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CONCURSO – EDITAL 001/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTUROSA - PE 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 

RECORRENTE: 102930 e outros 
 
QUESTÃO 01 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Embora ela aceite o papel destinado ao seu gênero, desempenhando-o, isso não é feito de 
forma complacente, como informado na afirmativa III. Os versos “Aceito os subterfúgios que me 
cabem, sem precisar mentir” nos direcionam para a aceitação, no entanto, o verso “Mas, o que 
sinto escrevo” nos distancia de uma aceitação COMPLACENTE. A palavra complacente tem, 
entre seus significados, a ideia de “tendência usual para concordar com outra pessoa, buscando 
agradá-la ou tentando ser agradável” (Dicionário online de Português). Se analisarmos o verso 
“Mas, o que sinto escrevo”, podemos observar que o verso é iniciado com um operador 
argumentativo (mas) cujo valor semântico é de ruptura, quebra da expectativa. Logo, o eu-lírico 
ao mesmo tempo em que aceita o papel a ela destinado, protesta por um novo lugar, o de 
escritora, papel desempenhado comumente por homens.  
 
Diante do exposto, o que invalida a afirmação III é a informação “de forma complacente”.  
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 17 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

A trena é o único objeto que não é de uso pessoal no próprio corpo. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 18 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

 

Todo resultado de operação entre frações deve ter o resultado simplificado. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 32 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 36 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A alternativa “C” responde ao questionamento do enunciado, pois a Política de Assistência 
Social refuta o objetivo de tutela do estado, considerando o respeito a autonomia, a valorização 
das potencialidades, habilidades e a garantia de ações que promovam a emancipação social. 
As demais alternativas referem-se às seguranças regulamentadas na Política Nacional de 
Assistência social e no Sistema Único de Assistência Social. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 

CARGO: ATEDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
 

RECORRENTE: 11685 e outros 
QUESTÃO 24 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A RESOLUÇÃO - RDC Nº 15, DE 15 DE MARÇO DE 2012 trata de centrais de esterilização de 
serviços de saúde, mas exclui serviços odontológicos e veterinários, além de consultórios 
médicos isolados de serviços de saúde. Porém, proíbem estufas tanto para as CME tipo I ou II. 
Consta assim: § 4º Quando não especificada a classificação, as determinações desta resolução 
se aplicam aos dois tipos de CME e às empresas processadoras. Veja sobre a esterilização: 
Art. 91 É proibido o uso de autoclave gravitacional de capacidade superior a 100 litros. Art. 92 
Não é permitido o uso de estufas para a esterilização de produtos para saúde.  
 
DISPONÍVEL EM 
 https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/ rdc0015_15_03_2012.html 

 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
 
QUESTÃO 25 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
As práticas de educação em saúde envolvem três segmentos de atores prioritários: os 
profissionais de saúde que valorizem a prevenção e a promoção tanto quanto as práticas 
curativas; os gestores que apoiem esses profissionais; e a população que necessita construir 
seus conhecimentos e aumentar sua autonomia nos cuidados, individual e coletivamente.  
DISPONÍVEL EM https://www.scielosp.org/article/csc/2014.v19n3/847-852 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/%20rdc0015_15_03_2012.html
https://www.scielosp.org/article/csc/2014.v19n3/847-852
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QUESTÃO 26 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Embora os equipamentos para Radiologia Digital (RD) possuam melhor custo-benefício, os 
equipamentos possuem valor mais elevado.  
 
DISPONÍVEL EM  
 
<https://www.dviradiologia.com.br/2018/10/26/radiologia-digital-versustradicional-qual-e-a-
melhor/> 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 30 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A perda precoce dos primeiros molares permanentes na infância, por vezes, é resultado do 
consumo excessivo de carboidratos, dificuldade ou falta de higienização, bem como falta de 
informação dos pais, que, não sabem identificar a irrupção dos dentes permanentes e 
negligenciam os cuidados com os mesmos resultando, assim, na doença cárie. (MOREIRA et 
al., 2016)  
 
DISPONÍVEL EM <h"p://openrit.grupo/radentes.com:8080/xmlui/handle/set/3505>  
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 34 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O Cimento de Ionômero de Vidro(CIV) é um excelente material indicado para o capeamento pulpar 
indireto em cavidades profundas quando não tem risco de exposição pulpar, que com a liberação 
de flúor auxilia na remineralização dental e diminui a sensibilidade pós-operatória; a alternativa em 
NENHUM MOMENTO cita o mesmo como ÚNICO.  
 
DISPONÍVEL EM http://revistas.famp.edu.br/revistasaudemultidisciplinar/article/ view/56 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 38 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Em relação entre os acidentes perfurocortantes e instrumentos odontológicos envolvidos, os 
mais citados na literatura são: curetas periodontais, agulhas anestésicas e de sutura, sonda 

http://revistas.famp.edu.br/revistasaudemultidisciplinar/article/%20view/56
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exploradora, brocas, lâminas de bisturi, lima endodôntica, RESPECTIVAMENTE; a alternativa 
afirma (ERRONEAMENTE) “BROCAS" como PRICIPAL, não como um dos fatores, apenas.  
 
DISPONÍVEL EM 
 <http://repositorio.saolucas.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/ 
123456789/3440/Tamires%20Lualinda%20Neves%20Alencar, 
%20Waldclede%20Conceição%20Oliveira%20Vieira 
%20Acidentes%20com%20material%20perfurocortante%20na%20prática%20odont 
ológica.pdf?sequence=1>  
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 39 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O Conselho de Saúde (CS) é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único 
de Saúde (SUS).  
 
DISPONÍVEL EM https://conselho.saude.gov.br/apresentacao/apresentacao.htm 
 

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

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

RECORRENTE: 101435 e outros 
 
QUESTÃO 01 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTAO NULA 
 
QUESTÃO 12 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

No caso do PNAIC, segundo a Portaria nº 826, de 7 de julho de 2017 – que dispõe, em seu 
Artigo 5º, sobre as ações, diretrizes gerais e a ação de formação – o Pacto tem como objetivos: 

 

I. Garantir que todos os estudantes dos sistemas públicos de ensino estejam alfabetizados, 

em Língua Portuguesa e em Matemática, até o final do 3º ano (e NÃO, do 5° ano) do ensino 

fundamental; 

II. Reduzir a distorção idade-série na Educação Básica;  

III. Melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB; e  

IV. Contribuir para o aperfeiçoamento do desempenho dos professores.  

https://conselho.saude.gov.br/apresentacao/apresentacao.htm
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Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº. 826, de 7 de julho de 2017. Dispõe sobre 
o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, suas ações, diretrizes gerais e a 
ação de formação no âmbito do Programa Novo Mais Educação – PNME. Diário Oficial da 
União: seção 1, Brasília, DF, n. 130, p. 20, 10 jul. 2017b. 

A citação do Programa Novo Mais Educação (PNME) no enunciado da questão teve como 
finalidade apenas acrescentar mais uma fonte de informação e com isso auxiliar os candidatos. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 13 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 

QUESTÃO 22 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 24 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA   
 
QUESTÃO 26 
RECURSO PROCEDNTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 32 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
                                  
QUESTÃO 33 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

O comprimento do anel inicial: 

122 − {7 + [25 − 5 + 3(−8 + 10 − 4)]} = 

122 − {7 + [20 + 3 · (−2)]} = 

122 − {7 + [20 − 6]} = 

122 − {7 + 14} = 

122 − 21 = 

= 101 
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Logo, chamando R : raio, temos 101 = 2πR, o que implica que 

 

R, como o raio inicial sofreu um aumento de 10%, f i camos com 

 

            1,1 . 101/2π = 1,1R 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 34 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Conforme diz na coleção fundamentos da matemática elementar em seu volume 10, edição 5, 
página 146, existe diferença em dizer diagonalda face e diagonal do paralelepípedo, a questão 
ao dizer: diagonal do térreo subtende-se que a diagonal do paralelepípedo do enunciado. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 

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

RECORRENTE: 106659 e outros 
 
QUESTÃO 01 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTAO NULA 
 
QUESTÃO 10 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

Na alternativa “A”, a concordância do verbo “haver” está correta, pois é um verbo impessoal e 
está empregado como sinônimo de “existir” devendo, portanto, ficar na terceira pessoa do 
singular. 

A frase da alternativa “C” está correta, pois o sujeito composto está deslocado de posição, isto 
é, em ordem inversa. Ao colocarmos na ordem direta, o verbo obrigatoriamente irá para o plural. 
Observe: “Uma forte muralha e pesados portões PROTEGIAM as cidades medievais”.  

Por fim, na alternativa “D” há erro de concordância, pois “nas expressões é muito, é pouco, é 
demais quando indicam quantidade o verbo “ser” fica sempre no singular: “Quinze voltas é 
pouco para aquele percurso que ele já conhece tão bem.” 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 12 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

No caso do PNAIC, segundo a Portaria nº 826, de 7 de julho de 2017 – que dispõe, em seu 
Artigo 5º, sobre as ações, diretrizes gerais e a ação de formação – o Pacto tem como objetivos: 

 

II. Garantir que todos os estudantes dos sistemas públicos de ensino estejam alfabetizados, 

em Língua Portuguesa e em Matemática, até o final do 3º ano (e NÃO, do 5° ano) do ensino 

fundamental; 

II. Reduzir a distorção idade-série na Educação Básica;  

III. Melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB; e  

IV. Contribuir para o aperfeiçoamento do desempenho dos professores.  

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº. 826, de 7 de julho de 2017. Dispõe sobre 
o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, suas ações, diretrizes gerais e a 
ação de formação no âmbito do Programa Novo Mais Educação – PNME. Diário Oficial da 
União: seção 1, Brasília, DF, n. 130, p. 20, 10 jul. 2017b. 

A citação do Programa Novo Mais Educação (PNME) no enunciado da questão teve como 
finalidade apenas acrescentar mais uma fonte de informação e com isso auxiliar os candidatos. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 23 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão 23 ao descrever: o ambiente, características e reações do sistema nervoso e não 
tendo nenhuma relação direta com os demais alternativas, (a c, d). A questão está totalmente 
centralizada na Maturação Neurológica: a única alternativa correta. 
O desenvolvimento neural acontece, principalmente, pela atuação dos seguintes processos 
biológicos: a) sinaptogênese, b) mielinização e c) lateralização (BEE; BOYD, 2011). 
BEE, H. L.; BOYD D. A criança em desenvolvimento. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
 
QUESTÃO 25 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Quando o Edital do certame inclui o conteúdo: Processo de ensino e avaliação em Educação 
Física escolar, estabelece que podem ser explorados as várias formas de Avaliação em 
Educação Física. Entretanto a questão busca saber se o professor tem conhecimento da 



  

 

 

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   

 

classificação dos conceitos básicos de todo e qualquer processo avaliativo no que corresponda 
a sua área de atuação ou seja Testes, medida, análise e avaliação. 
Fernandes Filho J. A Prática da Avaliação Física. 2. ed. Rio de Janeiro: Shape; 2003. p. 25 
 
QUESTÃO 26 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Mesmo ocorrendo erro de digitação como reconhece o candidato, o fato não interfere na 
compreensão da questão pois o protocolo que define é IMC=peso atual (kg)/Altura (m2).  
A alternativa C, não se refere ao IMC baixo que pode causar tuberculose, como afirma o 
candidato. A alternativa diz que: Valores baixos do IMC estão relacionados....... 
O IMC considera como faixa de normalidade os valores entre 18,5 e 24,9. Aqueles inferiores a 
18,5 indicam possibilidade de desnutrição. E esta, tem relação direta com doenças 
degenerativas pulmonares, conforme a questão explicita e estudos, já comprovaram o fato. 
Piva SGN, Costa MCN, Barreto FR, Pereira SM. Prevalência de deficiência nutricional em 
pacientes com tuberculose pulmonar. J Bras Pneumol. 2013;39(4):476-483 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 32 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Considerando Nahas (2001), a educação física pode e deve ser trabalhada no âmbito escolar 
com o objetivo de educar os indivíduos para um futuro saudável. 
Educação Física aparece como uma das variáveis na promoção da qualidade de vida e da 
saúde, tendo papel importante na atuação escolar (NAHAS, 2001) 
Observe que nas afirmativas II e III da questão 32, referem-se à qualidade de vida como UM 
DOS principais objetivos da Educação Física, o que naturalmente equivale a afirmar que a 
educação física escolar tem outros objetivos de acordo com a abordagem de ensino a que se 
propõe. 
Nesse caso, as duas alternativas se equivalem pois tratam da qualidade de vida na escola 
através da Educação Física. 
NAHAS, M. V. Atividade física, saúde e qualidade de vida: conceitos e sugestões para um estilo 
de vida ativo. 5. ed. rev. atual. Londrina: Midiograf, 2010. 318p. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 33 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão discorre sobre o que NÂO é pertinente na BNCC em relação a proposta documental. 
Nesse caso, as atividades rítmicas e expressivas.  
Entretanto o fato da alternativa apresentar-se com o termo aventura, não invalida a 
mesma, pois entende-se que: 
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As práticas corporais são constituídas como representações, ideias e conceitos produzidos 
socialmente (SILVA et al., 2014). Desta forma, Silva et al. (2014, p. 526) afirmam que as práticas 
corporais são fenômenos que se mostram, prioritariamente, no plano corporal, constituindo-se 
em manifestações culturais de caráter lúdico, tais como os jogos, as danças, as ginásticas, os 
esportes, as lutas, as acrobacias, entre outras. Esses fenômenos culturais se expressam 
fortemente no âmbito corporal e, em geral, ocorrem no tempo livre ou disponível. 
http://www.referencialcurriculardoparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo
=16 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 39 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão trata dos campos de atuação da Psicomotricidade e não das suas respectivas 
ordens. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
 

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 
 

RECORRENTE: 106725 e outros 
 
QUESTÃO 23 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A leptospirose por apresentar sinais clínicos semelhantes com a anemia infeciosa equina, assim 
é um dos diagnostico diferencial da AIE. Já, os testes de triagem e confirmatório são 
respectivamente, ELISA e imunodifusão de ágar gel. Os quais são referenciados nas 
legislações vigentes. 
FRANKLIN, R. C. et al. Doenças Ruminantes e Equinos. Santa Maria, Pallotti, 2007. 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Departamento de Saúde 
Animal e Insumos Pecuários. Anemia infeciosa equina (AIE). Ficha Técnica: Sistema Brasileiro 
de Vigilância e Emergências Veterinárias. MAPA, 2020. 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Secretaria de Defesa 
Agropecuária. Instrução Normativa n° 45, de 15 de junho de 2004. 
NOGUEIRA, M. F. et al. ELISA rgp90- Metodologia alternativa para o diagnóstico da anemia 
infeciosa equina no Pantanal. Corumbá, MS. Embrapa Pantanal, 2009, 18p. (Boletim de 
pesquisa, 93). 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
 
 

http://www.referencialcurriculardoparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16
http://www.referencialcurriculardoparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16
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QUESTÃO 32 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A temperatura corporal não é um parâmetro que influencia as alterações cadavéricas de forma 
precoce ou tardia no post-mortem.  Portanto, não se pode considerar a medição da temperatura 
corporal após o óbito.  
BORDIM, E. L. Necropsia e remessa de material para laboratório em suinicultura. Auxilio ao 
diagnóstico patológico por imagens. São Paulo, 2014.  
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 35 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
O exemplo analítico, casos isolados e controlados de botulismo em bovinos num determinado 
povoado na zona rural de um município brasileiro, o qual possuem 100 (cem) localidades, assim 
podemos considerar de endemia “in loco”. Diferente do aumento dos casos de botulismo, nos 
quais mais de 50 (cinquenta) por centos nos povoados foram atingidos com a doença e de difícil 
controle, isso dentro da limitação geográfica desse município.  Nesse, considera-se como área 
epidêmica pra tal patologia. O epidemiologista deve ter conhecimento do ambiente, do agente, 
do hospedeiro e, além do fator politico. Como base cientifica sanitária e epidemiológica para 
pesquisar ou estudar se a área com a enfermidade é endêmica ou epidêmica.  
MINISTÉRIO DA SAÚDE/Secretaria Executivo. Controle de endemias. Brasília, DF, 2001. 
SOUZA, G.N. et al. Epidemiologia veterinária aplicada ao desenvolvimento de programas 
sanitários e controle de focos. Juiz de Fora, MG, Embrapa Gado de Leite, 2018, 29p. (Embrapa 
Gado de Leite. Circular Técnica, 119). 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 40 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “B” 
 

CARGO: PROFESSOR II – 6° AO 9° ANO – PORTUGUÊS 
 

RECORRENTE: 103497 e outros 
 
QUESTÃO 03 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 12 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “A” 
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QUESTÃO 13 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “D” 
 
QUESTÃO 14 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Todos os fragmentos foram retirados do parágrafo 7, sobre os quais foram feitas análises a 
serem julgadas. 
Não procede a afirmação de que “a questão refere-se a alternativa que não corresponde ao 
conteúdo do parágrafo 07. 
 
A análise morfológica e semântica unicamente do pronome todo não resolve de todo a questão. 
A análise deve perpassar sobre os elementos de seu co-texto e através de suas relações são 
construídos sentidos. Se considerar, além do elemento “todo”, verá que a afirmação se faz a 
partir do verbo “sugerir”. Esse verbo, em sua semânticidade, permite uma leitura de 
possibilidade e não de exclusividade ou abrangência.  
Observemos a modalização do enunciado e não apenas, e isoladamente, os elementos 
linguísticos. Segundo Nascimento (2009; 2012), modalização é uma estratégia semântico-
argumentativa usada pelo sujeito a fim de marcar subjetividade através de determinados 
elementos (advérbios, pronomes, verbos). Ainda sobre o assunto, Koch (2011) explica que as 
modalizações permitem ao locutor assumir diferentes atitudes frente ao enunciado; determinar 
o grau de tensão entre os interlocutores, além de deixar pistas para o interlocutor quanto às 
intenções do locutor.  
Desse modo, a enunciação orquestrada na alternativa C expressa uma possibilidade sem que 
se limite ou exija que se aplique categoricamente a todas as situações. Ao contrário do que 
acontece na alternativa D que, através do modalizador “só pode” limita sua leitura e implicações.  
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
RECORRENTE: 111672 
QUESTÃO 14 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A alternativa correta divulgada no Gabarito Oficial já é a letra “D” conforme solicita o candidato. 
 
QUESTÃO 15 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Na análise proposta na alternativa C, gabarito da questão, não considera “o segundo apenas 
como marcador discursivo, sem especificar sua ocorrência”, como apontado pelo candidato.  
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O objetivo da questão não se limita a classificar os usos de “pois”, mas, sobretudo, observar 
seus valores semânticos e discursivos. Embora seja o mesmo elemento linguístico, apresentam 
usos semânticos diferentes.  
Primeiramente, deixemos claro que marcador discursivo e operador argumentativos (causal, 
explicativo ou conclusivo) são coisas diferentes. Sendo o uso de pois uma coisa ou outra. As 
funções não são cumulativas.  
No enunciado em análise, sal primeira ocorrência é de operador argumentativo para fins 
explicativos, como explica Marcuschi (2005). Nesse caso, ele cumpriu, na língua, uma função 
sequencial, ou seja, um elemento de coesão textual. Já em sua segunda ocorrência, o elemento 
“pois” é considerado um marcador discursivo cuja finalidade é marcar recursos de oralidade, ou 
uma função fática, com o objetivo de assegurar a atenção do leitor.  
Consoante o exposto, o elemento não é marcador discursivo nos dois casos. Em cada um deles 
há uma classificação e, principalmente, pretensões semânticas diferentes. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 17 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A expressão “outro dia” é composta por um pronomes indefinido e um substantivo. Esse 
pronome, segundo Figueiredo (2017), em sua gramática para concursos, apresenta um sentido 
vago ou indeterminado. Assim, a alternativa A (expressa uma indefinição, podendo ter sua 
ideia equivalente a “um dia qualquer”) está correta enquanto que a alternativa B seria incorreta 
uma vez que afirma primeiramente que expressa uma definitude.  
Assim, reiteramos o gabarito preliminar e descartamos a possibilidade de ambiguidade, uma 
vez que as duas alternativas não apresentam a mesma expressão: em A – indefinição e em B 
– definitude.    
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 18 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “C” 
 
QUESTÃO 20 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
“Feita com certa emoção e muita justeza” é classificada sintaticamente como uma oração 
adjetiva explicativa reduzida. Analisemos: 
Como explica Figueiredo (2017), em sua Gramática comentada para concursos, “as orações 
reduzidas são aquelas que apresentam o seu verbo (principal ou auxiliar) no infinitivo, 
gerúndio ou particípio. Elas recebem esse nome – reduzidas- porque perderam a conjunção 
ou o pronome relativo” (p. 323). Se voltarmos ao fragmento em análise (feita com certa 
emoção e muita justeza), temos a ausência do pronome relativo e a presença de um verbo 
em sua forma nominal: “feita” é  o particípio, uma das formas nominais, do verbo fazer.  
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Assim, caro candidato, as orações reduzidas não ocorrem apenas com o infinitivo, mas com 
qualquer das três formas nominais e, mesmo em seu formato reduzido, trata-se de uma 
oração adjetiva explicativa (reduzida de particípio).  
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 22 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão solicita do candidato conhecimento sobre a classe gramatical VERBO. De acordo 
com Câmara Jr. (2004), em seu livro sobre a estrutura da Língua Portuguesa, o verbo é uma 
classe variável em tempo-modo; pessoa e número. No entanto, além dessas flexões, temos 
ainda seus valores semânticos. Entre eles está a aspectualidade, ou seja, a observação da 
posição do fante diante do enunciado proferido, antes – ao mesmo tempo – ou depois. A partir 
dessa compreensão, voltemos ao questionamento: “Sobre o valor aspectual do verbo VIVE, 
poderíamos afirmar que indica um estado frequente”. Isto é, ao dizer “vive montado em um 
carro velho”, a ação perpassa o tempo do enunciado. Essa ação acontece antes e continua a 
acontecer depois de ser enunciada pelo narrador. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 23 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “B” 
 
QUESTÃO 24 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão aborda inferências possíveis a partir do texto e, especialmente do fragmento citado. 
De acordo com Cançado (20110), em seu Manual de Semântica, inferência é uma operação 
através da qual se afirmam verdades a partir de uma proposição. Ou seja, consiste em derivar 
conclusões a partir de premissas. Dessa forma, a questão não apresenta ambiguidades, mas 
sim outras proposições a serem julgadas em sua relação com a citação.  
 
Reiteramos o gabarito preliminar, alternativa C, acrescentando ainda que em nenhum momento 
do texto os escritos citam a pronúncia das palavras, apenas faz comentários acerca da grafia 
delas. 
 
No trecho em análise, o narrador expressa: a palavra hoje, parece que se escreve com “J”. O 
verbo “parece” modaliza sua dúvida sobre a escrita, logo, a alternativa D está correta e a 
questão pede a alternativa que NÃO apresenta relação com o entendimento sobre o fragmento. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 25 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão aborda inferências possíveis a partir do texto e, especialmente do fragmento citado. 
De acordo com Cançado (20110), em seu Manual de Semântica, inferência é uma operação 
através da qual se afirmam verdades a partir de uma proposição. Ou seja, consiste em derivar 
conclusões a partir de premissas. Dessa forma, a questão não apresenta ambiguidades, mas 
sim outras proposições a serem julgadas em sua relação com a citação.  
 
Reiteramos o gabarito preliminar, alternativa C, acrescentando ainda que em nenhum momento 
do texto os escritos citam a pronúncia das palavras, apenas faz comentários acerca da grafia 
delas.  
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 26 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Primeiramente, espera-se de um candidato à vaga de professor de Língua Portuguesa 
compreenda e reconheça os movimentos retóricos do gênero Poema (sua composição, estilo 
e tema), mesmo que não conheça a poesia em análise. (Bazerman (2015), Bakhtin (2003), 
Miller (2011) O próprio ensino de Língua Portuguesa em qualquer das séries do ensino básico 
é direcionado para esse fim (PCN (2007), BNCC (2018)). A afirmação de que “por falta de 
estrutura textual todas as alternativas passam a ser errôneas por apontar número do verso do 
poema fora da sequência escrita na prova” é facilmente refutável.  
Analisemos:  

1) Apesar de o título não estra negritado, a estrutura do gênero foi respeitada. O texto segue 
em versos;  

2) A qualquer bom leitor, espera-se reconhecimento e compreensão de elementos 
muitimodais: estrutura, organização, sequência lógica, tema...) 

3) Em cada uma das alternativas que enumera os versos esses são colocados por extensos 
entre parênteses facilitando, ao candidato, sua localização e reconhecimento. Fato, 
inclusive, reconhecido pelo candidato.  

4) Um leitor é (deve ser) capaz de reconhecer e diferenciar o título não apenas por sua 
marcação, mas também por sua relação com o texto em si.  

5) E, para concluir, o comando da questão pede a afirmação ERRADA sobre o poema. N 
alternativa D, gabarito da questão, afirma que “Tudo” e “nada” são pronomes 
demonstrativos. Morfologicamente, essas unidades são classificadas como pronomes 
indefinidos, como afirmam Bechara (2011), Figueiredo (2017) e outros  

 
Consoante o explícito, o não destaque no título do poema não compromete a resolução da 
questão.   
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 29 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 32 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Como explicado e fundamentado pelo candidato, a alternativa b constitui-se de palavras 
paroxítonas devidamente acentuadas, porém cada uma delas tem uma terminação diferente. 
Isso faz com que cada uma delas obedeça uma regra diferente, embora todas sejam 
paroxítonas. A alternativa não é de todo errada, porém...O fato é que isso contraria o comando 
da questão, que pede a alternativa em que TODAS AS PALAVRAS SIGAM A MESMA REGRA 
DE ACENTUAÇÃO. Já na alternativa C, gabarito considerado, as palavras são todas oxítonas 
e seguem exatamente a mesma regra: oxítonas terminadas em ditongo aberto. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 33 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 35 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
De acordo com explicação de Bechara (2011), Figueiredo (2017) e outros gramáticos, o verbo 
custar apresenta duas possibilidades de regência:  
 

1) Com o sentido de “ser difícil”, “custoso” tem seu funcionamento sintático como 
transitivo indireto, exigindo, portanto, um objeto seguido de preposição.  

2) Com o sentido de ter valor, tem seu funcionamento sintático como transitivo direto. 
Nesse caso, seu objeto não é seguido de preposição. 
No caso da alternativa apontada como gabarito, Aquela decisão familiar custou o 
diretor da empresa, o verbo custar é usado no sentido de “ser difícil”, portanto, o 
complemento deveria vir regido por uma preposição. O correto seria: ...custou ao 
diretor.  
Para esclarecer ainda mais, consideremos o exemplo apresentado pelo candidato: O 
carro custou-me todas as economias. O elemento me funciona sintaticamente como 
um objeto indireto (custou a mim) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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CARGO: PROFESSOR II – 6° AO 9° ANO – HISTÓRIA 
 

RECORRENTE: 109696 e outros 
 
QUESTÃO 01 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTAO NULA 
 
QUESTÃO 04 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

Pronome relativo é aquele que liga duas orações, substituindo na 2ª oração uma palavra ou 
expressão antecedente, isto é, já expressa na 1ª oração.  

Na alternativa “A”, substitui “cigarro”; na alternativa “C” substitui “bebida” e na alternativa “D” 
substitui “produto”. Já na alternativa “B”, o “que” não funciona com pronome relativo, pois não 
está substituindo palavra antecedente, ele vem depois do verbo e funciona como “conjunção 
integrante”. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 09 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

Apenas a frase da alternativa “A” está correta quanto ao emprego do sinal indicativo de crase. 
Na frase “B”, é incorreto o uso da crase antes do artigo indefinido “uma”; na alternativa “C” é 
incorreto antes de substantivos repetidos (frente a frente) e, por fim, na alternativa “D” é vetado 
o uso de crase antes de numerais. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 11 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

Vide lei 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional: 

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com 
as seguintes regras comuns: 

VI - o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e 
nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de setenta e cinco 
(e NÃO, setenta) por cento do total de horas letivas para aprovação. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 12 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

No caso do PNAIC, segundo a Portaria nº 826, de 7 de julho de 2017 – que dispõe, em seu 
Artigo 5º, sobre as ações, diretrizes gerais e a ação de formação – o Pacto tem como objetivos: 

 

III. Garantir que todos os estudantes dos sistemas públicos de ensino estejam alfabetizados, 

em Língua Portuguesa e em Matemática, até o final do 3º ano (e NÃO, do 5° ano) do ensino 

fundamental; 

II. Reduzir a distorção idade-série na Educação Básica;  

III. Melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB; e  

IV. Contribuir para o aperfeiçoamento do desempenho dos professores.  

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº. 826, de 7 de julho de 2017. Dispõe sobre 
o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, suas ações, diretrizes gerais e a 
ação de formação no âmbito do Programa Novo Mais Educação – PNME. Diário Oficial da 
União: seção 1, Brasília, DF, n. 130, p. 20, 10 jul. 2017b. 

A citação do Programa Novo Mais Educação (PNME) no enunciado da questão teve como 
finalidade apenas acrescentar mais uma fonte de informação e com isso auxiliar os candidatos. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 13 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 21 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

Desde o tempo de Teodósio (378 – 395), a pressão germânica sobre o Ocidente não parou de 
crescer. Naturalmente, para fazer frente às ameaças externas, Roma viu-se na contingência de 
assegurar a arrecadação de impostos. Porém, a sua base econômica debilitada suportava cada 
vez menos o ônus da defesa. Como consequência, o peso da situação foi minando 
gradualmente a parte ocidental, acarretando um grave processo de decomposição. Assim, 
Roma viu-se num terrível círculo vicioso: as incursões germânicas desorganizavam a 
economia, reduzindo a capacidade dos romanos de pagar impostos e, em consequência, 
enfraqueciam o poder militar do Estado. Paralelamente, outro fator, não menos importante, 
atuava contra a parte ocidental: à medida que o Estado se enfraquecia, a nobreza 
latifundiária, muitas vezes aliada aos chefes militares, reforçava a sua autonomia, 
aprofunda aprofundando a debilidade do governo imperial. Tudo isso ocorria no exato momento 
em que as ameaças germânicas requeriam, mais do que nunca, uma ação coesa e coordenada 
do Estado. Essa desintegração interna do Império Romano do Ocidente contribuiu 
decisivamente para o êxito dos ataques germânicos. A facilidade com que Odoacro se apossou 
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de Roma, depondo Rômulo Augústulo em 476, mostrou a extrema vulnerabilidade a que havia 
chegado o Império Romano do Ocidente. 

Disponível em: <https://inforum.insite.com.br/35855/3274947.html>. 

Acessado em: 21 ago 2021. 

 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 22 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 23 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

ATENAS: OLIGARQUIA, TIRANIA E DEMOCRACIA ESCRAVISTA 

A cidade-estado de Atenas está situada na península da Ática, ocupada pelos jônios desde o 
século X a.c.. No início do período arcaico (século VIII a.c.), sua população livre estava assim 
dividida: os eupátridas, de origem gentílica, grandes proprietários de terras trabalhadas por 
escravos; os georgói, pequenos proprietários de terras, trabalhadas por eles mesmos; os 
demiurgos, trabalhadores livres como artesãos, comerciantes, proprietários de pequenas 
oficinas, médicos, adivinhos, professores. As duas últimas classes formavam o demos, o povo. 
Com o desenvolvimento da colonização e das trocas, um grande número de estrangeiros os 
metecos fixou-se em Atenas, dedicando-se principalmente ao comércio. Nessa época, Atenas 
constituía uma OLIGARQUIA, governada pelos eupátridas, reunidos num conselho de 
nobre o Areópado que escolhia os Magistrados, denominados Arcontes. Os Arcontes, em 
número de nove, eram eleitos por um período de um ano. O principal era o Arconte-Epônimo, 
com funções administrativas; o Arconte-Basileu tinha funções religiosas; o Arconte-Polemarco 
exercia funções militares e os Tesmotetas, em número de seis, cuidavam da Justiça. Os 
camponeses (georgói), os artesãos (demiurgos), os estrangeiros (metecos) e os escravos não 
possuíam qualquer poder político. Em Atenas, assim como nas demais cidades gregas, a base 
da vida econômica era a terra, que pertencia aos eupátridas e aos georgói, sendo o trabalho 
escravo muito utilizado, principalmente pelos primeiros. Nos séculos VIII e VII a.c., tornou-se 
comum a escravização de cidadãos atenienses, geralmente pequenos proprietários que não 
conseguiam produção suficiente para o sustento familiar e se endividavam em grãos e 
ferramentas junto às famílias ricas. Progressivamente, os eupátridas aumentavam suas 
propriedades, incorporando as terras dos devedores que não conseguiam saldar seus 
compromissos e transformando-os em escravos.  

Essa situação trazia grande insatisfação, gerando lutas entre a aristocracia agrária e as classes 
populares, que se estenderam por todo o século VII a.c. e que resultaram em reformas no 
governo oligárquico de Atenas. A NOBREZA E O POVO, DURANTE A ÉPOCA DA 
OLIGARQUIA, E AS REFORMAS DE SÓLON... aconteceu que os nobres e a multidão (povo) 
entraram em conflito por largo tempo. Com efeito, o regime político era oligárquico em tudo; e, 
em particular, os pobres, suas mulheres e seus filhos, eram escravos dos ricos. Chamavam-
lhes clientes ou hectómores (sextanários): porque era com a condição de não guardar para si 
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mais de um sexto da colheita que eles trabalhavam nos domínios dos ricos. Toda a terra estava 
num pequeno número de mãos; e se eles não pegavam a sua renda (de 5/6 da colheita), podiam 
ser tornados escravos, eles, suas mulheres e seus filhos; pois todos os empréstimos tinham as 
pessoas por caução, até Sólon, que foi o primeiro chefe do partido popular... O povo... não 
possuía nenhum direito... o povo revoltou-se então contra os nobres. Depois de violenta e 
demorada luta, os dois partidos concordaram em eleger Sólon como árbitro e arconte; 
confiaram-lhe o encargo de estabelecer uma constituição.... Sólon libertou o povo... pela 
proibição de emprestar tomando as pessoas como caução... aboliu as dívidas tanto privadas 
como públicas... (ARISTÓTELES, A Constituição de Atenas. In: FREITAS, G. de, op. Cit. p. 67.) 
Coube a Sólon, eleito arconte em 594 a.c., redigir novas leis para Atenas. Determinou a 
libertação dos camponeses dos hipotecas e da escravidão por dívidas e proibiu empréstimos 
sujeitos à escravização do devedor e de sua família. Procurou estabelecer uma relação entre a 
fortuna do cidadão e seus direitos políticos, dividindo a população de Atenas em quatro classes, 
segundo o rendimento anual e individual: os pentakosiomedimnói, os hippeis, os zeugitai e os 
tetes. Assim, privou a aristocracia no monopólio dos cargos públicos, pois às duas primeiras 
classes foi permitido o acesso às magistraturas mais altas; à terceira, o acesso às magistraturas 
mais baixas e à quarta e última, um voto na Assembleia Popular ou Eclésia, órgão de 
representação dos cidadãos. Sólon criou também o Conselho dos Quatrocentos a Bulé 
composto de cidadãos maiores de 30 anos, à razão de 100 por cada uma das quatro tribos 
jônicas tradicionais de Atenas. As reformas de Sólon diziam respeito exclusivamente aos 
cidadãos nascidos em Atenas, excluindo os comerciantes estrangeiros (metecos), os demais 
escravos existentes e as mulheres. Além disso, não rompeu com o poder exercido pela 
aristocracia, visto que não houve uma melhor distribuição das terras. Por outro lado, a proibição 
da escravização de atenienses intensificou a utilização do escravo-mercadoria obtido no 
comércio com os bárbaros, nas guerras entre as cidades ou através de pirataria.  

A TIRANIA. A persistência das lutas entre os aristocratas e os setores populares, que 
incluíam também os comerciantes e armadores enriquecidos com a agro-exportação, fez 
surgir em Atenas a figura do tirano, líder político que tomava o poder apoiado pelas 
massas. Durante o século VI a.c., outras cidades conheceram também a tirania. Os tiranos 
eram geralmente originários do grupo de novos proprietários de terra, porém sem origem 
gentílica. Foram importantes porque introduziram reformas na legislação agrária em benefício 
das classes populares e inovaram na arte militar. Com eles, o direito à cidadania foi ampliado, 
as leis deixaram de ser privilégio da aristocracia e foram publicadas. O tirano ateniense 
Psístrato (560/527 a.c.) procurou regulamentar definitivamente a questão agrária, distribuindo 
aos camponeses as terras confiscadas aos nobres; assim, o regime de pequena propriedade 
impôs-se em toda a Ática. Psístrato proporcionou emprego aos artesãos e aos trabalhadores 
urbanos, através de um programa de construção de obras públicas como templos, estradas, 
fortificações e portos; forneceu também assistência financeira direta aos camponeses, sob a 
forma de empréstimos. Em seu governo, Atenas transformou-se no maior centro urbano do 
mundo helênico. Com sua morte, em 527 a.c., o poder passou às mãos de seu filho Hípias, que 
governou até 510 a.c., quando foi deposto por uma revolução. Terminou, assim, a época da 
tirania, em Atenas. Na Grécia, as tiranias foram fases decisivas no processo de transição do 
poder oligárquico da nobreza para a cidade-estado clássica, do século V a.c.. Significaram o 
fim da dominação das póleis pelas famílias gentílicas, permitindo a evolução para a democracia.  

A DEMOCRACIA. Com a deposição de Hípias, último tirano de Atenas, ressurgiram as lutas 
políticas, por um breve período. Em 508 a.c., com forte apoio popular, Clístenes assumiu o 
governo, estabelecendo a democracia. Clístenes dividiu a população de Atenas em 160 demói 
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(circunscrições administrativas), espalhadas por 30 tritias e 10 tribos (circunscrições eleitorais). 
Cada tribo continha três tritias: uma do litoral, uma da área urbana e outra da área rural. Assim, 
cada tribo era composta por grandes e pequenos proprietários, mercadores, artesãos e 
marinheiros, acabando por completo com o predomínio das grandes famílias gentílicas.  

A reforma de Clístenes instituiu também a votação secreta para o Conselho ou Bulé. Essa teve 
o número de conselheiros aumentado para 500 (50 por tribo), com funções de controlar as 
magistraturas e preparar os projetos de lei a serem submetidos à Assembléia Popular ou 
Eclésia, que se transformou no órgão mais importante de Atenas. No decorrer do século V a.c., 
a democracia ateniense foi sendo aperfeiçoado, através de diversas medidas que ampliaram 
cada vez mais os direitos dos cidadãos livres, maiores de 18 anos, filhos de pai ateniense. 
Camponeses e artesãos transformaram-se, assim, em cidadãos plenos, independentemente de 
suas posses. Entre as inovações, houve a criação dos estrategos, magistrados militares 
encarregados dos assuntos militares, à razão de um por tribo, e a instituição do ostracismo 
expulsão, com cassação dos direitos políticos por dez anos, do cidadão denunciado como 
prejudicial à polis, pela Assembléia Popular. Entretanto, a democracia pressupunha a existência 
do escravo mercadoria, em número cada vez maior, sendo Atenas a cidade onde a escravidão 
mais se expandiu. Do ponto de vista do grego, a cidadania não podia existir sem a sujeição de 
outros. O trabalho escravo propiciava ao cidadão o tempo livre para os serviços da polis e para 
a vida intelectual, favorecendo o florescimento da civilização. Enquanto os trabalhadores livres 
eram mais numerosos nas atividades de subsistência, na pequena produção mercantil e no 
comércio varejista, os escravos predominavam na produção em larga escala, no campo e na 
cidade, nas minas e nos serviços domésticos. Assim, coexistiam o trabalho livre e o trabalho 
escravo. Havia também escravos alugados exercendo funções de porteiros, pedagogos, 
cozinheiros, amas, sendo que seus donos recebiam-lhes o salário; escravos que trabalhavam 
pagando a seus senhores quotas fixas ou parte dos ganhos; escravos do Estado, utilizados na 
pavimentação de ruas, na fabricação de moedas, como guardas, etc. Os principais mercados 
de escravos no mundo grego eram as cidades de Bizâncio, Atenas, Éfeso, Corinto, Egina, 
Tanais, Quios e Delos. Por serem de origem muito diversificada, as revoltas de escravos foram 
muito raras. A alforria (liberdade) podia ser alcançada e o liberto era considerado da mesma 
categoria social que os metecos (estrangeiros residentes em Atenas). Liberdade e escravidão 
estiveram estreitamente ligadas no mundo helênico.  

OS ESCRAVOS. As propriedades são uma reunião de instrumentos e o escravo é uma 
propriedade instrumental animada... Se cada instrumento pudesse executar por si próprio a 
vontade ou o pensamento do dono...,... se (por exemplo) o arco pudesse tirar sozinho da cítara 
os sons desejados, os arquitetos não teriam necessidade de operários, nem os senhores teriam 
necessidade de escravo... Todos aqueles que nada têm de melhor para nos oferecer que o uso 
do seu corpo e dos seus membros são condenados pela natureza à escravidão. É melhor para 
eles servir que serem abandonados a si próprios. Numa palavra, é naturalmente escravo quem 
tem tão pouca alma e tão poucos meios que deve resolver-se a depender de outrem.. O uso 
dos escravos e dos animais é aproximadamente o mesmo (...) 

Referência: PEDRO, Fábio Costa; COULON, Olga M. A. Fonseca. História: Pré-História, 
Antiguidade e Feudalismo. São Paulo: Saraiva, 1989. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 24 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

A Rússia antes da Revolução era predominantemente agrária e semifeudal, onde a aristocracia 
rural e o clero ortodoxo (e NÃO, apostólico romano) detinham o controle da propriedade da 
terra e o poder político. 

Referência: LEITE, Pedro. Apostila de História. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 25 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Foi a partir da Guerra que novas correlações de forças estabeleceram-se no mundo, marcando 
o declínio da Europa e a ascensão dos EUA à condição de principal potência mundial.  

(...)  

A eclosão da guerra foi o resultado de uma série de conflitos menores envolvendo disputas 
comerciais e/ou militares que a antecederam, todos os conflitos presentes no contexto de 
expansão capitalista e imperialista das potências econômicas.  

(...)  

Em junho de 1914, o então príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro o Arquiduque 
Francisco Ferdinando, foi assassinato em Saraievo, enquanto visitava a Bósnia.  

(...)  

Podemos dividir o conflito em duas fases: A Guerra de Movimentos (1914) (e NÃO, 1915) e A 
Guerra de Trincheiras (após 1915) (e NÃO, após 1916). 

Referência: CARVALHO, Fernando. História. 

Disponível em: <https://docplayer.com.br/58031408-2a-serie-lista-ensino-medio-aluno-a-
professor-a-fernando-carvalho-dia-11-mes-09-primeira-guerra-mundial-segmento-
tematico.html>. 

Acessado em: 21 ago 2021. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 26 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A afirmativa do candidato de que a questão “não é inédita” é uma inverdade. O texto utilizado 
na questão 26 da Prova de Professor de História em Venturosa (Funvapi), coincidentemente é 
o mesmo que justificou a resposta de um recurso na questão 25 da Prova de Professor de 
História em Angical (Consep), porém as questões são totalmente diferentes. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
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QUESTÃO 27 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 28 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 29 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
As colônias que seguiram as linhas gerais do pacto colonial foram denominadas colônias de 
exploração. O Brasil e as várias regiões da América Latina, colonizados por portugueses e 
espanhóis, são exemplos típicos de colônias de exploração. 
 

 Tinham produção agrícola baseada na grande propriedade (enormes extensões de terra)  

 Davam ênfase na produção destinada ao mercado externo (produtos agrícolas e metais 
preciosos)  

 Grande utilização do trabalho escravo de índios e negros.  

Colônias de povoamento:  

Houve, porém, um tipo de colônia que ficou relativamente fora dos quadros do sistema colonial 
mercantilista: as colônias de povoamento. Foi o caso, por exemplo, da colonização 
desenvolvida no norte e no centro dos Estados Unidos pelos ingleses, onde os laços coloniais 
eram mais brandos.  

 Apresentavam produção agrícola baseada na pequena propriedade  

 Tiveram o desenvolvimento de produção manufatureira voltada para o mercado interno 
Utilização do trabalho livre.  

Referência: VILAS, Mendel. A Idade Média. 

Disponível em: <https://ptdocz.com/doc/1253324/a-idade-m%C3%A9dia---mendel-vilas>. 

Visitado em: 21 ago 2021. 

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

A União Ibérica (1580 a 1640), que estabeleceu o domínio da Espanha sobre Portugal e suas 
colônias. Este fato fez com que os espanhóis tirassem os holandeses da lucrativa atividade 
açucareira brasileira, expulsando-os do Nordeste brasileiro. Após este fato os holandeses 
passaram a produzir açúcar em suas colônias nas Antilhas.  

Os holandeses conheciam o processo de fabricação de açúcar e tinham o controle sobre a 
distribuição e comercialização deste produto. Logo, conseguiram conquistar os grandes 
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mercados consumidores rapidamente, deixando o açúcar produzido no Brasil em segundo 
plano no mercado internacional. A concorrência holandesa foi, portanto, uma das principais 
causas da crise do açúcar brasileiro no período colonial, pois eles conseguiram produzir açúcar 
mais barato e de melhor qualidade do que o brasileiro.  

Referência: RAMOS, Jefferson Evandro Machado.  

Disponível em: <https://www.historiadobrasil.net/brasil_colonial/crise_acucar.htm>. 

Acessado em: 21 ago 2021. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 32 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

A questão versa sobre “Movimentos Sociais e Urbanos”, tema presente nos Conteúdos 
Programáticos para o cargo de Professor de 6° ao 9° Ano – História, do Edital de Abertura do 
Concurso Público, da Prefeitura Municipal de Venturosa. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 34 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “C” 
 
QUESTÃO 36 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre “Sociedade Colonial”, tema presente nos Conteúdos Programáticos para 
o cargo de Professor de 6° ao 9° Ano – História, do Edital de Abertura do Concurso Público, da 
Prefeitura Municipal de Venturosa. 

 

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

O candidato justificou sua argumentação utilizando-se apenas da metade da frase da afirmativa 
“C”, ou seja: “não apresentava nenhum atrativo do ponto de vista comercial”. 

Quando analisada em sua totalidade, a afirmativa “C” apresenta várias informações importantes 
e que não podem se deixadas de lado: no início da frase o autor faz uma comparação entre o 
Oriente, importante local de comércio na passagem do século XV para o século XVI e o recém-
descoberto Brasil, ou seja, uma balança com dois pratos em posições totalmente antagônicas; 
e ao final da afirmativa o autor também cita quais seriam os empecilhos comerciais, mais 
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precisamente: “sem metais preciosos, sem mercado consumidor, sem produção agrícola 
passível de exploração”. 

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

A substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz e do 
modo de produção doméstico pelo sistema fabril constituiu a Revolução Industrial;  

(...) 

A Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra na segunda metade do século XVIII e encerrou 
(e NÃO, iniciou) a transição entre feudalismo e capitalismo,  

(...) 

O artesanato, primeira forma de produção industrial, surgiu no fim da Idade Média com o 
renascimento comercial e urbano e definia-se pela produção independente;  

(...) 

A manufatura resultou da ampliação do consumo, que levou o artesão a aumentar a produção 
e o comerciante a dedicar-se à produção industrial.  

 

Referências: 

FAUSTO, Boris. História Concisa do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, Imprensa Oficial do Estado, 2001.  

HOBSBAWM, Eric J.. Da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo (5a. ed.). Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2003.  

SOUZA, Osvaldo Rodrigues de. História Geral São Paulo: Editora Ática, 1990.  

Disponível em: <https://www.algosobre.com.br/historia/revolucao-industrial.html>. 

Acessado em: 21 ago 2021. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
RECORRENTE: 102154 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
O Concurso está na fase de recurso do gabarito conforme prevê o edital. 
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CARGO: PROFESSOR II – 6° AO 9° ANO – GEOGRAFIA 
 

RECORRENTE: 100260 e outros 
 
QUESTÃO 01 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTAO NULA 
 
QUESTÃO 12 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

No caso do PNAIC, segundo a Portaria nº 826, de 7 de julho de 2017 – que dispõe, em seu 
Artigo 5º, sobre as ações, diretrizes gerais e a ação de formação – o Pacto tem como objetivos: 

 

IV. Garantir que todos os estudantes dos sistemas públicos de ensino estejam alfabetizados, 

em Língua Portuguesa e em Matemática, até o final do 3º ano (e NÃO, do 5° ano) do ensino 

fundamental; 

II. Reduzir a distorção idade-série na Educação Básica;  

III. Melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB; e  

IV. Contribuir para o aperfeiçoamento do desempenho dos professores.  

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº. 826, de 7 de julho de 2017. Dispõe sobre 
o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, suas ações, diretrizes gerais e a 
ação de formação no âmbito do Programa Novo Mais Educação – PNME. Diário Oficial da 
União: seção 1, Brasília, DF, n. 130, p. 20, 10 jul. 2017b. 

A citação do Programa Novo Mais Educação (PNME) no enunciado da questão teve como 
finalidade apenas acrescentar mais uma fonte de informação e com isso auxiliar os candidatos. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 13 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 27 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 31 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
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QUESTÃO 32 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Insta ressaltar que não existe na questão erros que permitiriam sua anulação no tocante a 
desrespeito aos dispositivos elencados no edital regulador do certame. Discute-se o uso do 
verbo “usar” na alternativa “C” da questão. Erro material ensejante de anulação de questões 
deve ser de tal sorte gravoso que afete o direito subjetivo do candidato garantido no edital do 
concurso. O erro existente na questão não afeta e nem caracteriza prejuízo à compreensão do 
candidato, não confundindo objetivamente o sentido da resposta.  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 37 
RECURSO PROCEDENTE 
JUTIFICATIVA 
 

A questão versa sobre: “Conceitos Demográficos, Econômicos e Geopolíticos: Composição, 
estrutura e dinâmica da população, os sistemas econômicos, a industrialização e circulação de 
mercadorias, a globalização dos espaços, relações socioeconômicos internacionais, recursos 
naturais e fontes de energia. Produção, circulação e consumo de bens e mercadoria”, temas 
presentes no Conteúdo Programático, do Edital de Abertura do Concurso Público. 

É importante citar que as alternativas “A”, “B” e “D” se referem a objetivos de aprendizagem de 
Ciências Naturais, logo, são inadequadas a uma proposta de aprendizagem de Geografia. E, 
nesse contexto, referenciamos a alternativa “C” como resposta esperada e adequada ao que 
se pede no contexto e comando da presente questão. 

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

A duplicidade da orientação geográfica, ponto cardeal (norte) na alternativa “A” não implica em 
anulação ou equívoco na digitação da mesma. 

Cabe ao candidato interpretação da questão como num todo (na apresentação contextual, no 
comando da questão e das demais alternativas, bem como atenção e discernimento quanto à 
possível alternativa certa / esperada das demais inadequadas).  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 39 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 40 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
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CARGO: PROFESSOR II – 6° AO 9° ANO – INGLÊS 
 

RECORRENTE: 109718 e outros 
 
QUESTÃO 10 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

Na alternativa “A”, a concordância do verbo “haver” está correta, pois é um verbo impessoal e 
está empregado como sinônimo de “existir” devendo, portanto, ficar na terceira pessoa do 
singular. 

A frase da alternativa “C” está correta, pois o sujeito composto está deslocado de posição, isto 
é, em ordem inversa. Ao colocarmos na ordem direta, o verbo obrigatoriamente irá para o plural. 
Observe: “Uma forte muralha e pesados portões PROTEGIAM as cidades medievais”.  

Por fim, na alternativa “D” há erro de concordância, pois “nas expressões é muito, é pouco, é 
demais quando indicam quantidade o verbo “ser” fica sempre no singular: “Quinze voltas é 
pouco para aquele percurso que ele já conhece tão bem.” 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 12 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

No caso do PNAIC, segundo a Portaria nº 826, de 7 de julho de 2017 – que dispõe, em seu 
Artigo 5º, sobre as ações, diretrizes gerais e a ação de formação – o Pacto tem como objetivos: 

 

V. Garantir que todos os estudantes dos sistemas públicos de ensino estejam alfabetizados, 

em Língua Portuguesa e em Matemática, até o final do 3º ano (e NÃO, do 5° ano) do ensino 

fundamental; 

II. Reduzir a distorção idade-série na Educação Básica;  

III. Melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB; e  

IV. Contribuir para o aperfeiçoamento do desempenho dos professores.  

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº. 826, de 7 de julho de 2017. Dispõe sobre 
o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, suas ações, diretrizes gerais e a 
ação de formação no âmbito do Programa Novo Mais Educação – PNME. Diário Oficial da 
União: seção 1, Brasília, DF, n. 130, p. 20, 10 jul. 2017b. 

A citação do Programa Novo Mais Educação (PNME) no enunciado da questão teve como 
finalidade apenas acrescentar mais uma fonte de informação e com isso auxiliar os candidatos. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE: 110117 
QUESTÃO 21 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O erro de digitação não compromete o entendimento da questão, já que a alternativa correta é 
a letra “A”. 
 
QUESTÃO 22 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 24 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

Tanto if quanto whether significam “se”. Enquanto if é usado principalmente em orações 
condicionais, whether geralmente é usado quando o “se” tem função disjuntiva. Torres, Nelson. 
Gramática prática da Língua Inglesa: o inglês descomplicado / Nelson Torres – 10ª ed. reform. 
– São Paulo: Saraiva, 2007.  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 25 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “B” 
 
QUESTÃO 28 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Como conjunção, a palavra either (que traduz-se por ou) não se aplica ao caso. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
 
QUESTÃO 38 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

O gênero dos substantivos não se correspondem em: bachelor – bachless (o feminino de 
bachelor é spinster; o feminino de poet é poetess).  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
 
QUESTÃO 39 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 



  

 

 

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

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

 

RECORRENTE: 107067 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
O CANDIDATO NÃO ESPECIFICOU A QUAL QUESTÃO SE REFERIA 
 

CARGO:PROFESSOR I – EDUCAÇÃO INFANTIL E DE 1° AO 5°ANO 
 

RECORRENTE: 101738 e outros 
 
QUESTÃO 01 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTAO NULA 
 
QUESTÃO 10 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

Na alternativa “A”, a concordância do verbo “haver” está correta, pois é um verbo impessoal e 
está empregado como sinônimo de “existir” devendo, portanto, ficar na terceira pessoa do 
singular. 

A frase da alternativa “C” está correta, pois o sujeito composto está deslocado de posição, isto 
é, em ordem inversa. Ao colocarmos na ordem direta, o verbo obrigatoriamente irá para o plural. 
Observe: “Uma forte muralha e pesados portões PROTEGIAM as cidades medievais”.  

Por fim, na alternativa “D” há erro de concordância, pois “nas expressões é muito, é pouco, é 
demais quando indicam quantidade o verbo “ser” fica sempre no singular: “Quinze voltas é 
pouco para aquele percurso que ele já conhece tão bem.” 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 12 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

No caso do PNAIC, segundo a Portaria nº 826, de 7 de julho de 2017 – que dispõe, em seu 
Artigo 5º, sobre as ações, diretrizes gerais e a ação de formação – o Pacto tem como objetivos: 

 

VI. Garantir que todos os estudantes dos sistemas públicos de ensino estejam alfabetizados, 

em Língua Portuguesa e em Matemática, até o final do 3º ano (e NÃO, do 5° ano) do ensino 

fundamental; 

II. Reduzir a distorção idade-série na Educação Básica;  

III. Melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB; e  

IV. Contribuir para o aperfeiçoamento do desempenho dos professores.  
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Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº. 826, de 7 de julho de 2017. Dispõe sobre 
o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, suas ações, diretrizes gerais e a 
ação de formação no âmbito do Programa Novo Mais Educação – PNME. Diário Oficial da 
União: seção 1, Brasília, DF, n. 130, p. 20, 10 jul. 2017b. 

A citação do Programa Novo Mais Educação (PNME) no enunciado da questão teve como 
finalidade apenas acrescentar mais uma fonte de informação e com isso auxiliar os candidatos. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 13 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 15 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

Vide Decreto 9.765/2019, que institui a Política Nacional de Alfabetização, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional: 

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:  

III - analfabetismo funcional - condição daquele que possui habilidades limitadas de leitura e de 
compreensão de texto;  

V - instrução fônica sistemática - ensino explícito e organizado das relações entre os grafemas 
da linguagem escrita e os fonemas da linguagem falada;  

VI - fluência em leitura oral - capacidade de ler com precisão, velocidade e prosódia; (e NÃO, 
conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas com a leitura e a escrita 
e sua prática produtiva); e 

XI - educação não formal - designação dos processos de ensino e aprendizagem que ocorrem 
fora dos sistemas regulares de ensino.  

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

Vide lei 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências: 

Art. 197-A.  Os postulantes à adoção, domiciliados no Brasil, apresentarão petição inicial na 
qual conste: 

I – qualificação completa;   

II – dados familiares;   

III – cópias autenticadas de certidão de nascimento ou casamento, ou declaração relativa ao 
período de união estável; 
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IV – cópias da cédula de identidade e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas; 

V – comprovante de renda e domicílio; 

VI – atestados de sanidade física e mental; 

VII – certidão de antecedentes criminais; 

VIII – certidão negativa de distribuição cível.  

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

 

QUESTÃO 21 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 22 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas 
aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças. Ao observar as 
interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, por 
exemplo, a expressão (e NÃO, interiorização) dos afetos, a mediação das frustrações, a 
resolução de conflitos e a regulação das emoções. 

Referência: Brasil, Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, Secretaria 
Executiva. Resolução n° 04, de 17 de dezembro de 2018, Institui a Base Nacional Comum 
Curricular na Etapa do Ensino Médio (BNCC-EM), como etapa final da Educação Básica, nos 
termos do artigo 35 da LDB, completando o conjunto constituído pela BNCC da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental, com base na Resolução CNE/CP nº 2/2017, fundamentada 
no Parecer CNE/CP nº 15/2017. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 23 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

Organizar o cotidiano das crianças da Educação Infantil pressupõe pensar que o 
estabelecimento de uma sequência básica de atividades diárias é, antes de mais nada, o 
resultado da leitura que fazemos do nosso grupo de crianças, a partir, principalmente, de suas 
necessidades. É importante que o educador observe o que as crianças brincam, como estas 
brincadeiras se desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, o 
que lhes chama mais atenção, em que momentos do dia estão mais tranquilos ou mais agitados. 
Este conhecimento é fundamental para que a estruturação espaço-temporal tenha significado. 
Ao lado disto, também é importante considerar o contexto sociocultural no qual se insere e a 
proposta pedagógica da instituição, que deverão lhe dar suporte. (BARBOSA; HORN, 2001, pp. 
65-67). 
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Para as pesquisadoras, no que se refere à organização das atividades no tempo, nas escolas 
de Educação Infantil, são necessários momentos diferenciados, organizados de acordo com as 
necessidades biológicas, psicológicas, sociais e históricas das crianças (menores ou maiores). 
Nesse sentido, a organização do tempo nas creches e pré-escolas deve considerar as 
necessidades relacionadas ao repouso, alimentação, higiene de cada criança, levando-se em 
conta (e NÃO, não sendo necessário levar-se em conta) sua faixa etária, suas características 
pessoais, sua cultura e estilo de vida que traz de casa para a escola (BARBOSA; HORN, 2001, 
pp. 65-67). 

Referência: NONO, Maévi Anabel. Organização do Tempo e do Espaço na Educação infantil 
– Pesquisas e Práticas. UNESP – Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas. 
Departamento de Educação. São José do Rio Preto. 

Insta ressaltar que não existe na questão erros que permitiriam sua anulação no tocante a 
desrespeito aos dispositivos elencados no edital regulador do certame. Discute-se a ausência 
de hífen na expressão “levar-se”. Erro material ensejante de anulação de questões deve ser de 
tal sorte gravoso que afete o direito subjetivo do candidato garantido no edital do concurso. O 
erro existente na questão não afeta e nem caracteriza prejuízo à compreensão do candidato, 
não confundindo objetivamente o sentido da resposta. Ainda mais que, buscava-se a afirmativa 
incorreta, no caso a letra “D”, que está incorreta. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 24 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a progressão do conhecimento ocorre pela 
consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem e da 
experiência estética e intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas 
expectativas quanto o que ainda precisam aprender. Ampliam-se a autonomia intelectual, a 
compreensão de normas e os interesses pela vida social (e NÃO, da vida futura), o que lhes 
possibilita lidar com sistemas mais amplos, que dizem respeito às relações dos sujeitos entre 
si, com a natureza, com a história, com a cultura, com as tecnologias e com o ambiente. 

Referência: Brasil, Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, Secretaria 
Executiva. Resolução n° 04, de 17 de dezembro de 2018, Institui a Base Nacional Comum 
Curricular na Etapa do Ensino Médio (BNCC-EM), como etapa final da Educação Básica, nos 
termos do artigo 35 da LDB, completando o conjunto constituído pela BNCC da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental, com base na Resolução CNE/CP nº 2/2017, fundamentada 
no Parecer CNE/CP nº 15/2017. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
RECORRENTE: 111243 
QUESTÃO 26 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
A alternativa divulgada no Gabarito Oficial já é a letra “D” 
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QUESTÃO 27 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

A questão versa sobre: “Conhecimentos básicos de crescimento e desenvolvimento infantil” e 
“Aprendizagem e desenvolvimento infantil”, temas presentes no Conteúdo Programático, do 
Edital de Abertura do Concurso Público. 

A inserção do nome do autor, no enunciado da questão é uma praxe acadêmica e uma norma 
jurídica, pois toda citação deve ser acompanhada de sua fonte, caso contrário pode ser 
considerada como plágio. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 28 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 29 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Fröebel e Montessori privilegiaram a organização do espaço e o tornaram, na realidade, 
parte integrante da ação pedagógica. O que houve de inovador neste aspecto foi o fato de 
adequá-lo às necessidades de crianças pequenas, distanciando-se dos modelos escolares 
vigentes na época. Fazendo uma verdadeira revolução no que diz respeito aos espaços e 
ambientes destinados   
 

à Educação Infantil, foram os grandes precursores da importância dos arranjos espaciais 
na metodologia do trabalho com crianças pequenas.  

Wallon e Vygotsky, por sua vez, nos mostraram a importância do meio onde se insere a criança, 
deduzindo-se a partir disso que seu ambiente deverá ser povoado de objetos e materiais que a 
desafiem a interagir com eles. 

Referência: Livro de estudo: Módulo III / Karina Rizek Lopes, Roseana Pereira Mendes, Vitória 
Líbia Barreto de Faria, organizadoras. – Brasília: MEC. Secretaria de Educação Básica. 
Secretaria de Educação a Distância, 2006. 62p. (Coleção PROINFANTIL; Unidade 7) 

Em tempo: A inserção do nome do autor, no enunciado da questão é uma praxe acadêmica e 
uma norma jurídica, pois toda citação deve ser acompanhada de sua fonte, caso contrário pode 
ser considerada como plágio. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 30 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A brincadeira de faz de conta, “também conhecida como simbólica, de representação de papéis 
ou sociodramática, é a que deixa mais evidente a presença da situação imaginária. Ela surge 
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com o aparecimento da representação da linguagem, em torno de 2/3 anos, quando a 
criança começa a alterar o significado dos objetos, dos eventos, a expressar seus sonhos e 
fantasias (e NÃO fatos reais) e a assumir papéis presentes no contexto social”. 

Referência: KISHIMOTO, Tizuko Morchiba. O jogo e a educação infantil. São Paulo: Pioneira 
Thomson Learning, 2003, p. 39 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
 
QUESTÃO 32 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre: “O lúdico e a imaginação na infância. O brincar e sua relação com o 
desenvolvimento da aprendizagem da criança. Aprendizagem e desenvolvimento infantil. 
Importância dos jogos e brincadeiras no desenvolvimento infantil.”, temas presentes no 
Conteúdo Programático, do Edital de Abertura do Concurso Público. 

Em tempo: A inserção do nome do autor, no enunciado da questão é uma praxe acadêmica e 
uma norma jurídica, pois toda citação deve ser acompanhada de sua fonte, caso contrário pode 
ser considerada como plágio. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 33 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A atualidade confronta-se, fundamentalmente, com duas inovações de forte impacto na 
sociedade, tanto político, como social e econômico, refletindo-se na educação, nos valores e 
na cultura. (...) Por outro lado, estes avanços tecnológicos: internet e meios virtuais têm 
produzido grandes impactos na transmissão e construção do conhecimento, afetando (e NÃO, 
não afetando) diretamente a função tradicional da escola como instituição responsável pela 
difusão e criação de saberes. (...) Se por um lado há um questionamento da identidade do 
profissional da educação e das instituições, igualmente há de se pensar que o próprio status da 
criança tenha mudado; que a compreensão do lugar da criança tenha se transformado num 
universo globalizado. (...) Em resumo, muitas têm sido as transformações que, nos últimos anos 
afetaram a sociedade em geral, assim como a escola e os educadores/professores em 
particular. (...) 

Referência: LA ROCA, Maria Eugenia Carvalho de. A Formação do Professor de Educação 
Infantil: Interfaces Luso-Brasileira. UERJ-FFP. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 36 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
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QUESTÃO 37 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

A questão versa sobre: “Conhecimentos básicos de crescimento e desenvolvimento infantil” e 
“Aprendizagem e desenvolvimento infantil”, temas presentes no Conteúdo Programático, do 
Edital de Abertura do Concurso Público. 

De quais fatores dependem o desenvolvimento da inteligência? De acordo com Piaget o 
desenvolvimento da inteligência depende de quatro fatores, que atual conjuntamente e são 
interdependentes: maturação, experiência ativa, interação social e equilibração.  

A maturação é um processo de amadurecimento do sistema nervoso central, que determina a 
ordem de aparecimento dos estágios e a capacidade de uma criança se ajustar ou não a 
determinados desafios colocados pelo meio em que vive. Como exemplo podemos citar um 
bebê de 5 meses que, mesmo sendo desafiado e estimulado a andar sozinho não conseguirá, 
pois seu sistema nervoso precisa amadurecer a ponto de que se sustente sobre as duas pernas 
e possa equilibrar-se com os pés sobre o chão.  

A experiência ativa pode ser entendida como o resultado da ação e interação da criança com 
seu meio familiar e social. Ela pode ser dividida em: experiência física e experiência lógico 
matemática. A experiência física é aquela relacionada às ações sobre os objetos do meio físico, 
levando a criança a descobrir e extrair conhecimentos das qualidades e propriedades dos 
objetos. Um exemplo está na criança que contempla uma formiga no jardim, abstraindo suas 
características tais como o número de asas, pernas, cor, movimento etc.  

A interação social pode ser entendida como a experiência de intercâmbio de ideias entre 
pessoas, possibilitando o conhecimento social que envolve a compreensão das regras, dos 
valores presentes num dado contexto social. Ela é expressada fortemente por meio da 
linguagem verbal, mas não somente dela, permitindo o acesso pela criança à compreensão de 
conteúdos mais abstratos. 

O quarto fator do qual depende o desenvolvimento da inteligência é a equilibração, um os 
principais conceitos explicativos da teoria de Piaget sobre a organização cognitiva. De acordo 
com Piaget, a inteligência é uma estrutura flexível e organizada que está a serviço da adaptação 
do individuo ao seu meio social. Assim, dependendo de como se encontra a nossa estrutura 
cognitiva, dos nossos conhecimentos e das habilidades que construímos em determinado 
momento do desenvolvimento, os conhecimentos ou situações novas com as quais nos 
deparamos pode levar a um desequilíbrio cognitivo, gerando a necessidade de adaptação a 
esse novo conhecimento ou situação. 

Referência: LEITE, Vânia Aparecida Marques. A Teoria de Piaget. 

Disponível em: <https://docplayer.com.br/30200950-A-teoria-de-piaget-profa-vania-aparecida-
marques-leite-a-inteligencia-na-teoria-de-piaget.html>. 

Acessado em 28 ago 2021. 

Em tempo: A inserção do nome do autor, no enunciado da questão é uma praxe acadêmica e 
uma norma jurídica, pois toda citação deve ser acompanhada de sua fonte, caso contrário pode 
ser considerada como plágio. 

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

A questão versa sobre: “Conhecimentos básicos de crescimento e desenvolvimento infantil” e 
“Aprendizagem e desenvolvimento infantil”, temas presentes no Conteúdo Programático, do 
Edital de Abertura do Concurso Público. 

Já o termo adaptação, é explicado por Piaget como sendo a mudança contínua ocorrida neste 
indivíduo como resultado de sua interação com o meio. Sendo assim, à medida que este 
indivíduo assimila suas experiências e consequentemente as adapta de acordo com as suas 
estruturas mentais já existentes, ele acomoda, ou seja, modifica essas estruturas mentais 
permitindo a inclusão de experiências que não se ajustam às estruturas existentes. Segundo 
C. M. Charles, (1975) a teoria piagetiana contempla que o desenvolvimento mental na infância 
ocorre através de estágios definidos, sendo que cada um desses estágios ocorre de forma 
sistemática de acordo com uma sequência fixa. É importante ressaltarmos que, embora esses 
estágios de desenvolvimento ocorram em uma ordem fixa, algumas crianças passam de um 
para outro em idades diferentes, ou ainda, uma criança pode estar num determinado estágio 
em relação a algumas competências e em um estágio distinto em relação a outras. Ressaltamos 
que em sua teoria, Piaget abrange o desenvolvimento infantil desde o zero ano de idade, já que 
o autor considera que o desenvolvimento da criança ocorre a partir do momento em que ela 
começa a explorar o mundo através dos seus próprios sentidos, porém como este trabalho de 
conclusão de curso é voltado especificamente à prática docente dentro do espaço escolar, há 
três estágios do desenvolvimento mental nos postulados teóricos do autor que gostaríamos 
especialmente destacar, já que correspondem as idades em que a criança/adolescente está em 
idade escolar (a partir dos sete anos). São elas:  

a) Estágio do Pensamento Intuitivo ou Pré-Operatório: média de idade de entrada e de saída: 
dos 4 aos 7 anos (aproximadamente): neste estágio a criança organiza seu pensamento e 
fornece explicações com base em suas intuições, ou seja, se utiliza muito mais de seus 
pressentimentos do que de um raciocínio lógico. (...) 

Referência: RODRIGUES, Mirtha Goalconda Vasques. Os Benefícios do Uso de Recursos 
Lúdicos no Ensino de Língua Espanhola: Uma Abordagem Prática. UFRS. Instituto de Letras. 
Porto Alegre. 2015. 

Disponível em: 
<https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/130024/000976859.pdf?sequence=1&isAllowed
=y>. 

Acessado em 29 ago 2021. 

Em tempo: A inserção do nome do autor, no enunciado da questão é uma praxe acadêmica e 
uma norma jurídica, pois toda citação deve ser acompanhada de sua fonte, caso contrário pode 
ser considerada como plágio. 

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

A questão versa sobre: “Conhecimentos básicos de crescimento e desenvolvimento infantil” e 
“Aprendizagem e desenvolvimento infantil”, temas presentes no Conteúdo Programático, do 
Edital de Abertura do Concurso Público. 

Em tempo: A inserção do nome do autor, no enunciado da questão é uma praxe acadêmica e 
uma norma jurídica, pois toda citação deve ser acompanhada de sua fonte, caso contrário pode 
ser considerada como plágio. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 40  
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
RECORRENTE: 101677 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
O CANDIDATO NÃO ESPECIFICOU A QUAL QUESTÃO SE REFERIA 
 
RECORRENTE: 101738 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
O CANDIDATO NÃO ESPECIFICOU A QUAL QUESTÃO SE REFERIA 
 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 
 

RECORRENTE: 105186 e outros 
 
QUESTÃO 06 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
Como esclarece Koch & Elias (2018), em nossas práticas comunicativas, recorremos a textos 
que se cruzam e se entrecruzam em novas e variadas combinações. Segundo as autoras, a 
intertextualidade é entendida em um sentido amplo como um princípio constitutivo de todo e 
qualquer texto e, em sentido restrito, quando há remissão a outro(s) texto(s) efetivamente já 
produzido(s) e que faz(em) parte da memória social dos leitores. Authier Revuz (2010) detalha 
a existência da heterogeneidade constitutiva e da heterogeneidade marcada. Desse modo, é 
fato que a intertextualidade é o cruzamento de vozes entre textos, como explica Bazerman 
(2006) e outros, no entanto, esse fenômeno não se concretiza exclusivamente por comparação 
entre textos, havendo a obrigatoriedade da apresentação de um segundo texto para que se 
possa comprovar tal relação. A heterogeneidade está e se faz na língua de maneira mais ou 
menos explícita, mas a vozes estão na língua, no texto.  
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 26 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 33 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 

 

CARGO: ENFERMEIRO 
 

RECORRENTE: 100624 e outros 
 
QUESTÃO 01 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Embora ela aceite o papel destinado ao seu gênero, desempenhando-o, isso não é feito de 
forma complacente, como informado na afirmativa III. Os versos “Aceito os subterfúgios que me 
cabem, sem precisar mentir” nos direcionam para a aceitação, no entanto, o verso “Mas, o que 
sinto escrevo” nos distancia de uma aceitação COMPLACENTE. A palavra complacente tem, 
entre seus significados, a ideia de “tendência usual para concordar com outra pessoa, buscando 
agradá-la ou tentando ser agradável” (Dicionário online de Português). Se analisarmos o verso 
“Mas, o que sinto escrevo”, podemos observar que o verso é iniciado com um operador 
argumentativo (mas) cujo valor semântico é de ruptura, quebra da expectativa. Logo, o eu-lírico 
ao mesmo tempo em que aceita o papel a ela destinado, protesta por um novo lugar, o de 
escritora, papel desempenhado comumente por homens.  
Diante do exposto, o que invalidade a afirmação III é a informação “de forma complacente”. 
 
Quanto ao item IV, a poetisa avisa (desde o título) que está se valendo da excepcionalidade do 
discurso poético, linguagem que, segundo Molina et al. (2010), não se prende a realidade 
absoluta e objetiva e que possibilita expressar e explicar sentimentos e ações de forma a 
provocar, despertar, enaltecer sentimentos mais profundos.  
Logo, ratificamos que a poetisa faz uso desse recurso de linguagem sim e, mesmo sendo 
possível relações entre “licença” e outras questões sociais, isso não descarta o uso da 
linguagem poética como permissão para que determinadas coisas sejam ditas. Assim, a 
afirmação IV é, sim, verdadeira.  
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 04 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O enunciado da questão 04 solicita ao candidato que marque a alternativa incorreta (Sobre 
essa palavra e seu processo de formação, podemos afirmar, EXCETO). A palavra Desdobrável, 
de radical dobr, é formada através da derivação prefixal (des) e sufixal (avel). Essa é uma 



  

 

 

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   

 

afirmação correta, assim como as próximas alternativas b e c. Como a questão solicita a 
afirmativa ERRADA, o gabarito é a letra D (palavra formada por derivação parassíntese).  
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 10 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Márcia Cançado (2008), em Manual de Semântica, explica que sinonímia lexical ocorre entre 
pares de palavras ou expressões, mas não é possível reduzi-la a mera identidade de 
significados. Desta forma, não há sinonímia perfeita. O contexto em que as palavras ocorrem 
permitem ou não certas relações de sentido. A isso a autora chama de sinonímia gradual, pois 
as palavras sempre sofrem algum tipo de especialização de sentido ou uso. Dessa forma, 
comparando os possíveis sentidos das palavras a) destino, b) sorte, c) predestinação e d) acaso 
em relação à sina, conferimos que “acaso” (d) é a que mais se distancia do significado de sina. 
A palavra sorte, apontada pelo candidato, apresenta sim uma relação, porém se colocarmos 
em um contínuo, a palavra acaso está mais distante semanticamente. Em outras palavras, 
acaso manifesta mais liberdade que a palavra sorte.    
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 15 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

n(A) = 137  n(B) = 216  n(C) = 179 

n(A∩B) = 57  n(A∩C) = 63  n(B∩C) = 44  n(A∩B∩C) = 13 

n(AUBUC) = n(A) + n(B) + n(C) – n(A∩B) – n(A∩C) – n(B∩C) + n(A∩B∩C) 

n(AUBUC) = 137 + 216 + 179 – 57 – 63 – 44 + 13 = 381 

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

A trena é o único objeto que não é de uso pessoal no próprio corpo. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 19 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Cada letra são 26 cartas, logo 500 = 26 × 19 + 6, então as 19 primeiras letras passaram todas, 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R e S, e teremos a sexta carta coma letra T: 00, 
01, 02, 03, 04 e 05!  Carta T05 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 20 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

O primeiro lançamento é irrelevante, a questão está no segundo lançamento ser o mesmo 
resultado do primeiro. De qualquer forma será 1 chance em 12. 

1/12 = 0,083333 ... = 8,3% 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 22 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “C” 
 
QUESTÃO 29 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

O candidato interpôs recurso contra a questão solicitando sua anulação, entretanto, não 
apresentou argumentação que demonstrasse que a alternativa “C” encontra-se incorreta. Nos 
casos de tuberculose extrapulmonar, considerando que a bactéria encontra-se presente no 
organismo do indivíduo doente, é necessário também investigar a ocorrência de tuberculose 
pulmonar pois é frequente a ocorrência de tuberculose mista. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 30 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A questão foi baseada no Manual de Enfermagem Médica e Cirúrgica (Brunner & Suddarth, 
2015) e tratou do tema Abscesso pulmonar e inclusive o seu enunciado foi retirado do mesmo 
livro e não de um blog da internet, como argumenta um dos candidatos. 

De acordo com a referida bibliografia, temos a localização das afirmativas apresentadas na 
questão: 

Afirmativa A: correta. (pg. 35) – A intervenção cirúrgica é rara. A ressecção pulmonar 
(lobectomia) é realizada quando ocorre hemoptise maciça, ou quando não há resposta ao 
manejo clínico. 

Afirmativa B: correta (pg. 34) – As manifestações clínicas variam desde tosse produtiva leve até 
doença aguda. 

Afirmativa C: correta (pg. 34) – É comum a ocorrência de pleurite ou dor torácica difusa, 
dispneia, fraqueza, anorexia e perda de peso. 

Afirmativa D: incorreta e por isso único gabarito da questão, pois o correto seria (pg. 35) – Há 
macicez do tórax à percussão e diminuição ou ausência de murmúrio vesicular, com atrito 
pleural intermitente e, possivelmente, estertores à ausculta. 
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Referência: Brunner & Sussarth. Tratado de enfermagem medico cirúrgica. 13ª ed. Revisão: 
Sonia Regina de Souza. Tradução: Patricia Lydie Voeux. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 
2015. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
 
QUESTÃO 31 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “B” 
 
QUESTÃO 33 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 34 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A questão recebeu apenas um recurso, solicitando anulação sob alegação que todas as 
alternativas são corretas. 

Entretanto, tal argumentação não se sustenta tendo em vista que a alternativa “C” não se trata 
de um dever do profissional de enfermagem e sim um direito deste profissional, conforme 
disposto no Código de Ética de Enfermagem (Resolução 564/2017). 

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

A questão foi baseada no Protocolos de Intervenção para o SAMU, do Ministério da Saúde 
(2016), que em sua pg.63, apresenta o tema “AC-16 Choque” na qual apresenta os critérios e 
tipos de choque. 

Para o choque séptico, são apresentados os seguintes critérios: 

 Temperatura da pele: fria, úmida, pegajosa. 

 Coloração da pele: Pálida, rendilhada. (Alternativa “C”, correta) 

 Pressão arterial: normal ou diminuída. (Alternativa “D”, correta) 

 Nível de consciência: alterado. (Alternativa “B”, correta) 

 Enchimento capilar: > que 2 segundos. 

 Frequência cardíaca aumentada. (alternativa “A” é o gabarito da questão, pois afirma 
equivocadamente que a frequência cardíaca estaria diminuída.). 

Referência: Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 - Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência. Brasília: Ministério da Saúde, 2a edição, 2016. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 36 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A alternativa “A” encontra-se incorreta, pois a técnica de amamentação está adequada quando 
a mãe pode ouvir o bebê deglutindo. 

Referência: Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento / Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da 
Saúde, 2012, p.135. 

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

 
QUESTÃO 38 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A alternativa “C”, está correta, pois a respiração de Cheyne-stokes, também chamada de 
dispnéia periódica, na qual a frequência e a profundidade da respiração são irregulares, 
caracterizadas pela alternância entre períodos de apneia e hiperventilação.  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 39 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão foi baseada no tema “Anatomia, histologia e fisiologia do corpo humano: diagnóstico 
geral,...” , do conteúdo programático, que abarca o diagnóstico das principais doenças 
vivenciadas no cotidiano da enfermagem. 

Houve alegação que a alternativa “C” encontra-se incorreta devido ao uso da palavra 
excepcionalmente, entretanto, não foi enviado referência bibliográfica que embasasse essa 
argumentação. 

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

É justamente pelo termo técnico que não existe presente na alternativa “C” que ela é o gabarito 
da questão, já que foi solicitado ao candidato que apontasse o termo técnico dentre as 
alternativas apresentadas que não seria utilizado pelo profissional de enfermagem para 
descrição do estado do paciente. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
RECORRENTE: 103192 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
O CANDIDATO NÃO ESPECIFICOU A QUAL QUESTÃO SE REFERIA 



  

 

 

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

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

 

RECORRENTE: 11327 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
A alternativa divulgada no Gabarito Oficial já é a letra “D” 
 

CARGO: NUTRICIONISTA 
 

RECORRENTE: 109171 e outros 
 
QUESTÃO 04 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A derivação pode estar sujeita ainda ao uso obrigatório de um prefixo e de um sufixo ao 
mesmo tempo, sob pena de não ter sentido completo sem um dos dois (amanhecer, 
engaiolar, entristecer), chamada de derivação parassintética. Esse tipo de derivação é diferente 
da derivação que ao mesmo tempo envolve prefixo e sufixo devido ao caráter obrigatório, que 
somente há na parassíntese. Não haveria sentido em “entristecer” se retirado ou prefixo 
“*tristecer” ou o sufixo “entriste*”.  
 
        Na palavra em análise (desdobrável) seus afixos (des e avel) não são obrigatórios 
simultaneamente. Temos, facilmente, ocorrências como “desdobra”, “dobrável”, e “dobra”. 
Logo, os afixos podem ou não acrescerem o radical. Assim, evidenciamos que a presença dos 
dois afixos (prefixo e sufixo) não tem caráter obrigatório (exigência para a derivação 
parassíntese).  
 

Diferentemente do que ocorre com derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, feliz > 
infeliz > infelicidade > felicidade, em que se pode facilmente retirar prefixo ou sufixo ou ambos. 
        Acrescentamos, como evidenciado com as ocorrências, que a palavra desdobrável se 
forma sob o mesmo processo que a palavra infelicidade, ou seja, acréscimo (não obrigatório) 
dos sufixos in e idade (prefixo + radical + sufixo). Ou seja, derivação prefixal e sufixal.  
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
 
QUESTÃO 17 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

A trena é o único objeto que não é de uso pessoal no próprio corpo. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 36 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

A questão solicita que seja assinalada a alternativa, que aponta corretamente, a definição de 
anemia ferropriva, de desnutrição energético-protéica e do bócio, de acordo com a Política 
Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN). De acordo com essa referência, está 
expressamente definida dentro do grupo de Endemias carenciais, as situações clínicas 
supracitadas. Portanto, como a questão cita a referência exata e pede a definição de acordo 
com a mesma, a alternativa correta é a letra “B” Endemias carenciais, conforme confirmado 
abaixo:  

Endemias carenciais – Doenças carenciais, como a anemia ferropriva, a desnutrição 
energético-proteica e o bócio, que ocorrem com uma freqüência regular e praticamente 
constante, e prevalência acima dos limites tolerados como “normais”. 

Referência: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Política nacional de alimentação e nutrição / Ministério da Saúde, Secretaria 
de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica – 2. ed. rev. – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2008. 48 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde). 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 

CARGO: GUARDA MUNICIPAL 
 

RECORRENTE: 114766 e outros 
 
QUESTÃO 07 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A alternativa “B” está incorreta, pois “da casa” classifica-se como adjunto adnominal. A frase da 
alternativa “C”: Ela olhava o eclipse MARAVILHADA tem a seguinte análise: “ela” é o sujeito da 
oração e “maravilhada” refere-se ao sujeito “ela” e não ao “eclipse”, portanto, não poderia ser 
predicativo do objeto. Quem está “maravilhada” é o sujeito (ela) e, por esse motivo, o termo é 
classificado como predicativo do sujeito. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 11 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

c2 = 172 – 152 = 289 – 225 = 64  c = 8 

17n = 82  n = 64/17 = 3,76 

 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 13 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 16 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

𝑥 + 2

𝑥 − 2
< 3 

𝑠𝑒    𝑥 − 2 > 0                                               𝑠𝑒   𝑥 − 2 < 0 

𝑥 > 2                                                               𝑥 < 2 

𝑥 + 2 < 3𝑥 − 6                                               𝑥 + 2 > 3𝑥 − 6 

𝑥 − 3𝑥 < −6 − 2                                            𝑥 − 3𝑥 > 6 − 2 

−2𝑥 < −8                                                          − 2𝑥 > −8 

𝑥 > 4                                                                       𝑥 < 4 

𝑥 > 4 𝑒 𝑥 > 2                                                          𝑥 < 4 𝑒 𝑥 < 2 

𝑥 > 4   𝑒   𝑥 < 2 

 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 18 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “B” 
 
QUESTÃO 23 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
Procedimento Operacional de Segurança: é o conjunto de normas e procedimentos que tem 
por finalidade dotar os agentes responsáveis pela segurança, de conhecimentos técnicos, 
visando o bom desempenho nas atividades propostas. São fatores fundamentais na aplicação 
das técnicas operacionais a boa postura, a boa educação e a excelente apresentação pessoal.  
Vejamos alguns conceitos básicos utilizados durante o treinamento e prática das técnicas 
operacionais:  
RONDA: Exercer atividade móvel (e NÃO, estática) de observação, de fiscalização, de 
proteção e de reconhecimento.  
(...) 
POSTO PERICULOSO OU ÁREA PERICULOSA: É todo posto ou área que, por suas 
características, apresenta elevada probabilidade de ocorrência.  
OCORRÊNCIA: É todo o fato que exige intervenção dos profissionais de segurança, por 
intermédio de ações ou operações. 
ABORDAGEM: É a ação conjugada ou isolada realizada por profissionais, em indivíduos 
praticantes de atos suspeitos.  
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(...) 
Referência: GONÇALVES, Adriano Augusto Placidino. Conhecimentos Específicos – Técnico 
Legislativo. Nova Didatismo e Conhecimento.  
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
RECORRENTE: 105305 
QUESTÃO 34 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A alternativa divulgada no Gabarito Oficial já é a letra “A” conforme solicita o candidato. 
 
QUESTÃO 35 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Riscos ergonômicos: estão ligados à execução de tarefas, à organização e às relações de 
trabalho, ao esforço físico intenso, levantamento e transporte manual (e NÃO, mecânico) de 
peso, mobiliário inadequado, posturas incorretas, controle rígido de tempo para produtividade, 
imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno e noturno, jornadas de trabalho prolongadas, 
monotonia, repetitividade e situações causadoras de estresse. 

Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/saude-e-seguranca-no-trabalho/>. 

Acessado em: 29 ago 2021. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 36 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A hemorragia externa pode ser classificada em três tipos. 

1. Hemorragia capilar: causada por escoriações que lesam minúsculos vasos capilares situados 
abaixo da superfície da pele. O sangramento é mínimo e geralmente terá cessado antes mesmo 
da chegada da equipe de atendimento pré-hospitalar. 

2. Hemorragia venosa: o sangramento é de coloração vermelho-escuro (por ser pobre em 
oxigênio e rico em gás carbônico) e normalmente é controlado mediante uma compressão 
moderada no local do ferimento. Em geral não ameaça a vida, a não ser que a lesão seja grave 
ou o sangramento não seja controlado (e NÃO, geralmente ameaça a vida, mesmo que a lesão não 

seja grave ou o sangramento seja controlado). 

3. Hemorragia arterial: o sangramento causado pelo rompimento de uma artéria é o mais 
importante e também o mais difícil de ser controlado. Caracteriza-se por um sangue de 
coloração vermelho-vivo e que ocorre em jatos compassados com o ritmo cardíaco (o sangue 
jorra da ferida a cada batimento do coração). 

Referência: ROCHA, Marta Peres Sobral. Suporte Básico de Vida e Socorros de Emergência. 
Brasília. 2011. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 37 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 

CARGO: AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 
 

RECORRENTE: 101269 e outros 
 
QUESTÃO 03 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O texto relata a história do trabalhador que entregava os pães para famílias e pensava que era 
um ninguém, que não se fazia necessário abrirem a porta para recebê-lo com um bom dia ou 
ainda agradecimentos pela entrega do produto. Ele se denominava “ninguém” para não 
incomodar os fregueses quando deixava o pão, bem cedinho, à porta das casas. Ele era 
esperado pelos habitantes das casas, só era modesto e não queria incomodar, não se julgava 
importante. Portanto, a palavra “ninguém” significa “indivíduo de pouca ou nenhuma 
importância”.  
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 06 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A pontuação da frase da alternativa “D” está incorreta, pois a expressão retificativa “ou melhor”, 
quando está no interior da frase deve vir entre vírgulas. Essa expressão só terá uma vírgula ao 
iniciar uma frase, o que não é o caso. O correto, segundo as gramáticas, é colocar as 
expressões explicativas ou retificativas (isto é, ou melhor, a saber, por exemplo etc.) entre 
vírgulas quando estão no interior da oração. Portanto, na frase em questão, o emprego das 
vírgulas é obrigatório: Todos viram o filme, ou melhor, quase todos. 
Referências:  
CEGALLA, Domingos Pascoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 
SACOONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Completa Sacconi. 
Pela justificativa apresentada, apenas a alternativa “D” responde à questão. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 07 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A alternativa “B” está incorreta, pois “da casa” classifica-se como adjunto adnominal. A frase da 
alternativa “C”: Ela olhava o eclipse MARAVILHADA tem a seguinte análise: “ela” é o sujeito da 
oração e “maravilhada” refere-se ao sujeito “ela” e não ao “eclipse”, portanto, não poderia ser 
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predicativo do objeto. Quem está “maravilhada” é o sujeito (ela) e, por esse motivo, o termo é 
classificado como predicativo do sujeito. 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 13 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 16 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

𝑥 + 2

𝑥 − 2
< 3 

𝑠𝑒    𝑥 − 2 > 0                                               𝑠𝑒   𝑥 − 2 < 0 

𝑥 > 2                                                               𝑥 < 2 

𝑥 + 2 < 3𝑥 − 6                                               𝑥 + 2 > 3𝑥 − 6 

𝑥 − 3𝑥 < −6 − 2                                            𝑥 − 3𝑥 > 6 − 2 

−2𝑥 < −8                                                          − 2𝑥 > −8 

𝑥 > 4                                                                       𝑥 < 4 

𝑥 > 4 𝑒 𝑥 > 2                                                          𝑥 < 4 𝑒 𝑥 < 2 

𝑥 > 4   𝑒   𝑥 < 2 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 18 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “B” 
 
RECORRENTE: 105847 
QUESTÃO 22 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
O recurso enviado pelo candidato não se refere à questão 22 da prova de Agente de Combate 
à Endemias, que trata da Doença de Chagas. 
 
QUESTÃO 26 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 28 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO  
ALTERNATIVA CORRETA “B” 
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QUESTÃO 33 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A presença do roedor em áreas urbanas e rurais gera agravos econômicos e sanitários de 
relevância ao homem. O roedor participa da cadeia epidemiológica de pelo menos trinta 
doenças transmitidas ao homem. Leptospirose, peste e as hantaviroses são doenças de 
importância epidemiológica no Brasil por eles ransmitidas. Ocorrem, em média, cerca de 3.200 
casos de Leptospirose humana no país anualmente, com letalidade em torno de 12%. Já os 
casos de Síndrome Pulmonar por Hantavírus vêm ocorrendo no país desde 1993, com alta 
letalidade tendo o roedor silvestre como reservatório. Referência: Brasil. Fundação Nacional de 
Saúde. Manual de controle de roedores. - Brasília: Ministério da Saúde, Fundação Nacional de 
Saúde, 2002. 132p. Em tempo: os termos: Amebíase, Escabiose e Mononucleose; não constam 
no documento de referência do Ministério da Saúde.  
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/ 

RECEPCIONISTA 
 

RECORRENTE: 115385 e outros 
 
QUESTÃO 13 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 16 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

𝑥 + 2

𝑥 − 2
< 3 

𝑠𝑒    𝑥 − 2 > 0                                               𝑠𝑒   𝑥 − 2 < 0 

𝑥 > 2                                                               𝑥 < 2 

𝑥 + 2 < 3𝑥 − 6                                               𝑥 + 2 > 3𝑥 − 6 

𝑥 − 3𝑥 < −6 − 2                                            𝑥 − 3𝑥 > 6 − 2 

−2𝑥 < −8                                                          − 2𝑥 > −8 

𝑥 > 4                                                                       𝑥 < 4 

𝑥 > 4 𝑒 𝑥 > 2                                                          𝑥 < 4 𝑒 𝑥 < 2 

𝑥 > 4   𝑒   𝑥 < 2 

 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 18 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “B” 
 
QUESTÃO 19 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIV A 
 

O ângulo girado pelo andarilho, é de 18º para a direita algumas vezes, ou seja, sempre para o 
mesmo lado. Esse é o ângulo externo de um polígono e a soma dos ângulos externos de 
qualquer polígono é sempre 360º, então basta calcular 

360/18 = 20 

20 lados = icoságono. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 24 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

n(AUB) = n(A) + n(B) – n(A∩B) 

75 = 32 + x – n(A∩B) 

x = 43 + n(A∩B) 

A menor quantidade de elementos da interseção é quando os conjuntos são disjuntos 

n(A∩B) = 0  x = 43 

A maior quantidade de elementos da interseção é o número de elementos do conjunto A 

n(A∩B) = 32  x =43 + 32 = 75 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 25 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
RECORRENTE: 108410 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
A alternativa divulgada no Gabarito Oficial já é a letra “C” 
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CARGO: MOTORISTA 
 

RECORRENTE: 112471 e outros 
 
QUESTÃO 13 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 16 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

𝑥 + 2

𝑥 − 2
< 3 

𝑠𝑒    𝑥 − 2 > 0                                               𝑠𝑒   𝑥 − 2 < 0 

𝑥 > 2                                                               𝑥 < 2 

𝑥 + 2 < 3𝑥 − 6                                               𝑥 + 2 > 3𝑥 − 6 

𝑥 − 3𝑥 < −6 − 2                                            𝑥 − 3𝑥 > 6 − 2 

−2𝑥 < −8                                                          − 2𝑥 > −8 

𝑥 > 4                                                                       𝑥 < 4 

𝑥 > 4 𝑒 𝑥 > 2                                                          𝑥 < 4 𝑒 𝑥 < 2 

𝑥 > 4   𝑒   𝑥 < 2 

 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 18 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “B” 
 
QUESTÃO 38 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

Vide art. 193, da lei 9.503/1997, onde consta: 

Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, 
ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de 
canalização, gramados e jardins públicos: 

Infração – gravíssima; 

Penalidade – multa (três vezes). 



  

 

 

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   

 

Em tempo: em momento algum o enunciado ou as alternativas da questão citam a entrada ou 
saída de veículo de uma garagem, muito antes pelo contrário, o enunciado da questão é claro, 
direto e objetivo:  

“Quando o condutor utiliza a entrada da garagem de algum imóvel para manobrar o veículo, ele 
comete que tipo de infração de transito?” 

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

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

RECORRENTE: 111760 e outros 
 
QUESTÃO 04 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

A questão 4 possui apenas uma afirmação incorreta, a letra “B”, pois a conjunção “mas” indica 
relação de adversidade, oposição.  

A afirmação da alternativa “A” está correta, pois a conjunção “e” indica relação de adição entre 
as orações. A afirmação da letra “C” também está correta, pois entre a primeira oração (levanto 
cedo) e a segunda oração (faço minhas abluções) não há conjunção, apenas uma vírgula. Por 
fim, a afirmação da letra “D” está correta, pois as três primeiras orações não possuem 
conjunções e se classificam como orações coordenadas assindéticas. 

Pelo exposto, não há duas opções corretas, apenas a alternativa “B” responde à questão. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
 
QUESTÃO 06 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A pontuação da frase da alternativa “D” está incorreta, pois a expressão retificativa “ou melhor”, 
quando está no interior da frase deve vir entre vírgulas. Essa expressão só terá uma vírgula ao 
iniciar uma frase, o que não é o caso. O correto, segundo as gramáticas, é colocar as 
expressões explicativas ou retificativas (isto é, ou melhor, a saber, por exemplo etc.) entre 
vírgulas quando estão no interior da oração. Portanto, na frase em questão, o emprego das 
vírgulas é obrigatório: Todos viram o filme, ou melhor, quase todos. 
Referências:  
CEGALLA, Domingos Pascoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 
SACOONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Completa Sacconi. 
Pela justificativa apresentada, apenas a alternativa “D” responde à questão. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 13 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 16 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

𝑥 + 2

𝑥 − 2
< 3 

𝑠𝑒    𝑥 − 2 > 0                                               𝑠𝑒   𝑥 − 2 < 0 

𝑥 > 2                                                               𝑥 < 2 

𝑥 + 2 < 3𝑥 − 6                                               𝑥 + 2 > 3𝑥 − 6 

𝑥 − 3𝑥 < −6 − 2                                            𝑥 − 3𝑥 > 6 − 2 

−2𝑥 < −8                                                          − 2𝑥 > −8 

𝑥 > 4                                                                       𝑥 < 4 

𝑥 > 4 𝑒 𝑥 > 2                                                          𝑥 < 4 𝑒 𝑥 < 2 

𝑥 > 4   𝑒   𝑥 < 2 

 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
 
QUESTÃO 18 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “B” 
 
QUESTÃO 29 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 32 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

O cálculo correto da questão é:  

500 mg = 1 ml  

125 mg = 5x  

x = 0,25 ml  

Para cada 1 ml, temos 20 gotas e sendo assim, 0,25 ml corresponde a 5 gotas. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 37 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, o esquema para a aplicação da vacina 
contra Hepatite “A”, preconiza a ministração de dose única aos 15 meses de idade. 

Fonte: Ministério da Saúde. 

Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/junho/09/calendario-de-
vacinacao-2020_crianca.pdf>. 

Acessado em: 29 ago 2021. 

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

A maior parte das doenças sexualmente transmissíveis não é doença de notificação 
compulsória (exemplos: Tricomoníase, Gonorreia, Cancro Mole, linfogranuloma Venéreo, 
dentre outras), conforme Portaria 204/2016. 

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

A questão versa sobre: “4.2 Central de material e esterilização”, tema presente no Conteúdo 
Programático, do Edital de Abertura do Concurso Público. 

Em tempo: A inserção do nome do autor, no enunciado da questão é uma praxe acadêmica e 
uma norma jurídica, pois toda citação deve ser acompanhada de sua fonte, caso contrário pode 
ser considerada como plágio. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
RECORRENTE: 111760 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
O CANDIDATO NÃO ESPECIFICOU A QUAL QUESTÃO SE REFERIA 
 
 
 


