as 

rochas até não encontrar mais espaços” 

 

FONTE: http://geografialinks.com/site/wp-content/uploads/2010/03/07-CICLO-DA-%C3%81GUA.pdf 

 

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

 
QUESTÃO 30 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 34 

https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-05-geografia.pdf
http://www.if.ufrgs.br/mpef/mef004/20021/Marcelo/richter-escala
https://www.britannica.com/science/Richter-scale
https://www.infoescola.com/geografia/terremoto
http://geografialinks.com/site/wp-content/uploads/2010/03/07-CICLO-DA-%C3%81GUA.pdf
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RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O Distrito Federal, descrito por último não é um Estado Brasileiro como os demais, mas costuma-se 

descrevê-lo separadamente do Estado de Goiás, dado suas particularidades administrativas, O Distrito 

Federal tem características tanto de Estado como de Município, possui um governador, e este que 

determina os administradores das regiões administrativas, inclusive a de Brasília. Portanto, sua descrição 

ao lado dos Estados que compõe a região Centro-Oeste não invalida o objetivo da questão. 

 

FONTE: https://www.estadosecapitaisdobrasil.com/estado/distrito-federal/ 

 

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

 
QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O candidato comete um erro de interpretação, pois a alternativa C descreve incorretamente características 

da economia nordestina (como descreve em seu recurso). No entanto, esta é exatamente a proposta do 

enunciado, encontrar a alternativa incorreta. Ao contrário do que está descrito, existem produtores que 

empregam tecnologia de ponta para o cultivo nesta região, que atualmente divide o cenário nordestino 

com outras formas de produção agrícola, como a familiar, por exemplo. 

 

FONTE: https://www.todamateria.com.br/economia-da-regiao-nordeste/ 

 

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

 
QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “D” 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

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

RECORRENTE: 112.062 e Outros 

QUESTÃO 13 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Conforme o enunciado da questão, os advérbios devem ser analisados dentro da perspectiva do texto 

abordado pela prova.   

 

https://www.estadosecapitaisdobrasil.com/estado/distrito-federal/
https://www.todamateria.com.br/economia-da-regiao-nordeste/
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Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 14 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O enunciado pede que o item destacado seja analisado dentro do contexto apresentado, portanto, deverão 

ser considerados todos os preceitos abordados pela questão, em que ocorre um exemplo de falsa 

coordenada, novamente, dentro do contexto apresentado pelo enunciado. Verificar conceito de falsa 

coordenação de Othon M.Garcia. 

 

Disponível em: < http://www.ufjf.br/revistagatilho/files/2009/12/debora_marques.pdf > 

 

GARCIA, Othon M. Comunicação em Prosa Moderna. 23ªed. Rio de Janeiro: FGV, 2003. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

QUESTÃO 19 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O item abordado deve ser analisado dentro do contexto apresentado pelo texto, não isoladamente. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O item “II” está correto uma vez que “mesma” trata-se de uma exceção e permite o uso de artigo. 

 

Disponível em: < https://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint77.php 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 32 

http://www.ufjf.br/revistagatilho/files/2009/12/debora_marques.pdf
https://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint77.php
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RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O verbo deve ser analisado dentro do contexto apresentado, nunca isoladamente, observamos também que 

só existe um verbo na oração em destaque “Ao dono do jornal assiste”, portanto o entendimento se faz 

claro. 

 

Disponível em: < https://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint77.php 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão pede a análise do item “de personagens” uma vez que “vários” trata-se de um complemento. 

 

Cunha, Celso. Gramática do Português Contemporâneo. Lexikon. 2008. P. 97. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

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

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

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

RECORRENTE: 100.160 e Outros 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Conforme o enunciado da questão, há um erro relacionado a uma preposição, ou seja, o candidato 

deveria identificar o erro, portanto, a alternativa correta é a alternativa “C”. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

https://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint77.php
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QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O conteúdo programático indica a abordagem das “The progressive tenses”, solicitando um 

conhecimento amplo de todas as possibilidades de tempos verbais progressivos ou de continuidade. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 
QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O item “I” está incorreto uma vez que o trecho “[...] I haven’t got some sugar” trata-se de um contexto 

negativo, que pede usualmente o determinante “any” > I haven’t got any sugar. 

 

Hewings, Martin. Advanced Grammar in Use. Cambridge Press. 2011, p. 96 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 
QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Existe erro gráfico no item “II”, pois o comparativo de “slim” será “slimmer”, sendo a alternativa 

correta, a alternativa “C”. 

 

Disponível em: < https://www.dictionary.com/browse/slim>; < 

https://dictionary.cambridge.org/us/grammar/british-grammar/comparatives-and-

superlatives/comparison-adjectives-bigger-biggest-more-interesting> 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O enunciado não pede erro de artigo, ele indica que há um erro relacionado a um ou uma “conjugação 

verbal”, “preposição”, “substantivo” e etc. Portanto, a alternativa correta, é a alternativa “d”, uma vez 

que há erro na conjugação do verbo “draw”. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

https://www.dictionary.com/browse/slim
https://dictionary.cambridge.org/us/grammar/british-grammar/comparatives-and-superlatives/comparison-adjectives-bigger-biggest-more-interesting
https://dictionary.cambridge.org/us/grammar/british-grammar/comparatives-and-superlatives/comparison-adjectives-bigger-biggest-more-interesting
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O enunciado não pede erro de artigo, ele indica que há um erro relacionado a um ou uma “conjugação 

verbal”, “preposição”, “substantivo” e etc. Portanto, a alternativa correta, é a alternativa “d”, uma vez 

que o erro está no uso da preposição “to”, uma vez que “apart” solicita a preoposição “from”, no 

contexto apresentado. 

 

Disponível em: < https://www.dictionary.com/browse/apart?s=t> 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O conteúdo programático indica a abordagem das “The progressive tenses”, solicitando um 

conhecimento amplo de todas as possibilidades de tempos verbais progressivos ou de continuidade. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

 

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

RECORRENTE: 112.926 e Outros 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos): 

 

a) Àquela hora, ninguém o ajudaria. 

(Nas locuções adverbiais iniciadas pelos pronomes demonstrativos “aquela(s), aquele(s), aquilo”, a 

crase é obrigatória.) 

 

b) Jamais irás àquela festa. 

(Uma forma bastante prática para descobrir se há crase com os demonstrativos “aquela(s), 

aquele(s), aquilo” é substituí-los pelos também demonstrativos “esta(s), este(s), isto”.) Exemplo: 

Jamais irás àquela (a esta) festa. 

 

 

c) A sentinela feriu o inimigo à espada. 

https://www.dictionary.com/browse/apart?s=t
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(O “a” inicial das locuções adverbiais de instrumento não recebe o acento grave, exceto se a locução 

adverbial provocar ambiguidade. Exemplo: A sentinela feriu o inimigo a espada.) 

 

d) À medida que estudava, aprendia todos os macetes da Língua Portuguesa. 

(Crase obrigatória em algumas locuções conjuntivas formadas por palavras femininas como, por 

exemplo. “à medida que”) 

 

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

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A nomenclatura não altera resposta. 

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

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Conforme a citação descrita os testes realizado são testes de aptidão física, onde a única que se enquadra 

é a alternativa D, sendo complementado que se avalia de forma individual e enfatizando que qualquer 

teste de aptidão não avalia se o aluno é participativo. 

 

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

 

QUESTÃO 26 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “D” 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Refere-se a participação de origem e de qualquer forma não exclui a participação de mulheres. A 

participação dos homens guerreiros refere-se a suas origens sendo praticada também por mulheres de 

forma folclórica atualmente. 

https://www.ime.usp.br/~salles/ceaca/maculele/maculele.html 

 

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

 

QUESTÃO 38 

https://www.ime.usp.br/~salles/ceaca/maculele/maculele.html
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RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A citação da resposta está exatamente igual ao documento, pois a valorização do lúdico se dá nos anos 

iniciais onde os alunos são mais novos e existem maior desafios de atratividade e atenção auxiliados pelo 

lúdico, já nos anos finais já estão mais velhos e com mais discernimento  

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

 

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

 

RECURSO: 016645 

RECORRENTE: 107.612 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O candidato não especificou a qual questão se referia conforme exige o edital do certame. 

 

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

RECORRENTE: 101.963 e Outros 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Dentre as afirmações apresentadas, apenas duas estão corretas, a saber, afirmações I e III, e uma está 

incorreta, a saber, afirmação II, conforme será explicado a seguir. 

 

- Afirmação I: Uma reta paralela a um plano é paralela a infinitas retas desse plano. 

  Correto. Justificativa:  

1) Uma reta e um plano são paralelos quando não possuem pontos em comum. 

2) Um plano é formado por infinitas retas. 

3) Teorema do Paralelismo entre reta e plano: se uma reta a não está contida num plano e é paralela a uma 

reta b do plano, então ela é paralela ao plano. 

  Logo, se uma reta é paralela a um plano, não possui pontos em comum com tal plano. Como o plano é 

formado por infinitas retas, a reta paralela ao plano é também paralela a todas as retas desse plano, visto 

que não possuem pontos em comum. 

 

- Afirmação II: Se uma reta e um plano têm um ponto comum, então eles são secantes; 

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

1) Uma reta está contida num plano quando todos os pontos da reta pertencem ao plano. 

2) Uma reta e um plano são concorrentes ou secantes quando têm um único ponto em comum. 

   Para que a reta e o plano sejam secantes, devem ter um único ponto em comum. Na afirmação II está 

escrito que possuem um ponto em comum, mas não especifica se é único. Assim, pode-se dizer que a reta 

poderia estar contida no plano, não sendo, portanto, secante.  

 

Afirmativa III: Se uma reta é perpendicular a um plano, então ela forma ângulo reto com todas as retas 

desse plano. 

Correto. Justificativa:  

1) Teorema: se uma reta a é perpendicular a duas retas b e c, concorrentes e contidas em um plano, então 

a reta a é perpendicular ao plano. 

2) Definição entre reta e plano perpendiculares. Uma reta concorrente a um plano é perpendicular ao plano 

quando é perpendicular a todas as retas do plano. 

 

Conforme exposto, são duas afirmações verdadeiras (I e III) e uma afirmação falsa (II). 

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

 

 FONTE: 

- Iezzi, G., Dolce, O.; Degenszajn, D., Périgo, R.. Matemática. Cap.26, Geometria espacial de 

posição. Editora Ática, 2002. 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Por número decimal entende-se número cuja base é potência de 10. 

 

Solução indireta: 2.6³+1.6²+4.6¹+3.1= 432+36+24+3= 495 

 

FONTE 
-Coleção Elementos da Matemática, Vol. 0, Marcelo Rufino de Oliveira. 

 

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

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Foi pedido a alternativa incorreta, e não a CORRETA — logo, além de A e D, a B também está correta.  

 

FONTE 
-Coleção Elementos da Matemática, Vol. 0, Marcelo Rufino de Oliveira. 

 

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

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 
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JUSTIFICATIVA 

Verifica-se no enunciado a pressão da mistura que é 20 atm, sendo inverídica a queixa de que não a fora 

dada. Segue a solução:  

Do enunciado segue que o número de moles é diretamente proporcional à pressão, então a proporção 2: 

3: 5 também é válida para esta. Logo, 

Pa/2=20/10 => Pa=4 atm e Pc/5=20/10 => Pc=10 atm 

Pc-Pa=10-4=6 atm 

 

FONTE 
-Coleção Elementos da Matemática, Vol. 0, Marcelo Rufino de Oliveira. 

 

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

 

QUESTÃO 39 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

 

 

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

RECORRENTE: 110.516 e Outros 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

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

“Quando o sujeito é formado por expressões partitivas (uma parte de, a metade de, o grosso de, um grande 

número de, uma porção de, a maioria de etc.) o verbo poderá concordar, no singular, com o núcleo dessas 

expressões ou com o termo da expressão explicativa ou especificativa que as acompanha. Exemplo: Boa 

parte dos inscritos no último concurso irá/irão realizar a prova no centro da cidade.  

No entanto, vindo o sujeito formado pela expressão partitiva posposto ao verbo, só será lícita a 

concordância com o núcleo desse sujeito. 

Exemplo: Nas principais capitais brasileiras, circula grande número de automóveis. (Aqui só se permite a 

concordância nuclear).” 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE 
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JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos): 

a) Àquela hora, ninguém o ajudaria. 

(Nas locuções adverbiais iniciadas pelos pronomes demonstrativos “aquela(s), aquele(s), aquilo”, a 

crase é obrigatória.) 

b) Jamais irás àquela festa. 

(Uma forma bastante prática para descobrir se há crase com os demonstrativos “aquela(s), 

aquele(s), aquilo” é substituí-los pelos também demonstrativos “esta(s), este(s), isto”.) Exemplo: 

Jamais irás àquela (a esta) festa. 

c) A sentinela feriu o inimigo à espada. 

(O “a” inicial das locuções adverbiais de instrumento não recebe o acento grave, exceto se a locução 

adverbial provocar ambiguidade. Exemplo: A sentinela feriu o inimigo a espada.) 

d) À medida que estudava, aprendia todos os macetes da Língua Portuguesa. 

(Crase obrigatória em algumas locuções conjuntivas formadas por palavras femininas como, por 

exemplo. “à medida que”) 

 

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

 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo de acordo com a Universidade Federal de Santa Maria, o cálculo das frequências alélicas e 

genotípicas poderá ser realizado por duas metodologias. Uma delas utiliza as frequências genotípicas 

iniciais e a outra os dados absolutos. 

 

Fonte:http://w3.ufsm.br/geneticavegetal/images/anexos/textosgenetica/Texto%206%20-

%20Gen%C3%A9tica%20de%20popula%C3%A7%C3%B5es.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A produção de energia é conteúdo do edital, no qual se inclui a energia mecânica. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

http://w3.ufsm.br/geneticavegetal/images/anexos/textosgenetica/Texto%206%20-%20Gen%C3%A9tica%20de%20popula%C3%A7%C3%B5es.pdf
http://w3.ufsm.br/geneticavegetal/images/anexos/textosgenetica/Texto%206%20-%20Gen%C3%A9tica%20de%20popula%C3%A7%C3%B5es.pdf
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A dinâmica das clareiras faz parte dos conteúdos de Ecologia e dinâmica populacional, além de enquadrar-

se nos ciclos biogeoquímicos e ecossistemas. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

CARGO: ODONTÓLOGO 
 

RECORRENTE: 116.528 e Outros 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com a Universidade Federal de Pelotas, a Proteção Pulpar Direta (Capeamento) é indicada nos 

casos de traumatismos diversos, exposições pulpares acidentais assépticas e traumatismos com ATÉ 24 

horas de exposição. 

Fonte: https://wp.ufpel.edu.br/pecos/files/2015/03/traumatismo-alveolo-dentario-em-dentes-

permanentes.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com a Revista Odonto, a luxação lateral trata-se de traumatismo de maior intensidade que leva 

a deslocamentos dentários nos sentidos palatino, vestibular, mesial ou distal, Já a luxação extrusiva, 

também denominada extrusão, é o deslocamento parcial do dente para fora de seu alvéolo. 

Fonte: http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1984-56852011000100019&script=sci_arttext 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Os vernizes modificados foram desenvolvidos com a finalidade de incorporar os efeitos benéficos do 

hidróxido de cálcio ao dente para acelerar a formação de dentina reparadora, além de reagir ou neutralizar 

o ácido contido no forramento, como, por exemplo, nos cimentos que contêm ácido fosfórico. Os vernizes 

modificados por hidróxido de cálcio têm pH superior a 11. Como 7 ou 9 são números superiores a 11? 

Logo, tornam-se correto, pois o pH é superior e não inferior a 11 tornando claro o erro presente nessas 

alternativas. 

 

https://wp.ufpel.edu.br/pecos/files/2015/03/traumatismo-alveolo-dentario-em-dentes-permanentes.pdf
https://wp.ufpel.edu.br/pecos/files/2015/03/traumatismo-alveolo-dentario-em-dentes-permanentes.pdf
http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1984-56852011000100019&script=sci_arttext
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Fonte:https://irp-

cdn.multiscreensite.com/64d4fda7/files/uploaded/Assistencia%20ao%20Paciente%20em%20Tratament

o%20Clinico%20DENTISTICA%20-%20MODULO%20III%20-%20TSB%202018-2019.pdf 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com a Universidade Federal de Pelotas, Os ionômeros de vidro podem ser classificados de 

acordo com sua indicação clínica: − Material restaurador. − Material para reconstrução (núcleo ou para 

preenchimento de preparos tipo túnel). − Material para cimentação. − Material para forramento. − Selantes 

de cicatrículas e fissuras. 

Fonte:https://irp-

cdn.multiscreensite.com/64d4fda7/files/uploaded/Assistencia%20ao%20Paciente%20em%20Tratament

o%20Clinico%20DENTISTICA%20-%20MODULO%20III%20-%20TSB%202018-2019.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com a USP, o aumento do espaço pericementário  indica pericementite e não especificamente 

um abcesso, sendo assim o item é INCORRETO. 

 

Fonte: http://www.fo.usp.br/wp-content/uploads/ProgramaRadio-II.doc 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA 
 

RECORRENTE: 105.211 e Outros 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O modelo de classificação indica o tipo utilizado, não sendo necessário a especificação. As fraturas tipo 

C sã de côndilo externo e as de tipo G tangenciais. Tornando os itens incorretos. 

Fonte: http://rihuc.huc.min-saude.pt/bitstream/10400.4/1202/1/Extremidade%20Superior.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

https://irp-cdn.multiscreensite.com/64d4fda7/files/uploaded/Assistencia%20ao%20Paciente%20em%20Tratamento%20Clinico%20DENTISTICA%20-%20MODULO%20III%20-%20TSB%202018-2019.pdf
https://irp-cdn.multiscreensite.com/64d4fda7/files/uploaded/Assistencia%20ao%20Paciente%20em%20Tratamento%20Clinico%20DENTISTICA%20-%20MODULO%20III%20-%20TSB%202018-2019.pdf
https://irp-cdn.multiscreensite.com/64d4fda7/files/uploaded/Assistencia%20ao%20Paciente%20em%20Tratamento%20Clinico%20DENTISTICA%20-%20MODULO%20III%20-%20TSB%202018-2019.pdf
https://irp-cdn.multiscreensite.com/64d4fda7/files/uploaded/Assistencia%20ao%20Paciente%20em%20Tratamento%20Clinico%20DENTISTICA%20-%20MODULO%20III%20-%20TSB%202018-2019.pdf
https://irp-cdn.multiscreensite.com/64d4fda7/files/uploaded/Assistencia%20ao%20Paciente%20em%20Tratamento%20Clinico%20DENTISTICA%20-%20MODULO%20III%20-%20TSB%202018-2019.pdf
https://irp-cdn.multiscreensite.com/64d4fda7/files/uploaded/Assistencia%20ao%20Paciente%20em%20Tratamento%20Clinico%20DENTISTICA%20-%20MODULO%20III%20-%20TSB%202018-2019.pdf
http://www.fo.usp.br/wp-content/uploads/ProgramaRadio-II.doc
http://rihuc.huc.min-saude.pt/bitstream/10400.4/1202/1/Extremidade%20Superior.pdf
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JUSTIFICATIVA 

A fratura de olécrano com fragmento intermediário determina o tipo D.  

http://rihuc.huc.min-saude.pt/bitstream/10400.4/1202/1/Extremidade%20Superior.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Os termos Epicondilite interna e Eitrocleíte são termos utilizados tanto no Brasil como em Portugual, as 

queixas podem ser reproduzidas na prova da cadeira, em que o paciente é instruído para levantar uma 

cadeira com o punho em flexão palmar, com a palma da mão virada para a frente. A presença de uma forte 

dor a nível da epitróclea indica o diagnóstico de epitrocleíte. 

 

Fonte: http://rihuc.huc.min-saude.pt/bitstream/10400.4/1202/1/Extremidade%20Superior.pdf 

https://books.google.com.br/books?id=HFBtn6GnIwkC&pg=PA291&lpg=PA291&dq=Epitrocle%C3%

ADte&source=bl&ots=9XpBj4Odf7&sig=ACfU3U0r7tVuzICWmv5uTKfh_so9Ow0ehQ&hl=pt-

BR&sa=X&ved=2ahUKEwiZl8T6oeniAhVhH7kGHVjxD4w4ChDoATAGegQICRAB 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

CARGO: ENFERMEIRO 
 

RECORRENTE: 111.415 e Outros 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Não há erro de concordância em nenhum dos trechos apresentados pela alternativa. Na alternativa B não 

há erro na colocação dos tempos e modos verbais, uma vez que a pessoa, no presente, conta um fato 

passado.  

Do mesmo modo, segundo Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos), 

quando o sujeito é formado por numerais percentuais ou fracionários seguidos de uma especificação, o 

verbo poderá concordar tanto com o numeral quanto com a expressão especificativa. Além disso, não há 

erro de regência em “enfrentar problemas com” (alternativa C), até mesmo porque seria erro de regência 

e não de concordância, mas, de qualquer forma, não há erro. Desta forma, todos os trechos estão corretos.  

 

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

 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Todas as palavras são sinônimas de “embora”, no entanto, “apezar de que” não poderia substituir tal termo, 

uma vez que se encontra com erro ortográfico. Dessa forma, a única alternativa incorreta é o gabarito da 

questão. 

http://rihuc.huc.min-saude.pt/bitstream/10400.4/1202/1/Extremidade%20Superior.pdf
http://rihuc.huc.min-saude.pt/bitstream/10400.4/1202/1/Extremidade%20Superior.pdf
https://books.google.com.br/books?id=HFBtn6GnIwkC&pg=PA291&lpg=PA291&dq=Epitrocle%C3%ADte&source=bl&ots=9XpBj4Odf7&sig=ACfU3U0r7tVuzICWmv5uTKfh_so9Ow0ehQ&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwiZl8T6oeniAhVhH7kGHVjxD4w4ChDoATAGegQICRAB
https://books.google.com.br/books?id=HFBtn6GnIwkC&pg=PA291&lpg=PA291&dq=Epitrocle%C3%ADte&source=bl&ots=9XpBj4Odf7&sig=ACfU3U0r7tVuzICWmv5uTKfh_so9Ow0ehQ&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwiZl8T6oeniAhVhH7kGHVjxD4w4ChDoATAGegQICRAB
https://books.google.com.br/books?id=HFBtn6GnIwkC&pg=PA291&lpg=PA291&dq=Epitrocle%C3%ADte&source=bl&ots=9XpBj4Odf7&sig=ACfU3U0r7tVuzICWmv5uTKfh_so9Ow0ehQ&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwiZl8T6oeniAhVhH7kGHVjxD4w4ChDoATAGegQICRAB


  

 

 

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   

 

 

Referência: https://www.sinonimos.com.br/embora/ 

 

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

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O enunciado da questão, aponta claramente ao surgimento de problemas emocionais nos pais e não nos 

bebês, logo as questões emocionais apontadas nos itens são referentes aos pais. Ainda, o Ministério da 

Saúde discorre que... Sabe-se ainda que os bebês, por dependerem muito da qualidade dos cuidados e do 

modo como as mães respondem às suas demandas, tornam-se especialmente vulneráveis à depressão pós-

parto. Tendo em vista a influência deste quadro no contexto familiar e na relação mãe-bebê. 

 

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

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o Ministério da Saúde, em consonância com a OMS, a frequência normal para crianças 

acima de 8 anos é ate 20 mrm, acima disso considera-se taquipneia. 

 

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

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Ao atribuir o diagnóstico de enfermagem, o Enfermeiro define as características definidoras pelo termo, 

“Definido por” e com relação aos fatores relacionados utiliza o termo “relacionado a”, as características 

definidoras definem o diagnóstico, enquanto os fatores relacionados relacionam o diagnóstico a uma 

situação. A questão é explícita, o diagnóstico é RELACIONADO a, ou seja, solicita qual o fator 

relacionado ao diagnóstico. A taxonomia NANDA, 2018-2020, define motivação diminuída, fraqueza e 

ansiedade como fatores relacionados ao DE “Déficit no autocuidado para alimentação” e “Capacidade 

prejudicada de utilizar dispositivos auxiliares como Características definidoras. Sendo assim, mantém-se 

a resposta D como correta. 

 

Fonte: https://docero.com.br/doc/1xx188 

 

https://www.sinonimos.com.br/embora/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_crescimento_desenvolvimento.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_crescimento_desenvolvimento.pdf
https://docero.com.br/doc/1xx188
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Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Ao atribuir o diagnóstico de enfermagem, o Enfermeiro define as características definidoras pelo termo, 

“Definido por” e com relação aos fatores relacionados utiliza o termo “relacionado a”, as características 

definidoras definem o diagnóstico, enquanto os fatores relacionados relacionam o diagnóstico a uma 

situação. A questão é explícita, o diagnóstico é RELACIONADO a, ou seja, afirma que o DE “Padrão de 

sexualidade ineficaz” é relacionado com o comportamento sexual, sendo INCORRETO pois é definido 

por dificuldade com o comportamento sexual, daí o padrão de sexualidade ineficaz. 

 

Fonte: https://docero.com.br/doc/1xx188 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Nas questões anteriores a sigla DE está especificada nas questões anteriores, e ainda, quando se fala de 

Julgamento Diagnóstico e eixo 3 o enfermeiro já identifica que são termos relacionados aos Diagnósticos 

de Enfermagem, todos abordados na NANDA. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

CARGO: AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
 

RECORRENTE: 107.125 e Outros 

QUESTÃO 21 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “D” 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “B” 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

https://docero.com.br/doc/1xx188
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ALTERNATIVA CORRETA “D” 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “B” 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “D” 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

QUESTÃO 36 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “B” 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

QUESTÃO 39 
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RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


