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CONCURSO – EDITAL 001/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU-MA 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 
 

CARGO: ENFERMEIRO 
 

RECORRENTE: 100.055 e Outros 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A questão se justifica pela presença no conteúdo proposto dos tópicos “Morfossintaxe: classificação das 

palavras” e, principalmente, “Estrutura e formação de palavras”. Morfema é um dos elementos intrínsecos 

a formação de uma unidade lexical.  

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão envolve o conceito de Arranjo e Permutação, o que está de acordo com o conteúdo de Análise 

Combinatória, conforme conteúdo programático. 

O número de anagramas da palavra sino é obtido pelo Arranjo das 4 letras de tal forma que: 

 

𝐴4,4 =
4!

(4 − 4)!
=
4!

0!
= 4! = 𝑃4 = 24 

 

 Fonte: 

 

- Filho, B.; Silva, C.. Matemática Aula por Aula. Volume Único. Editora FTD. 2001 

 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O tema da questão envolve assuntos coerentes com o conteúdo programático divulgado no edital do 

certame. A questão trata dos seguintes assuntos: “1 Problemas envolvendo – A lógica nas aplicações das 

propriedades das operações básicas aritméticas e fracionárias. 2. A correlação entre elementos de um certo 

universo: 2.1 – Trabalhando problemas lógicos de nível fácil; 2.2 – Trabalhando problemas lógicos de 

nível intermediário. 3. Resolvendo Problemas Interdisciplinares: 3.1 – A importância do Raciocínio 

Lógico na solução dos problemas que contemplam áreas do conhecimento”. 

Para obtenção do resultado, é informado no enunciado que a luz percorre o espaço a uma taxa de 300.00km 

por segundo. Conforme dado informado na questão, 1 ano = 3.2.107 segundos. Com base nessa 

informação, pode-se escrever que: 
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300.000 km ------ 1 s 

x -----------------3,2.10⁷ s 

x = 300.000 * 3,2* 10⁷ 
x = 9,6*10¹² km 

 

Ainda conforme o enunciado, se Alpha Centauri está localizada há 4,2 anos-luz da Terra, e 1 ano-luz é a 

medida da distância que a luz percorre no intervalo de tempo de 1 ano, conforme exposto no enunciado, 

pode escrever que:  

 

1 ano-luz ------ 9,6*10¹² km 

4,2 anos-luz --- y 

y = 40,32*10¹² 

y = 4*10¹³ aproximadamente. 

 

Ou seja, a distância, em km, de Alpha Centauri é, aproximadamente, 4,0*10¹³. 

 

Fonte: 

 

- Filho, B.; Silva, C.. Matemática Aula por Aula. Volume Único. Editora FTD. 2001. 

- Iezzi, G., Dolce, O.; Degenszajn, D., Périgo, R.. Matemática. Volume Único. Atual Editora, 2002. 

- Lacerda, J. C. A., Praticando a Aritmética. Editora Dissonnarte. 2009. 

 

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

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 

RECORRENTE: 102.651 e Outros 

QUESTÃO 07 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa correta encontra na letra A – Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os 

serviços de assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (Creas) e os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 

Adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira 

infância com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto terapêutico 

singular que inclua intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar (Ar. 13§2°).  

 A assertiva B está errada porque “considera-se criança, para os efeito desta Lei, a pessoa até 12 

anos de idade incompletos”; 

 A assertiva C está errada porque a gestante DEVERÁ – e não poderá – receber orientação sobre 

aleitamento materno, alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento 
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infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o 

desenvolvimento integral da criança; 

 A assertiva D está errada por é OBRIGATÓRIA – e não facultativa – a aplicação a todas as 

crianças, nos seus primeiros dezoito meses de vida, de protocolo ou outro instrumento contruído 

com a finalidade de facilitar a detecção, em consulta pediátrica de acompanhamento da criança, 

de risco para o seu desenvolvimento psíquico; 

 A assertiva E está errada porque toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de 

acolhimento familiar o institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 3 (três) meses. 

 

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

  

CARGO: NUTRICIONISTA 
 

RECORRENTE: 101.614 e Outros 

QUESTÃO 07 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 14 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O tema da questão envolve assuntos coerentes com o conteúdo programático divulgado no edital do 

certame. A questão trata dos seguintes assuntos: “1 Problemas envolvendo – A lógica nas aplicações das 

propriedades das operações básicas aritméticas e fracionárias. 2. A correlação entre elementos de um certo 

universo: 2.1 – Trabalhando problemas lógicos de nível fácil; 2.2 – Trabalhando problemas lógicos de 

nível intermediário. 3. Resolvendo Problemas Interdisciplinares: 3.1 – A importância do Raciocínio 

Lógico na solução dos problemas que contemplam áreas do conhecimento”. 

Para obtenção do resultado, é informado no enunciado que a luz percorre o espaço a uma taxa de 300.00km 

por segundo. Conforme dado informado na questão, 1 ano = 3.2.107 segundos. Com base nessa 

informação, pode-se escrever que: 

 

300.000 km ------ 1 s 

x -----------------3,2.10⁷ s 

x = 300.000 * 3,2* 10⁷ 
x = 9,6*10¹² km 

 

Ainda conforme o enunciado, se Alpha Centauri está localizada há 4,2 anos-luz da Terra, e 1 ano-luz é a 

medida da distância que a luz percorre no intervalo de tempo de 1 ano, conforme exposto no enunciado, 

pode escrever que:  

 

1 ano-luz ------ 9,6*10¹² km 
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4,2 anos-luz --- y 

y = 40,32*10¹² 

y = 4*10¹³ aproximadamente. 

 

Ou seja, a distância, em km, de Alpha Centauri é, aproximadamente, 4,0*10¹³. 

 

Fonte: 

 

- Filho, B.; Silva, C.. Matemática Aula por Aula. Volume Único. Editora FTD. 2001. 

- Iezzi, G., Dolce, O.; Degenszajn, D., Périgo, R.. Matemática. Volume Único. Atual Editora, 2002. 

- Lacerda, J. C. A., Praticando a Aritmética. Editora Dissonnarte. 2009. 

 

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

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

As necessidades nutricionais dos RN pré-termo possivelmente são iguais ou mesmo superiores às de um 

feto com a mesma idade gestacional. 

 

A deposição proteica é diretamente relacionada à quantidade de proteína recebida, se não ocorrerem 

fatores concomitantes que induzam catabolismo. A oferta proteica deve ser iniciada no primeiro dia de 

vida para evitar o estado catabólico.  

 

Habitualmente, inicia-se com 1g/kg/dia e aumenta-se diariamente de 0,5 a 1g/kg/dia até o valor máximo 

desejado, estimado em 3,85g/kg/dia para RN pré-termo entre 700g e 1.000g.  

 

Quanto menor a idade gestacional, maior será a síntese proteica do feto, ou seja, maiores serão as 

necessidades de aminoácidos. 

 

Bibliografia para consulta:  

 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e 

Estratégicas. 

 

Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde / Ministério da Saúde, Secretaria 

de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. – Brasília: Ministério da 

Saúde, 2011. 

 

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

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 27 
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RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão solicita que o candidato analise as recomendações de proteínas para pacientes não desnutridos 

com doença inflamatória intestinal, na fase de remissão da doença. 

 

Na ausência do quadro de desnutrição não há razões para uma oferta maior de proteína. 

 

Na fase ativa da doença a recomendação é de 1,2 a 1,5g de proteína/kg peso ideal /dia. Na fase de remissão, 

quando o paciente apresenta melhora do quadro clínico, a oferta proteica deve ser 1g/kg peso ideal/dia.  

 

Se o paciente, nesta fase de remissão, for desnutrido, a oferta proteica poderia chegar até 2g/kg de peso 

ideal/dia.  

 

Bibliografia para consulta: Cuppari, L. Nutrição clínica no adulto. 4ª ed. Barueri: Manole, 2019 

 

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

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão solicita que o candidato analise as situações onde o uso do índice creatinina-altura é limitado, 

ou seja, não deve ser indicado, uma vez que os resultados não serão fidedignos. 

 

As limitações para o uso deste método são: insuficiência renal, na fase aguda pós-traumática, além de ser 

influenciado por atividade física intensa e ingestão de carnes da dieta. 

 

Sendo assim, estas situações impedem o seu uso. ́ É indicado o uso deste método para a depleção de massa 

muscular, sendo a creatinina urinária um marcador de massa muscular.  

 

A alternativa que citava esta situação clínica é a correta. 

 

Bibliografia para consulta: Cuppari, L. Nutrição clínica no adulto. 4ª ed. Barueri: Manole, 2019. 

 

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

 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Os testes sensoriais se baseiam em respostas humanas aos estímulos sensoriais. Os tipos de testes são 

divididos em três grandes grupos: 

- Testes descritivos 

- Testes discriminativos 

- Testes afetivos 

O recorrente relata em sua justificativa os tipos de teste do grupo DISCRIMINATIVO e está correto em 

sua explicação. Entretanto, a referida questão abordou sobre um tipo de teste do grupo DESCRITIVO. 
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O recorrente, ainda em sua justificativa, cita “..testes descritivos (perfil de sabor, perfil de textura e 

análise descritiva quantitativa)..” 

 

Tendo em vista que nas alternativas de resposta somente um dos testes descritivos foi citado (“perfil de 

textura”, a alternativa D é a correta. 

 

A alternativa “E” é exemplo de teste do grupo DISCRIMINATIVO e, portanto, não poderia ser a 

resposta correta. 

 

Bibliografia para consulta: Nespolo, C. R. Práticas em tecnologia de alimentos. 1ª edição. Porto Alegre: 

Artmed, 2015. 

 

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

 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O feminicídio é o homicídio praticado contra a mulher em decorrência do fato de ela ser mulher 

(misoginia e menosprezo pela condição feminina ou discriminação de gênero, fatores que também podem 

envolver violência sexual) ou em decorrência de violência doméstica. A lei 13.104/15, mais conhecida 

como Lei do Feminicídio, alterou o Código Penal brasileiro, incluindo como qualificador do crime de 

homicídio o feminicídio. 

 

FONTE: https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/feminicidio.htm 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/sociologia/feminicidio.htm 

https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/entenda-a-lei-do-feminicidio-e-por-que-

e-importante/ 

http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/diretrizes_feminicidio_FINAL.pdf 

 

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

 

CARGO: BIOQUÍMICO 
 

RECORRENTE: 103.053 e Outros 

QUESTÃO 07 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

CARGO: BIOMÉDICO 
 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/feminicidio.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/sociologia/feminicidio.htm
https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/entenda-a-lei-do-feminicidio-e-por-que-e-importante/
https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/entenda-a-lei-do-feminicidio-e-por-que-e-importante/
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/diretrizes_feminicidio_FINAL.pdf
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RECORRENTE: 103.314 e Outros 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão não apresenta dificuldade em sua compreensão, não trazendo dificuldade ao candidato em 

interpretá-la. 

 

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

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O principal mecanismo de imunidade inata. É a fagocitose por neutrófilos, monócitos e macrófagos, mas 

a resistência destas bactérias é fagocitose e a sua digestão é um determinante na virulência. Quanto as 

bactérias que sobrevivem no interior de células hospedeiras, as mais patogênicas são aquelas que 

sobrevivem no interior dos macrófagos, como as MICROBACTÉRIAS. Por serem praticamente 

inacessíveis aos anticorpos, sua eliminação requer mecanismos diferentes daqueles observados para 

bactérias extracelulares. O principal mecanismo de imunidade inata contra essas bactérias É através da 

fagocitose, mas estas podem ativar diretamente ou indiretamente células NK, que promovem uma defesa 

precoce contra bactérias intracelulares antes da resposta específica. 

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

 

FONTE: TEVA, J. C. C.; FERNADEZ, J. C. C.; SILVA, V. L. Imunologia - Conceitos e Métodos para 

a formação de Profissionais em Laboratórios de Saúde. FIOCRUZ, CAP 1, 106p 

 

CARGO: FARMACÊUTICO 
 

RECORRENTE: 102.954 e Outros 

QUESTÃO 07 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o Decreto n° 74170/74, conteúdo do edital do certame, o artigo 3 relata que o comércio 

de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos é privativo dos estabelecimentos definidos no artigo 

anterior, devidamente licenciados, sendo que a dispensação de medicamentos somente é permitida a 

farmácias, drogarias, dispensário de medicamentos e posto de medicamentos e unidade volante. 
 

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

 

Fonte: https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/109691/decreto-74170-74 

CARGO: CONTADOR 
 

RECORRENTE: 103.130 e Outros 

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/109691/decreto-74170-74
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QUESTÃO 07 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A aprovação é parte da Etapa no Processo Orçamentário do Executivo com o Legislativo e a Discussão 

somente com Legislativo 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

FONTE: Lei no 4320/64 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “D” 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
 

RECORRENTE: 100.466 e Outros 

QUESTÃO 17 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

CARGO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
 

RECORRENTE: 101.301 e Outros 

QUESTÃO 17 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/DIGITADOR/RECEPCIONISTA 
 

RECORRENTE: 101.753 e Outros 
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QUESTÃO 01 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Nem sempre ocorrerá ênclise quando na condição do enunciado, porém, sempre que ocorrer será 

classificado como ênclise.  

De todas, as alternativas a única em que a definição “pronome colocado depois do verbo” e adequa é a 

apontada pelo gabarito.  

A questão teve como referência a última edição do livro: “Gramática da Língua Portuguesa”, de Pasquale 

Cipro Neto e Ulisses Infante.  

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 02 

RECORRENTE 101.553 e Outros 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa C está cabalmente incorreta pelas regras que regem o uso da crase já que ela é 

terminantemente proibida ante verbo flexionado; no caso, renovar é um verbo no infinitivo.  

A alternativa B tem como referência Pasquale Cipro Neto e Unisses Infante na sua obra “Gramática da 

Língua Portuguesa”. Os autores citados avalizam o gabarito ao questionarem a presença de crase  em 

certas locuções adverbiais com palavras femininas. Eles alegam que, no gênero masculino, não se 

evidencia a presença do artigo.  

Ninguém diz, por exemplo, “riscou ao carvão” ou “escreveu ao lápis”. Portanto, não há porque dizer 

“Escrever à caneta”.  

Pode-se usar a crase à vontade neste caso, o que não é possível é atestar cabalmente que está errado que 

não a usa.  

Na alternativa E que diz, Suas atitudes são idênticas as de sua irmã, falta o acento indicador de crase o 

que a torna correta. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O enunciado da questão é claro e diz que nas alternativas deverá ter pelo menos uma palavra escrita 

incorretamente. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 17 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/SERVIÇOS GERAIS/AUXILIAR 

OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS/VIGILANTE/COVEIRO/ 

 AUXLIAR  OPERACIONAL POÇOS ARTESIANOS/VIGIA 
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RECORRENTE: 101.936 e Outros 

QUESTÃO 24 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O sinal não está ao quadrado, e sim o número.  

 

Pois, -2²=-2.2=-4 é diferente de (-2)²=(-2).(-2)=4 onde o sinal também está elevado ao quadrado.  

 

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

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

VEJA RESOLUÇÃO ABAIXO:  

 

1° Etapa:  

Saíram 3: restaram 97 

Chegou o triplo dos que saíram: 9 

Ficaram: 97+9=106 

 

2° Etapa: 

Chegaram 6: ficaram 112 

Saíram o dobro dos que chegaram mais um: Os que chegaram foram 6, mais 1 fica 7; o dobro é 14. 

 

Restaram: 112-14=98  

 

FONTES: 
-Coleção Elementos da Matemática, vol.0, Marcelo Rufino de Oliveira 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
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Por número decimal entende-se número cuja a é 10.  
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

FONTE: 
-Coleção Elementos da Matemática, vol.01, Marcelo Rufino de Oliveira 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Números de campos: 384400 km/100 m => 384400000 m/100 m => 3844000 campos.  

 

FONTES: 
-Coleção Elementos da Matemática, vol.0, Marcelo Rufino de Oliveira 
 

 Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

PAR: 2k, k natural 

ÍMPAR: 2k’+1, k’ natural 

SOMA: 2(k+k’)+1, k+k’= C natural, vem 2C+1 é ímpar qualquer que seja C natural.  
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

FONTE: 
-Coleção Elementos da Matemática, vol.0, Marcelo Rufino de Oliveira Portanto, a alternativa correta é a 

divulgada no Gabarito Oficial 

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

RECORRENTE: 101.543 e Outros 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O item V do artigo 208 da Constituição Federal descreve: “acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 

pesquisa E DA CRIAÇÃO ARTÍSTICA, segundo a capacidade de cada um”. Ou seja, a alternativa 

descreve a citação incompleta e, portanto, errada em relação aos demais itens. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

FONTE: http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/superior/legisla_superior_const.pdf 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/superior/legisla_superior_const.pdf
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De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil volume 1: “O espaço da sala 

deve ser organizado de modo a privilegiar a independência da criança no acesso e manipulação dos 

materiais disponíveis ao trabalho, e deve traduzir, na forma como é organizado, a memória do trabalho 

desenvolvido pelas crianças. Tudo aquilo que foi produzido, trazido ou coletado pelo grupo deve estar 

exposto e ao alcance de todos, constituindo-se referência para outras produções e encaminhamentos.” 

 

Reafirmo, portanto, o item “e) A memória do trabalho desenvolvido pelas crianças.” como a alternativa 

correta a ser assinalada.  
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

FONTE: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf 

 

CARGO: PROFESSOR DE 6° AO 9° ANO - MATEMÁTICA 
 

RECORRENTE: 101.495 e Outros 

QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Os itens II e IV não correspondem a princípios do ensino conforme definidos na Constituição Federal. 

Segue o artigo 206 na íntegra para comparação: 

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;  

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas 

de ensino;  

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, 

com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)  

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;  

VII - garantia de padrão de qualidade.  

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos 

de lei federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)  

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da 

educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, 

no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 53, de 2006). 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

FONTE: http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/superior/legisla_superior_const.pdf 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/superior/legisla_superior_const.pdf
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A questão se refere à tendência pedagógica LIBERAL TRADICIONAL, e não à histórico-crítica de Paulo 

Freire conforme o candidato aponta, o que inviabiliza, histórica e epistemologicamente, o uso do conceito 

citado pelo candidato de ‘educação bancária”. As tendências pedagógicas liberais podem ser classificadas 

em tradicionais e renovada, e ambas focam na figura do professor como figura central na transmissão do 

conhecimento, conforme apontada na alternativa gabarito. Um resumo destas tendências pode ser 

conferido:  
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

Fonte: GADOTTI, Moacir.  Pensamento Pedagógico Brasileiro.  São Paulo : Ática, 1988. 

http://coral.ufsm.br/lec/01_00/DelcioL&C3.htm 

 

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

RECORRENTE: 100.281 e Outros 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O Fascismo se opõe ao multipartidarismo, e as democracias liberais, impondo a ditadura do partido único, 

portanto, não rejeitam as organizações partidárias, tendo em vista que nascem dela, se baseiam em sua 

estrutura e a reorganizam. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
 

Fonte: PARADA, Maurício. Fascismos: Conceitos E Experiências. São Paulo: Mauad X, 2008 

 

RECORRENTE: 101.302 e Outros 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Não é possível responder a argumentação do candidato, pois a alternativa citada por ele: “Fomentar a 

leitura de somente obras autorizadas pelo governo, como obras de Karl Marx e Vladimir Lenin não é 

correta, exatamente como descreve em seu recurso. A prática de queima de livros e da censura ideológica 

visava eliminar pensadores e ideias que discordassem dos nazistas, conforme o gabarito – e o próprio 

candidato afirmam. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

FONTE: HOBSBAWM, Eric J., 1917- Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995. 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Primeiramente, o movimento panteras negras foi um movimento radical formado na década de 1960 que 

pregava, sobretudo, o armamento e luta das classes negras nos Estados Unidos, contra o racismo, 

segregação e violência cometidas com a população negra. Portanto, não atende ao enunciado da questão, 

que fala de um movimento mais amplo, para além dos EUA. Em segundo lugar, a argumentação do 

candidato corresponde exatamente à exigência da questão, leia-se o que diz o candidato: “A ideologia 

http://coral.ufsm.br/lec/01_00/DelcioL&C3.htm
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Pan-africanista surgiu de um sentimento de solidariedade e consciência de uma origem comum entre os 

negros do Caribe e dos Estados Unidos. Ambos estavam envolvidos numa luta semelhante contra a 

violenta segregação racial” No entanto, onde na questão lê-se “um movimento que considerava que todos 

os africanos e seus descendentes pertenciam a uma mesma raça e, por isso, deveriam se unir e lutar por 

sua libertação” significa a luta pelo fim da segregação, e inclusão dos negros na sociedade, não há 

nenhuma menção sobre a libertação da escravidão, pelo contrário, a questão foi contextualizada 

historicamente, pois se refere claramente ao século XX. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

Fonte: https://www.geledes.org.br/pan-africanismo/ 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/os-panteras-negras-e-o-movimento-racial-

nos-eua.htm 

 

RECORRENTE: 101.302  - RECURSO 017652 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O candidato não especificou a qual questão se referia. 

 

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

RECORRENTE: 102.159 e Outros 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico 

e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). Conforme 

aponta o edital, “Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem de Ciências e a aplicação 

didática e metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala de aula”, devem ser extraídos de 

documentos oficiais do MEC que validem essa base, o que se inclui a BNCC que norteia a metodologia e 

fundamento do ensino de todas as disciplinas para educação básica, atendendo aos conteúdo do edital 

desse certame. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

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

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

https://www.geledes.org.br/pan-africanismo/
https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/os-panteras-negras-e-o-movimento-racial-nos-eua.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/os-panteras-negras-e-o-movimento-racial-nos-eua.htm
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
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JUSTIFICATIVA 

A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico 

e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). Conforme 

aponta o edital, “Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem de Ciências e a aplicação 

didática e metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala de aula”, devem ser extraídos de 

documentos oficiais do MEC que validem essa base, o que se inclui a BNCC que norteia a metodologia e 

fundamento do ensino de todas as disciplinas para educação básica, atendendo aos conteúdo do edital 

desse certame. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

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

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico 

e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). Conforme 

aponta o edital, “Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem de Ciências e a aplicação 

didática e metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala de aula”, devem ser extraídos de 

documentos oficiais do MEC que validem essa base, o que se inclui a BNCC que norteia a metodologia e 

fundamento do ensino de todas as disciplinas para educação básica, atendendo aos conteúdo do edital 

desse certame. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

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

 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico 

e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). Conforme 

aponta o edital, “Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem de Ciências e a aplicação 

didática e metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala de aula”, devem ser extraídos de 

documentos oficiais do MEC que validem essa base, o que se inclui a BNCC que norteia a metodologia e 

fundamento do ensino de todas as disciplinas para educação básica, atendendo aos conteúdo do edital 

desse certame. 

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
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Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

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

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico 

e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). Conforme 

aponta o edital, “Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem de Ciências e a aplicação 

didática e metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala de aula”, devem ser extraídos de 

documentos oficiais do MEC que validem essa base, o que se inclui a BNCC que norteia a metodologia e 

fundamento do ensino de todas as disciplinas para educação básica, atendendo aos conteúdo do edital 

desse certame. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

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

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico 

e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). Conforme 

aponta o edital, “Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem de Ciências e a aplicação 

didática e metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala de aula”, devem ser extraídos de 

documentos oficiais do MEC que validem essa base, o que se inclui a BNCC que norteia a metodologia e 

fundamento do ensino de todas as disciplinas para educação básica, atendendo aos conteúdo do edital 

desse certame. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

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

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

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

A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico 

e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). Conforme 

aponta o edital, “Fundamentos que estruturam o ensino e aprendizagem de Ciências e a aplicação 

didática e metodológica desses conhecimentos nas práticas de sala de aula”, devem ser extraídos de 

documentos oficiais do MEC que validem essa base, o que se inclui a BNCC que norteia a metodologia e 

fundamento do ensino de todas as disciplinas para educação básica, atendendo aos conteúdo do edital 

desse certame. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

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

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A falta de alguns componentes, não descaracteriza o trajeto do alimento, que segue a ordem correta do 

processo digestório, contudo A tripsina e a quimiotripisna estão inicialmente na forma de tripsinogênio e 

quimiotripsinogênio, que são ativados pela enteroquinase no duodeno, quando o suco pancreático ali é 

lançado. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

Fonte: https://www.portalsaofrancisco.com.br/corpo-humano/sistema-digestorio 

https://www.coladaweb.com/biologia/fisiologia/funcoes-vitais-humanas 

 

RECURSO 017729 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O Candidato não especificou a qual questão se referia. 

 

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

RECORRENTE: 101.534 e Outros 

QUESTÃO 26 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO 
 

RECORRENTE: 103.171 e Outros 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
https://www.portalsaofrancisco.com.br/corpo-humano/sistema-digestorio
https://www.coladaweb.com/biologia/fisiologia/funcoes-vitais-humanas
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QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Seja A o conjunto das 15 lojas que trabalham com roupas e seja B o conjunto das 8 lojas que trabalham 

com calçados. O número de lojas que trabalham com roupas e calçados pode ser representada por um 

conjunto interseção entre A e B, sou seja A ∩ B com x elementos.  

 

Assim: 

Número de lojas que trabalham exclusivamente com roupas: 15 - x 

Número de lojas que trabalham exclusivamente com calçados: 8 – x 

Número de lojas que trabalham com roupas e calçados: x 

Número de lojas que trabalham com outros produtos: 26 

 

(15 – x) + (8 – x) + x + 26 = 44 

15 – x + 8 – x + x + 26 = 44 

49 – x = 44 

x = 49 – 44 

x = 5 

 

O número de lojas que trabalham com roupas e calçados e portanto 5. 

 

Fonte: 

- Filho, B.; Silva, C.. Matemática Aula por Aula. Volume Único. Editora FTD. 2001 

- Iezzi, G., Dolce, O.; Degenszajn, D., Périgo, R.. Matemática. Volume Único. Atual Editora, 2002. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

CARGO: TÉCNICO EM FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS 
 

RECORRENTE: 100.045 e Outros 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa C está cabalmente incorreta pelas regras que regem o uso da crase já que ela é 

terminantemente proibida ante verbo flexionado; no caso, renovar é um verbo no infinitivo.  

 

A alternativa B tem como referência Pasquale Cipro Neto e Unisses Infante na sua obra “Gramática da 

Língua Portuguesa”. Os autores citados avalizam o gabarito ao questionarem a presença de crase  em 

certas locuções adverbiais com palavras femininas. Eles alegam que, no gênero masculino, não se 

evidencia a presença do artigo.  

 

Ninguém diz, por exemplo, “riscou ao carvão” ou “escreveu ao lápis”. Portanto, não há porque dizer 

“Escrever à caneta”.  
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Pode-se usar a crase à vontade neste caso, o que não é possível é atestar cabalmente que está errado que 

não a usa.  

 

Na alternativa E que diz, Suas atitudes são idênticas as de sua irmã, falta o acento indicador de crase o 

que a torna correta. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 


