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CONCURSO – EDITAL 001/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI-PE 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 
 

CARGO: MOTORISTA 
 

RECORRENTE: 100863 e Outros 
 
QUESTÃO 05 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão versa sobre Classes de Palavras, tema previsto no Conteúdo Programático, do Edital 
de Abertura do Concurso Público. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 06 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão versa sobre Sinais de Pontuação, tema previsto no Conteúdo Programático, do 
Edital de Abertura do Concurso Público. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 07 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A linguagem informal é uma linguagem espontânea despreocupada com as normas 
gramaticais conforme se apresenta na questão. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
 
QUESTÃO 11 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O conteúdo matemático fundamental incompleto do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N. º 
001/2021 em seu item 4. sistemas de numeração indica o estudo de sistemas (no plural) não 
somente o sistema indo-arábico. Veja referência: coleção Teláris – Ensino Fundamental, 6° 
ano – Matemática, autor: Luiz Roberto Dante. 3° edição – São Paulo – 2018 páginas 13, 14 e 
15. 
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QUESTÃO 21 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Vide lei 14.071, de 13 de outubro de 2020, que Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para modificar a composição do Conselho Nacional de 
Trânsito e ampliar o prazo de validade das habilitações; onde consta ipsis litteris: 
I – Sempre que, conforme a pontuação prevista no art. 259 deste Código, o infrator atingir, no 
período de 12 (doze) meses, a seguinte contagem de pontos: 
a) 20 (vinte) pontos, caso constem 2 (duas) ou mais infrações gravíssimas na pontuação; 
b) 30 (trinta) pontos, caso conste 1 (uma) infração gravíssima na pontuação; e 
c) 40 (quarenta) pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação. 
(...)§ 5º - No caso do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, a penalidade de 
suspensão do direito de dirigir de que trata o caput deste artigo será imposta quando o infrator 
atingir o limite de pontos previsto na alínea c do inciso I do caput deste artigo, 
independentemente da natureza das infrações cometidas, facultado a ele participar de curso 
preventivo de reciclagem sempre que, no período de 12 (doze) meses, atingir 30 (trinta) pontos, 
conforme regulamentação do Contran. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 24 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Vide lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que Institui o Código de Trânsito Brasileiro, onde 
consta ipsis litteris: 
Art. 144. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor 
destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de 
construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado 
nas categorias C, D ou E. 
Parágrafo único.  O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar 
trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na 
categoria B. 
Em tempo, o parágrafo único acima citado não contempla o trator de esteira, por este motivo 
apenas a alternativa “C” apresenta as categorias corretas. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 32 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão versa sobre “Relações Públicas e Humanas”, tema previsto no Conteúdo 
Programático, do Edital de Abertura do Concurso Público. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 35 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O motor a combustão interna de pistão que funciona segundo o ciclo Diesel apresenta, durante 
o funcionamento, quatro fases:  
1ª – Admissão; 
2ª – Compressão; 
3ª – Combustão; e 
4ª – Escape. 
Fonte: Motores a Combustão Interna 
Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/mlaura/files/2013/01/Apostila-de-Motores-a-
Combust%C3%A3o-Interna.pdf>. 
Acessado em: 20 fev 2022. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 36 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Propositalmente as alternativas “A”, “B” e “C” foram alteradas, tendo inclusive palavras 
suprimidas para que ficassem incorretas. Apenas a alternativa “D” está completamente correta. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/VIGILANTE 
 

RECORRENTE: 100040 e Outros 
 
QUESTÃO 05 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão versa sobre Classes de Palavras, tema previsto no Conteúdo Programático, do Edital 
de Abertura do Concurso Público. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Parcial 
 
QUESTÃO 07 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A linguagem informal é uma linguagem espontânea despreocupada com as normas 
gramaticais conforme se apresenta na questão. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
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QUESTÃO 09 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
Substantivos abstratos são “os que designam qualidades, sentimentos, ações ou estados dos 
seres, dos quais e podem abstrair e sem os quais não podem existir”.  
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48. ed. ver. – 
São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2008. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 11 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
A questão versa sobre Interpretação de Textos, tema previsto no Conteúdo Programático, do 
Edital de Abertura do Concurso Público. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial.   
 
QUESTÃO 12 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão e suas alternativas apresentavam temas previstos no Conteúdo Programático, do 
Edital de Abertura do Concurso Público. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial.   
 
QUESTÃO 13 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 14 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
O travessão tem a função de iniciar uma fala de personagem ou começar um diálogo em um 
texto. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial.   
 
QUESTÃO 15 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
A questão pede para ser marcada a quantidade de personagens que participam da história 
onde encontramos apenas dois: Ladrão e o Cão, o Dono do Cão é apenas citado e não participa 
das ações.  
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial.   
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QUESTÃO 18 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Respectivamente, enxirido, flexa e mexerica estão grafados de maneira incorreta nas 
alternativas “B”, “C” e “D”. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial.   
 
QUESTÃO 20 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Para responder a questão era preciso saber sobre separação silábica e suas classificações.  
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial.   
 
QUESTÃO 21 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O conteúdo matemático fundamental incompleto do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N. º 
001/2021 em seu item 4. sistemas de numeração indica o estudo de sistemas (no plural) não 
somente o sistema indo-arábico. Veja referência: coleção Teláris – Ensino Fundamental, 6° 
ano – Matemática, autor: Luiz Roberto Dante. 3° edição – São Paulo – 2018 páginas 13, 14 e 
15. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 22 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Não existe dados de proporções das dimensões da figura por isso não influenciam no processo 
de resolução da questão, portanto o recurso é improcedente nesse sentido.  
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 23 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O conteúdo matemático fundamental incompleto do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N. º 
001/2021 em seu item 4. sistemaS de numeração indica o estudo de sistemas (no plural) não 
somente o sistema indo-arábico. Veja referência: coleção Teláris – Ensino Fundamental, 6° ano 
– Matemática, autor: Luiz Roberto Dante. 3° edição – São Paulo – 2018 páginas 13, 14 e 15. 
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QUESTÃO 32 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
O conteúdo matemático fundamental incompleto do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N. º 
001/2021 em seu item 4. sistemaS de numeração indica o estudo de sistemas (no plural) não 
somente o sistema indo-arábico. Veja referência: coleção Teláris – Ensino Fundamental, 6° 
ano – Matemática, autor: Luiz Roberto Dante. 3° edição – São Paulo – 2018 páginas 13, 14 e 
15. 
 
QUESTÃO 35 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão se encaixa no conteúdo matemático fundamental incompleto do EDITAL DE 
CONCURSO PÚBLICO N. º 001/2021 em seu item 9. Problemas envolvendo as quatros 
operações. Pois, embora seja uma forma geométrica, ela é um problema que envolve as 
operações de divisão e multiplicação. 
 
QUESTÃO 36 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão exigia apenas um valor pois um único valor (17) responde as duas perguntas: 
“quantas pessoas tinha nesse grupo e cada cliente comprou quantas bolas”. 
 
QUESTÃO 38 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão 38 é resolvida da seguinte maneira: 
Cada amigo arrecadou 18 cestas. Logo os três amigos juntos arrecadaram 18 X 3 = 54. Como 
cada família devolveu uma cesta, então 54 – 6 = 48. Então cada família ficou com 48 / 6 = 8 
cestas. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 39 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 40 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
Quando a questão diz: “desprezar as dimensões”, significa que as dimensões não entraram no 
processo de resolução da questão. E, de fato, não há necessidade deste dado, pois a questão 
traz somente os volumes e não comprimento, largura e altura. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

RECORRENTE: 100006 e Outros 
 
QUESTÃO 01 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 08 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
A frase da alternativa B está correta, pois o verbo “notificar” é transitivo direto e indireto, pedem 
dois complementos, o primeiro é objeto direto (o inquilino) e o segundo é objeto indireto (sobre 
o atraso).  
A frase da alternativa D está incorreta, pois o verbo “esquecer” admite duas regências, uma 
como pronominal e outra como não pronominal. Quando o verbo “esquecer” não é pronominal, 
exige complemento sem preposição (quase esqueci O compromisso); quando é pronominal 
exige complemento com a preposição DE (quase ME esqueci DE).  
Portanto, por haver a preposição “de” deveria estar presente obrigatoriamente o pronome 
oblíquo “me”. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: AUXILIAR DE SALA DE AULA INFANTIL 
 

RECORRENTE: 118577 e Outros 
 
QUESTÃO 01 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 15 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 24 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A única alternativa que responde a questão é a letra B.  
O recurso apresenta-se impreciso, sem clareza. 
 
QUESTÃO 26 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
A única alternativa que responde a questão é a letra C, Carlos é magro e alto.  
O recurso apresenta-se impreciso, sem clareza. 
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QUESTÃO 27 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “B” 
 
QUESTÃO 28 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A única alternativa que responde a questão é a letra B, André trabalha e Bruno estuda ou André 
trabalha e Bruno trabalha.  
O recurso apresenta-se impreciso, sem clareza. 
 
QUESTÃO 29 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “A” 
 
QUESTÃO 30 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “D” 
 
QUESTÃO 31 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A resposta pedida como correta pelo candidato já é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 32 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
O Gabarito Oficial apresentou a alternativa “B” como resposta para a questão, e não a 
alternativa “C”, como informado no recurso. 
 

QUESTÃO 34 

A resposta pedida como correta pelo candidato já é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 36 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
Quando o Word separa as palavras, as mesmas são divididas em suas sílabas, como manda a 
norma ortográfica. Portanto, a hifenização está ligada a separação de sílabas, que por sua vez, 
formam as palavras. 
Em tempo, o termo “palavras” não foi citado no enunciado e nem nas alternativas da questão. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 37 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
A resposta pedida como correta pelo candidato já é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 40 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A resposta pedida como correta pelo candidato já é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
 

RECORRENTE: 115493 e Outros 
 
QUESTÃO 05 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
No gênero carta não são apresentados “endereço de e-mail” (fernanda@irmã.com.br), o 
“assunto” (Saudade) e nem existe a opção de “Enviar”. 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 06 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
No momento em que realizamos a separação silábica e as vogais permanecem unidas temos 
um ditongo que é o caso de todas as palavras da alternativa “B”. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 10 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 12 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O conteúdo matemático fundamental completo do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N. º 
001/2021 em seu item 9. Múltiplos e divisores é um assunto que necessita de conhecimentos 
prévios do conteúdo potenciação, e esse conteúdo é inerente ao item 9 como também aos 
itens 10. Conjunto dos múltiplos de um número; 11. Conjunto dos divisores de um número; 12. 
Números primos e números primos entre si. 13. Máximo divisor comum – processos práticos 
para o cálculo do mdc; 14. Mínimo múltiplo comum; processos práticos para o cálculo do mmc; 
Propriedades do mmc. 
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A questão pergunta a soma dos algarismos de n. Os vários zeros resultantes das potências não 
importam, pois os uns estarão ao final do processo em posições diferentes. E a soma dos três 
uns, 1+1+1 =3, é a soma dos algarismos de n. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 13 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão pede o novo número e n são, respectivamente. Ou seja, nessa ordem. E a 

alternativa b) trouxe a ordem contrária. 

 

A diferença 82 – 28 = 54 e não é igual a 72. 

 

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

QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

O conteúdo de matemática fundamental completo do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N. º 

001/2021 em seu item 3. Operações (soma, subtração, multiplicação e divisão) com números 

naturais e com números fracionários fornece o conteúdo razão e proporção que é inerente 

ao item citado em sua parte números fracionários. 

 

A questão AFIRMA que 2 é o maior divisor par da estrada. S = comprimento da estrada, 

considere AB = BC = x, CD = x/2 e DE = S/4. Logo, (x+x)+(x/2)+S/4= S, isto implica que 10x/3=S. 

Então, 3 divide  x=AB.  

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 16 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
1h – 1h = 0 h; 32 minutos – 30 minutos = 2 minutos e 15 segundos – 42 segundos = - 27 
segundos que é um número negativo. O recurso é improcedente justamente porque a subtração 
dos segundos é um número negativo. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Quando a questão diz: “Dado o maior par (p , q) de primos gêmeos com p,q < 10.” Ela está se 

referendo a pares de números primos gêmeos, por exemplo (3,5) ou (5,7) e NÃO UM 

NÚMERO PAR, no caso do recurso que diz: “o maior par de "pq" é 8 e seu maior número”.  

 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 19 
RECUSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão pede o mmc e não divisão de potências de mesma base. E ainda, o conteúdo 
matemático fundamental completo do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N. º 001/2021 
contempla os conteúdos da questão 19 em seu item 14. Mínimo múltiplo comum; processos 
práticos para o cálculo do mmc; Propriedades do mmc. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 27 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 30 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A alternativa pedida como correta já é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 32 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Ao analisar o site da Microsoft indicado pelo candidato para justificar seu recurso foi possível 
concluir que a argumentação do mesmo não tem fundamento, pois o Layout de Teclado 
considerado no site indicado pelo candidato é dos EUA, conforme print abaixo da página: 



  

 

 

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   

 

 
Por óbvio, o Layout de Teclado a ser considerado na questão da prova é o Layout Português 
Brasil. Não faz sentido nem se faz obrigatório indicar o óbvio: que o candidato deve considerar 
o idioma Português Brasil para responder as questões de atalho de teclado, já que este 
concurso público está sendo realizado no Brasil, não nos EUA.  
Ainda em tempo, como pode ser verificado e testado no próprio Word 365 (Idioma Português 
Brasil), os atalhos: 
a) CTRL + A > usado para abrir um arquivo. 
b) CTRL + C > usado para copiar um texto ou objeto selecionado. 
c) CTRL + N > aplica negrito ao texto selecionado. 
d) CTRL + O > cria um documento em Branco. 
Finalmente, o Gabarito Parcial apresentou a alternativa “D” como resposta para a questão, e 
não a alternativa “A”. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 33 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Ao analisar o site da Microsoft indicado pelo candidato para justificar seu recurso foi possível 
concluir que a argumentação do mesmo não tem fundamento, pois o Layout de Teclado 
considerado no site indicado pelo candidato é dos EUA, conforme print abaixo da página: 
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Por óbvio, o Layout de Teclado a ser considerado na questão da prova é o Layout Português 
Brasil. Não faz sentido nem se faz obrigatório indicar o óbvio: que o candidato deve considerar 
o idioma Português Brasil para responder as questões de atalho de teclado, já que este 
concurso público está sendo realizado no Brasil, não nos EUA.  
Ainda em tempo, como pode ser verificado e testado no próprio Word 365 (Idioma Português 
Brasil), os atalhos: 
a) CTRL + B > usado para salvar um documento. 
b) CTRL + C > usado para adicionar um site aos favoritos. 
c) CTRL + N > aplica negrito ao texto selecionado. 
d) CTRL + S > deixa o trecho selecionado sublinhado. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 

RECORRENTE: 101629 e Outros 
 
QUESTÃO 06 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A frase da alternativa B está incorreta, pois o verbo “lembrar” quando vem seguido da 
preposição “de” é pronominal e exige o pronome oblíquo. Portanto, a frase correta é “Em poucos 
instantes me lembrei do nome da rua”.  
 
A frase da alternativa C está correta, pois o verbo “visar” no sentido de “dar visto”, “pôr o visto 
em” é transitivo direto.  
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 20 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Observa-se entre os casos de equivalências da disjunção inclusiva a seguinte: 
Chamaremos a primeira sentença de “p: Um desenhista não melhora sua arte” e a segunda 
sentença de “q: um desenhista usa grafite na sua arte” 
(p ˅ q) é equivalente a (~p→q), e (~p→q) é equivalente a (~q→p), logo por transitividade (p ˅ 
q) é equivalente a (~q→p). 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 24 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O trabalho não pago, do qual a questão trata, se refere à mais valia, uma das principais 
características do capitalismo. Nesse caso, a assertiva está correta. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 40 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITP RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “B” 
 
 

CARGO: BIOMÉDICO/BIOQUÍMICO 
 

RECORRENTE: 107786 e Outros 
 
QUESTÃO 16 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão trata de permutação circular: 
PCn = (n-1)! 
PC5 = (5-1)! = 4! 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 40 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O volume recomendado para coleta de sangue em adultos para hemocultura é de 20ml a 30ml, 
tendo em vista que, no geral utiliza-se dois frascos inoculados com 10ml de sangue, sendo um 
para microrganismos aeróbios e um para microrganismos anaeróbios. Não existe incompletude 
no enunciado da questão, uma vez que existe alternativa que a responda. A questão fez 
menção ao volume recomendado, não ao volume fracionado, sem se ater a protocolos 
específicos adaptados para kits de determinado laboratório. Dessa forma, o gabarito da questão 
é D. 
A literatura consultada foi: BioMérieux. Blood culture - A key investigation for diagnosis of 
bloodstream infections. 2018.  
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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CARGO: PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS (1° AO 5° ANO)/ 

 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

RECORRENTE: 108089 e Outros 
QUESTÃO 01 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão versa sobre “morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e flexão”, tema 
previsto no Conteúdo Programático, do Edital de Abertura do Concurso Público. 
A afirmativa III versa sobre classificação e flexão dos substantivos. Certos substantivos formam 
o plural com mudança de timbre da vogal tônica (o fechado > o aberto), é um fato denominado 
metafonia.  
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 02 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
As lacunas serão corretamente preenchidas pelos termos que constam da alternativa “A”. 
Na primeira lacuna, o correto é “meteorologia”; na segunda o “a” é sem crase, pois está diante 
de verbo; na terceira, o “a” deve ser craseado diante da palavra feminina “fímbria”; na quarta o 
correto é “a gente” separado, pois significa “nós”; na quinta lacuna, o correto é o “a” craseado 
pois os verbos levar e trazer são transitivos indiretos; na quinta lacuna o verbo “querer” está na 
terceira pessoa do singular do pretérito perfeito e é grafado com “s” (quis) e, por fim, na sexta 
lacuna o preenchimento é com o “a” sem crase, pois antes dele há uma preposição (para). 
Os termos foram retirados do texto original. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 03 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
De acordo com o texto, o rei confiava no Ministro do Tempo que disse para ele partir tranquilo 
porque o tempo se manteria firme. O rei partiu confiante e ao se dirigir ao súdito perguntando 
se o tempo estava firme, este lhe respondeu:  
“- Com perdão de Vossa Majestade, o tempo vai virar. Vem muita água.” 
E na continuação: “O rei desatou a rir da ignorância do rústico, e foi adiante. Mal havia, porém, 
chegado à fímbria da floresta, quando o céu veio abaixo, numa dessas nuvens torrenciais que 
fazem a gente se lembrar de Noé e sua arca. 
Molhadinho até o osso, a espirrar e fungar, coberto de lama, o rei voltou furioso.” 
Portanto, a afirmação “O rei desatou a rir da ignorância do rústico...” porque ele próprio tinha a 
real desconfiança de que ia chover” é falsa. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 04 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 07 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 10 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A figura de linguagem predominante nos versos da canção é “comparação”. 
Aliteração é uma figura de linguagem que consiste na repetição regular de um som consonantal 
ou de sons consonantais semelhantes, como por exemplo: “Vai varando o vento: e o vento, 
ventando cada vez mais...” (Guilherme de Almeida). 
Assonância é uma figura de linguagem que consiste na repetição de uma determinada vogal 
na sílaba tônica de palavras próximas, como por exemplo em: “O nosso amor é um coração 
colossal de grafiti nos flancos de um trem de metrô” (Caetano Veloso) 
A comparação ou símile estabelece uma relação comparativa entre elementos semelhantes, 
marcada pelo uso de palavras características da comparação (como, qual, é igual etc.) 
 
Assim, pela justificativa apresentada, a figura de linguagem predominante nos versos é a 
comparação, letra “C”. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 12 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

A questão versa sobre Estatuto da Criança e do Adolescente, tema previsto no Edital de 
Abertura do Concurso Público. 

Vide lei 9.782, de 26 de janeiro de 1999, onde consta ipsis litteris: 

O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a 
prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de 
educação sanitária para pais, educadores e alunos. 

§ 1º É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades 
sanitárias.  

§ 2º O Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à saúde bucal das crianças e das 
gestantes, de forma transversal, integral e intersetorial com as demais linhas de cuidado 
direcionadas à mulher e à criança.  

§ 3º A atenção odontológica à criança terá função educativa protetiva (e NÃO ambulatorial) e 
será prestada, inicialmente, antes de o bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal, e, 
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posteriormente, no sexto e no décimo segundo anos de vida (e NÃO, no quarto, no oitavo, no 
décimo segundo e no décimo sexto anos de vida), com orientações sobre saúde bucal. 

§ 4º A criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida pelo 
Sistema Único de Saúde. 

§ 5º É obrigatória a aplicação a todas as crianças, nos seus primeiros dezoito meses de vida, 
de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção, em 
consulta pediátrica de acompanhamento da criança, de risco para o seu desenvolvimento 
psíquico. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 13 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A Avaliação Diagnóstica auxilia os educadores a detectarem e verificarem se os conteúdos e 
as disciplinas estão atingindo os objetivos propostos. Assim, o método é um verdadeiro suporte 
para o planejamento do processo de ensino, e o ideal é aplicá-lo no início do ano letivo, de 
modo que todo o período de aulas seja contemplado. Dessa forma, por meio do diagnóstico, é 
possível elaborar ações que atendam às necessidades dos alunos. O professor pode, por 
exemplo, fazer entrevistas, aplicar exercícios, questionários e perguntas para ter uma avaliação 
mais abrangente e detalhada da situação de aprendizagem.  
Já a Avaliação Ipsativa mede a performance de cada aluno em relação ao desempenho obtido 
no passado. Portanto, o método permite comparar os resultados atuais com os que já foram 
registrados anteriormente, evitando que ocorra comparações entre a turma.  
Fonte: Colégio Arnaldo. 
 
Disponível em: <https://blog.colegioarnaldo.com.br/tipos-de-avaliacao-da-aprendizagem/>. 
Acessado em: 20 fev 2022. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 14 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão versa sobre o movimento Histórico da Renovação Pedagógica (Tendências 
Pedagógicas), tema previsto no Edital de Abertura do Concurso Público. 
 
O psicólogo Edouard Claparède (1873-1940) e o educador Adolphe Ferrière (1879-1960), 
entre muitos outros, foram os expoentes na Europa. No Brasil, as ideias da Escola Nova 
foram introduzidas já em 1882 por Rui Barbosa (1849-1923).  
 
Fonte: Defensores da Obrigatoriedade da Escola Pública: Ecos das propostas defendidas por 
Rui Barbosa presentes no Manifesto Dos Pioneiros da Educação Nova. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 16 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão versa sobre Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PAINAC), tema 
previsto no Edital de Abertura do Concurso Público.  
Vide PAINAC (2015), onde consta ipsis litteris:  
As ações do PNAIC apoiam-se em quatro eixos de atuação:  
1. Formação continuada presencial (e NÃO, a distância) para professores alfabetizadores e 
seus orientadores de estudo;  
2. Materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio pedagógico, jogos e tecnologias 
educacionais;  
3. Avaliações sistemáticas; e  
4. Gestão, controle social e mobilização.  
Fonte: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Interdisciplinaridade no ciclo de 
alfabetização. Caderno de Apresentação / Ministério da Educação, Secretaria de Educação 
Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. – Brasília: MEC, SEB, 2015, página 11.  
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
Recorrente: 100697 
Questão 16 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão pedida como correta já é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 17 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão versa sobre Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PAINAC), tema 
previsto no Edital de Abertura do Concurso Público.  
A interpretação do enunciado faz parte da resolução da questão. Ao final do enunciado de 
várias questões da prova existem dois pontos, indicando aos candidatos que os mesmos 
assinalem a alternativa correta ou incorreta, conforme o solicitado no comando. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 19 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
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QUESTÃO 23 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), propõe 5 Unidades Temáticas, correlacionadas, 
que orientam a formulação de habilidades a serem desenvolvidas ao longo do Ensino 
Fundamental. São elas: Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 24 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
“A ética profissional refere-se a princípios que regem o comportamento de um trabalhador e da 
sua equipe”.  
Fonte: Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 
Disponível em: <https:/ead.pucgoias.edu.br>. 
Acessado em: 20 fev 2022. 
A opção correta permanece a letra “A” Constante atualização no domínio dos conteúdos digitais 
e dos currículos. Visto que essa é a única resposta que não caracteriza um conjunto de valores 
que compõe o valor Respeito. Caracterizando assim, a ética profissional. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 27 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A alternativa “C” não se aplica no contexto dessa pergunta.  Consta no Artigo 18, da lei 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que os Sistemas Municipais de educação compreendem: 
I – As instituições de Ensino Fundamental, Médio e de educação infantil mantida pelo poder 
publico Municipal. 
II – As Instituições de Educação Infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. 
III – Os órgãos Municipais de Educação. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 30 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
As regras e normas são introduzidas e trabalhadas ao longo do processo da Educação Infantil, 
mas sem o compromisso de dominar essas regras e normas.  
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 32 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
“Cada povo exerce sua capacidade por meio de um determinado código linguístico, ou seja, 
utilizando um sistema de signos vocais distintos e significativos, o eu se dá o nome de língua 
ou idioma.” a comunicação linguística se realiza por meio da expressão oral ou escrita. 
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48. Ed. rev – São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 2008. 
Na alternativa “B” temos: Caminhar em várias formas e em diferentes direções (Por não 
caracterizar o desenvolvimento lingüística, ou seja, fala e escrita). 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 34 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O jogo é um momento mágico e espontâneo de interação na vida dos alunos da educação 
infantil que se divertem e aprendem através do raciocínio, da criatividade e da 
espontaneidade proporcionada por ele.  
 
Enriquecer o relacionamento entre os alunos;  
 
Reforçar os conteúdos já aprendidos (e NÃO que serão aprendidos); 
Adquirir novas habilidades; e Proporcionar a autoconfiança e a concentração. 
 
Fonte: LISBOA, Monalisa. A Importância do Lúdico na Aprendizagem, com Auxílio dos Jogos. 
 
Disponível em: <https://www.webartigos.com/artigos/a-importancia-do-ludico-na-
aprendizagem-com-o-auxilio-dos-jogos/27622>. 
Acessado em: 20 fev 2022. 
 
Finalmente, o Gabarito Oficial apresentou a alternativa “D” como resposta para a questão, e 
não a alternativa “A”. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 38 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Segundo Teixeira (1995, p. 23): A atividade lúdica se assemelha à atividade artística (e NÃO, 
social, individual e física), como um elemento integrador dos vários aspectos da 
personalidade. O ser que brinca e joga é, também, o ser que age, sente, pensa, aprende e se 
desenvolve. 
Vale 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 grafia da 
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palavra “incorreta” no enunciado 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 40 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
A questão versa sobre “Importância dos jogos e brincadeiras no desenvolvimento infantil”, tema 
previsto no Conteúdo Programático, do Edital de Abertura do Concurso Público. 

Jogos de ficção – ainda nos primeiros (e NÃO, nos últimos) tempos da infância, tais como 
brincar com boneca, montar um cabo de vassoura como se fosse um cavalo. Apontam para um 
tipo de brincadeira na qual intervém uma atividade cuja interpretação pela criança é bem mais 
complexa, em comparação com os jogos funcionais (e NÃO, com todos os tipos de jogos). 

 

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

RECORRENTE: 102674 e Outros 
 
QUESTÃO 01 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
A questão versa sobre “morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e flexão”, tema 
previsto no Conteúdo Programático, do Edital de Abertura do Concurso Público. 
A afirmativa III versa sobre classificação e flexão dos substantivos. Certos substantivos formam 
o plural com mudança de timbre da vogal tônica (o fechado > o aberto), é um fato denominado 
metafonia.  
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 07 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 10 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A figura de linguagem predominante nos versos da canção é “comparação”. 
Aliteração é uma figura de linguagem que consiste na repetição regular de um som consonantal 
ou de sons consonantais semelhantes, como por exemplo: “Vai varando o vento: e o vento, 
ventando cada vez mais...” (Guilherme de Almeida). 
Assonância é uma figura de linguagem que consiste na repetição de uma determinada vogal 
na sílaba tônica de palavras próximas, como por exemplo em: “O nosso amor é um coração 
colossal de grafiti nos flancos de um trem de metrô” (Caetano Veloso) 
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A comparação ou símile estabelece uma relação comparativa entre elementos semelhantes, 
marcada pelo uso de palavras características da comparação (como, qual, é igual etc.) 
 
Assim, pela justificativa apresentada, a figura de linguagem predominante nos versos é a 
comparação, letra “C”. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 21 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A geração do gás ocorre através de quatro fases características da vida útil de um aterro: 
> Fase aeróbica: é produzido o gás CO2, porém é alto (e NÃO, baixo) o conteúdo de N2, que 
sofre declínio (e NÃO, elevação) nas passagens para as 2ª e 3ª fases.  
> Esgotamento de O2: resulta em um ambiente anaeróbico com grandes quantidades de CO2 
e um pouco de H2 produzido.  
> Fase anaeróbica: começa a produção de CH4, com redução na quantidade de CO2 
produzido.  
> Fase final: produção quase estável de CH4, CO2 e N2. 
Fontes: 
Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Nota Técnica DEA 18/14: Inventário Energético dos 
Resíduos Sólidos Urbanos. Apresentação em formato eletrônico. 2018. 
SOARES, R. V.; LOPES, J. M. Resíduos sólidos urbanos: viabilidade técnica do processo 
produtivo de biometano. Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, 6 (12), 209-
216, 2019. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 24 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A utilização da sigla RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) é mais que corriqueira no campo da 
Geografia. Além do mais todas as alternativas da questão remetem a resíduos eliminados na 
natureza. 
Em tempo, existem regras para a utilização de siglas, porém não existe nenhuma legislação 
que regule este tema. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 28 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

O biogás é uma mistura gasosa produzida a partir da decomposição anaeróbica de 
materiais orgânicos, composta primariamente de metano e dióxido de carbono, com 
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pequenas quantidades de ácido sulfídrico e amônia (Tabela 1). Traços de hidrogênio, 
nitrogênio, monóxido de carbono, carboidratos saturados ou halogenados e oxigênio estão 
ocasionalmente presentes no biogás. Geralmente, a mistura gasosa é saturada com vapor 
d’água e pode conter material particulado e compostos orgânicos com silício (siloxanas). 
Conforme apresentado na Tabela 1, a composição e o conteúdo energético do biogás podem 
variar de acordo com o material orgânico e o processo através do qual o mesmo é produzido. 
Ainda, de acordo com o tipo de material orgânico que origina o biogás, este pode também ser 
denominado de gás de aterros, gás do lixo, gás de esgotos, gás de lodo, gás de dejetos, dentre 
outros. 

 

Os processos de digestão anaeróbica têm sido utilizados em muitas aplicações que 
demonstraram a sua capacidade de tratar resíduos sólidos e efluentes líquidos 
constituídos principalmente de matéria orgânica, permitindo também a reciclagem dos 
nutrientes. A digestão anaeróbica tem sido aplicada com sucesso no tratamento de efluentes 
industriais e domésticos, estabilização de lodo de efluentes, manejo de aterros e reciclagem de 
resíduos biológicos e agrícolas como fertilizantes orgânicos. Além disso, cada vez mais os 
processos de digestão anaeróbica estão sendo usados para degradação de poluentes 
orgânicos pesados como os organoclorados ou materiais resistentes ao tratamento aeróbico 
(METCALF & EDDY, 2003).  

Atualmente, os sistemas agrícolas de tratamento de dejetos constituem o uso mais 
comum da tecnologia. Cerca de seis a oito milhões de digestores de pequena escala e baixa 
tecnologia são utilizados no Extremo Oriente (principalmente China e Índia) para fornecer 
biogás para cocção e iluminação. Na Europa e na América do Norte existem mais de 800 
digestores em operação em fazendas. Milhares de digestores auxiliam na estabilização 
anaeróbica e no espessamento do lodo de efluentes antes da sua aplicação em solos agrícolas, 
secagem e incineração ou disposição em aterros. Mais de 1000 digestores anaeróbicos de 
carga elevada encontram-se em operação em todo o mundo para tratar efluentes de indústrias 
de bebidas, alimentos, carnes, papel e celulose, laticínios, dentre outros (IEA, 2005). 

Na disposição de resíduos sólidos em aterros, a recuperação do biogás produzido tornouse 
uma tecnologia padronizada na maioria dos países industrializados para recuperação de 
energia e por razões ambientais e de segurança. Cerca de 1000 aterros em todo o mundo 
realizam a recuperação do biogás, a maioria deles nos Estados Unidos e Europa (WILLUMSEN, 
2003). Além disso, existem mais de 100 plantas de digestão anaeróbica para o tratamento de 
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resíduos sólidos em operação ou em construção que utilizam a fração orgânica separada dos 
resíduos sólidos urbanos para produzir um composto de elevada qualidade ou estabilizar a 
fração orgânica antes da disposição em aterros. A capacidade total instalada dessas plantas é 
de cerca de 5 milhões de toneladas anuais (IEA, 2005). Em instalações de pequena escala o 
biogás é utilizado principalmente para aquecimento e cocção. Em unidades maiores, 
predomina o aproveitamento sistemas de cogeração. Em qualquer aplicação, o objetivo da 
utilização do biogás é reduzir o consumo de combustíveis fósseis (ou lenha, em alguns casos). 
Observa-se também um uso crescente do biogás em sistemas de cogeração ou como 
suplemento ao gás natural (PERSSON et al., 2006). 

Fonte: ZANETTE, André Luiz. Potencial de Aproveitamento do Biogás no Brasil. Rio de Janeiro: 
UFRJ/COPPE, 2009. 

Na alternativa “B” as utilizações nas unidades de pequena e grande escala foram invertidas. 

 

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

(...) Por sua vez, na unidade temática Formas de representação e pensamento espacial, além 
da ampliação gradativa da concepção do que é um mapa e de outras formas de representação 
gráfica, são reunidas aprendizagens que envolvem o raciocínio geográfico. Espera-se que, no 
decorrer do Ensino Fundamental, os alunos tenham domínio da leitura e elaboração de mapas 
e gráficos, iniciando-se na alfabetização cartográfica. Fotografias, mapas, esquemas, 
desenhos, imagens de satélites, audiovisuais, gráficos, entre outras alternativas, são 
frequentemente utilizados no componente curricular. Quanto mais diversificado for o trabalho 
com linguagens, maior o repertório construído pelos alunos, ampliando a produção de sentidos 
na leitura de mundo. Compreender as particularidades de cada linguagem, em suas 
potencialidades e em suas limitações, conduz ao reconhecimento dos produtos dessas 
linguagens não como verdades, mas como possibilidades. 

No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, os alunos começam, por meio do exercício da 
localização geográfica, a desenvolver o pensamento espacial, que gradativamente passa a 
envolver outros princípios metodológicos do raciocínio geográfico, como os de localização, 
extensão correlação, diferenciação e analogia espacial. (...) 

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018, pp. 
363-364. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 36 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
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CARGO: PROFESSOR DE 6° AO 9° ANO - MATEMÁTICA 
 

RECORRENTE: 102234 e Outros 
 
QUESTÃO 02 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
As lacunas serão corretamente preenchidas pelos termos que constam da alternativa “A”. 
Na primeira lacuna, o correto é “meteorologia”; na segunda o “a” é sem crase, pois está diante 
de verbo; na terceira, o “a” deve ser craseado diante da palavra feminina “fímbria”; na quarta o 
correto é “a gente” separado, pois significa “nós”; na quinta lacuna, o correto é o “a” craseado 
pois os verbos levar e trazer são transitivos indiretos; na quinta lacuna o verbo “querer” está na 
terceira pessoa do singular do pretérito perfeito e é grafado com “s” (quis) e, por fim, na sexta 
lacuna o preenchimento é com o “a” sem crase, pois antes dele há uma preposição (para). 
Os termos foram retirados do texto original. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Parcial. 
 
QUESTÃO 04 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 07 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 13 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A Avaliação Diagnóstica auxilia os educadores a detectarem e verificarem se os conteúdos e 
as disciplinas estão atingindo os objetivos propostos. Assim, o método é um verdadeiro suporte 
para o planejamento do processo de ensino, e o ideal é aplicá-lo no início do ano letivo, de 
modo que todo o período de aulas seja contemplado. Dessa forma, por meio do diagnóstico, é 
possível elaborar ações que atendam às necessidades dos alunos. O professor pode, por 
exemplo, fazer entrevistas, aplicar exercícios, questionários e perguntas para ter uma avaliação 
mais abrangente e detalhada da situação de aprendizagem.  
Já a Avaliação Ipsativa mede a performance de cada aluno em relação ao desempenho obtido 
no passado. Assim, o método permite comparar os resultados atuais com os que já foram 
registrados anteriormente, evitando que ocorra comparações entre a turma.  
Fonte: Colégio Arnaldo. 
 
Disponível em: <https://blog.colegioarnaldo.com.br/tipos-de-avaliacao-da-aprendizagem/>. 
Acessado em: 20 fev 2022. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 14 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão versa sobre o movimento Histórico da Renovação Pedagógica (Tendências 
Pedagógicas), tema previsto no Edital de Abertura do Concurso Público. 
 
O psicólogo Edouard Claparède (1873-1940) e o educador Adolphe Ferrière (1879-1960), 
entre muitos outros, foram os expoentes na Europa. No Brasil, as ideias da Escola Nova 
foram introduzidas já em 1882 por Rui Barbosa (1849-1923).  
 
Fonte: Defensores da Obrigatoriedade da Escola Pública: Ecos das propostas defendidas por 
Rui Barbosa presentes no Manifesto Dos Pioneiros da Educação Nova. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 16 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão versa sobre Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PAINAC), tema 
previsto no Edital de Abertura do Concurso Público.  
Vide PAINAC (2015), onde consta ipsis litteris:  
As ações do PNAIC apoiam-se em quatro eixos de atuação:  
1. Formação continuada presencial (e NÃO, a distância) para professores alfabetizadores e 
seus orientadores de estudo;  
2. Materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio pedagógico, jogos e tecnologias 
educacionais;  
3. Avaliações sistemáticas; e  
4. Gestão, controle social e mobilização.  
Fonte: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Interdisciplinaridade no ciclo de 
alfabetização. Caderno de Apresentação / Ministério da Educação, Secretaria de Educação 
Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. – Brasília: MEC, SEB, 2015, página 11.  
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 19 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 25 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Resolução: C(225,2) – C(202,2) = 4899. 
 
O conteúdo análise combinatória é pré-requisito para os estudos de probabilidade que é um 
assunto comtemplado no edital do presente concurso. Ou seja, o conteúdo análise combinatória 
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pode ser cobrado nas questões pois é um assunto inerente a probabilidade. Veja referência: 
Contexto e aplicações, Volume 2, Luiz Roberto Dante, 2º edição, São Paulo, 2014, página 276, 
questão respondida 12.  
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 29 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O gabarito oficial traz a alternativa correta letra: B e não a letra: A. 
 
QUESTÃO 31 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Quando a questão diz: “quanto vale a soma de todos os divisores naturais dos algarismos x e 

y?’’ entende-se que é 1+3+7=11, não havendo necessidade de somar o número 1 duas vezes. 

Basta assimilar a ideia de intercessão de conjuntos onde não se conta duas vezes uma 

intercessão de elementos. 

 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 32 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O gabarito preliminar traz a alternativa correta letra: A e não a letra: B. 
 
QUESTÃO 33 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Resolução: x²=3x o que implica x²-3x=0, então x=0(não serve) ou x=3. Como x é a área de um 
triângulo equilátero, ao usar a fórmula, em função do L, para calcular a área de um triângulo 
equilátero encontra-se como resposta a alternativa: c. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 36 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão não pergunta qual o valor de y e sim quantos divisores naturais possui y, e 20 possui 
6 divisores naturais. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 38 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 40 
RECURSO PROCEDENTEE 
QUESTÃO NULA 
 

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

RECORRENTE: 110933 e Outros 
 
QUESTÃO 04 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 07 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 10 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A figura de linguagem predominante nos versos da canção é “comparação”. 
Aliteração é uma figura de linguagem que consiste na repetição regular de um som consonantal 
ou de sons consonantais semelhantes, como por exemplo: “Vai varando o vento: e o vento, 
ventando cada vez mais...” (Guilherme de Almeida). 
Assonância é uma figura de linguagem que consiste na repetição de uma determinada vogal 
na sílaba tônica de palavras próximas, como por exemplo em: “O nosso amor é um coração 
colossal de grafiti nos flancos de um trem de metrô” (Caetano Veloso) 
A comparação ou símile estabelece uma relação comparativa entre elementos semelhantes, 
marcada pelo uso de palavras características da comparação (como, qual, é igual etc.) 
 
Assim, pela justificativa apresentada, a figura de linguagem predominante nos versos é a 
comparação, letra “C”. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 16 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão versa sobre Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PAINAC), tema 
previsto no Edital de Abertura do Concurso Público.  
Vide PAINAC (2015), onde consta ipsis litteris:  
As ações do PNAIC apoiam-se em quatro eixos de atuação:  
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1. Formação continuada presencial (e NÃO, a distância) para professores alfabetizadores e 
seus orientadores de estudo;  
2. Materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio pedagógico, jogos e tecnologias 
educacionais;  
3. Avaliações sistemáticas; e  
4. Gestão, controle social e mobilização.  
Fonte: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Interdisciplinaridade no ciclo de 
alfabetização. Caderno de Apresentação / Ministério da Educação, Secretaria de Educação 
Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. – Brasília: MEC, SEB, 2015, página 11.  
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 19 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 21 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

Insta ressaltar que não existe na questão erros que permitiriam sua anulação no tocante a 
desrespeito aos dispositivos elencados no edital regulador do certame. Discute-se a duplicidade 
da afirmativa II na alternativa “D”. 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, até mesmo porque a resposta correta 
encontra-se na alternativa “A”. 

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

Estes são os regimes autoritários que ainda existem no mundo 
34% da população mundial vive em um país no qual vigora um regime autoritário, aponta 

levantamento do Índice da Democracia. Veja aqui quais são esses países: 
Por: Gabriela Ruic 
Publicado em: 14/10/2018 – 06:00 
Última atualização em: 14/10/2018 – 09:49 
Algumas instituições formais da democracia podem existir, mas essas têm pouca substância. 
As eleições, se ocorrerem, não são livres e justas. Há desrespeito, abusos e violações das 
liberdades civis. A mídia é tipicamente pertencente ao estado ou controlada por grupos ligados 
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(e NÃO, independentes) ao regime dominante. Há repressão das críticas ao governo e nota-
se a censura generalizada. Não há judiciário independente. 
Disponível em: <https://exame.com/mundo/estes-sao-os-regimes-autoritarios-que-ainda-
existem-no-mundo/>. 
Acessado em: 20 fev 2022. 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 31 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 40 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Segundo a teoria marxista a história se explica através da luta de classes, ou seja, a luta entre 
opressores e oprimidos. Todas as grandes transformações engendradas pelos homens são 
fruto desta luta e estão relacionadas com a transformação dessas classes. A burguesia, 
portanto, é a classe revolucionária de seu tempo, a Revolução Industrial. Foi através da sua 
vontade de deixar de ser oprimida que lutou contra a aristocracia e criou uma nova sociedade, 
a partir da transformação da sociedade feudal (e NÃO, no fim da Idade Moderna). 
Disponível em: <https://www.infoescola.com/sociologia/proletariado/>.  
Acessado em: 20 fev 2022. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

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

RECORRENTE: 106446 e Outros 
 
QUESTÃO 04 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 10 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A figura de linguagem predominante nos versos da canção é “comparação”. 
Aliteração é uma figura de linguagem que consiste na repetição regular de um som consonantal 
ou de sons consonantais semelhantes, como por exemplo: “Vai varando o vento: e o vento, 
ventando cada vez mais...” (Guilherme de Almeida). 
Assonância é uma figura de linguagem que consiste na repetição de uma determinada vogal 
na sílaba tônica de palavras próximas, como por exemplo em: “O nosso amor é um coração 
colossal de grafiti nos flancos de um trem de metrô” (Caetano Veloso) 
A comparação ou símile estabelece uma relação comparativa entre elementos semelhantes, 
marcada pelo uso de palavras características da comparação (como, qual, é igual etc.) 
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Assim, pela justificativa apresentada, a figura de linguagem predominante nos versos é a 
comparação, letra “C”. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 19 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 22 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O conteúdo da questão consta no Anexo IV do Edital do onde conta os conteúdos programáticos 
específicos do certame. A entrada do candidato com a carteira profissional é permitida por lei. 
 
QUESTÃO 23 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

A questão versa sobre “A Educação Física e a ética, a saúde, a orientação sexual, a pluralidade 
cultural e o meio ambiente/Doenças e desgaste do corpo pela má execução de exercícios 
físicas e má alimentação”,  temas previstos no Edital de Abertura do Concurso Público. 

O questionárioPAR-Q (Phisical Activity Readness Questionnaire) está relacionado com os 
conteúdos acima citados. 

Em tempo, a legislação (o Art. 5º de emenda a constituição (sic), citada pelo candidato) inexiste 
na Constituição Federal de 1988. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 27 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão versa sobre “Conhecimentos sobre o corpo (anatômico, fisiológico, bioquímica, 
biomecânicos e afetivos”, temas previstos no Edital de Abertura do Concurso Público. 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 30 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
A alternativa correta apresentada no gabarito “C”, apresenta uma qualidade física e uma 
categoria de movimento, as demais alternativas apresentam somente qualidades físicas. 
Portanto quando a questão solicita marcar a alternativa que NÃO corresponda a qualidade física 
trabalhada na modalidade em questão, somente esta alternativa que se enquadra na resposta.  
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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CARGO: PROFESSOR DE 6° AO 9° ANO - CIÊNCIAS 
 

RECORRENTE: 100418 e Outros 
 
QUESTÃO 04 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 05 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão versa sobre “regência verbal”, tema previsto no Conteúdo Programático, do Edital de 
Abertura do Concurso Público. 
A frase da alternativa “A” está correta, o verbo “custar” no sentido de “ser custoso, difícil” 
emprega-se na 3ª pessoa do singular, tendo como sujeito uma oração reduzida de infinitivo. 
Na alternativa “B”, o verbo “pagar” pede objeto indireto com a preposição “a” que representa a 
pessoa a quem se faz o pagamento, como o substantivo “funcionários” é masculino, acrescenta-
se o “o” (aos funcionários). Portanto, frase correta. 
Na frase da alternativa “C”, o verbo “implicar” no sentido de “trazer como consequência, 
acarretar” é transitivo direto e constrói-se com objeto direto. Portanto, frase correta.  
Por fim, a frase da alternativa “D” está incorreta porque o verbo “preferir” exige dois 
complementos, um sem preposição e outro com a preposição “a”. Portanto, a frase correta é: 
Prefiro comer em restaurante a cozinhar. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 07 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 13 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A Avaliação Diagnóstica auxilia os educadores a detectarem e verificarem se os conteúdos e 
as disciplinas estão atingindo os objetivos propostos. Assim, o método é um verdadeiro suporte 
para o planejamento do processo de ensino, e o ideal é aplicá-lo no início do ano letivo, de 
modo que todo o período de aulas seja contemplado. Dessa forma, por meio do diagnóstico, é 
possível elaborar ações que atendam às necessidades dos alunos. O professor pode, por 
exemplo, fazer entrevistas, aplicar exercícios, questionários e perguntas para ter uma avaliação 
mais abrangente e detalhada da situação de aprendizagem.  
Já a Avaliação Ipsativa mede a performance de cada aluno em relação ao desempenho obtido 
no passado. Portanto, o método permite comparar os resultados atuais com os que já foram 
registrados anteriormente, evitando que ocorra comparações entre a turma.  
Fonte: Colégio Arnaldo. 
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Disponível em: <https://blog.colegioarnaldo.com.br/tipos-de-avaliacao-da-aprendizagem/>. 
Acessado em: 20 fev 2022. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 19 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 21 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “D” 
 
QUESTÃO 23 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A afirmação considera errada pelo autor do recurso foi retirada do livro de 2016 Histologia: 
texto, atlas e roteiro de aulas práticas 3ª edição da autora Tatiana Montanari: “Na prófase, há 
a condensação da cromatina em cromossomos. Como ocorreu a duplicação do DNA na 
interfase, cada cromossomo possui duas cromátides. As cromátides-irmãs estão unidas pelo 
centrômero, constituído por heterocromatina com sequências de DNA específicas. Aderido a 
cada uma das faces externas do centrômero, há o cinetócoro, complexo proteico de estrutura 
discoide, ao qual se fixam os microtúbulos do fuso mitótico. Com a condensação da cromatina, 
os nucléolos desaparecem. Finalmente há a desintegração do envoltório nuclear em 
consequência da fosforilação das laminas, o que rompe a lâmina nuclear. Na metáfase, os 
cromossomos, ligados aos microtúbulos do fuso, migram para o equador da célula. Na 
anáfase, há a separação das cromátides-irmãs pela degradação das coesinas e a sua 
migração para os polos da célula através do deslizamento ao longo dos microtúbulos 
promovido pelas dineínas” (Montanari, 2016).  
Disponível em: <https://professor.ufrgs.br/tatianamontanari/files/livrodehisto2016.pdf>. 
Logo se observa que a alternativa “B” não pode estar correta, pois nela é dito: “Na metáfase, 
há a condensação da cromatina em cromossomos”, algo que acontece na prófase. O recurso 
exibe três autores, contudo não apresenta nenhuma citação com base cinética. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 27 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

O autor do recurso em suas citações destacou a parte “todos os deuterostômios são 
enterocelomados” e “todos os animais esquizocelomados são também protostômios” 
afirmativas estas que estão corretas, contudo omitiu a parte que nem todos protostômios são 
esquizocelomados, pois há animais protostomios acelomados, como por exemplos os 
platelmintos.  
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Como a afirmação apresentada na prova não é “todos esquizocelomados são 
protostômios”, mas sim “Todos protostômios são esquizocelomados”, a alternativa torna-
se INCORRETA. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 30 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
O recurso apresenta o seguinte questionamento: “A alternativa “C” define corretamente a 
função das proteínas reguladoras e seus exemplos. Todas as alternativas estão corretas nesta 
questão”. Contudo a alternativa incorreta é a alternativa “D”, a alternativa que apresenta 
informações sobre as proteínas transportadoras, as quais estão INCORRETAS.  
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 31 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Segundo a Dra. Eliane Rose Serpe Elpo e Dr. Raquel Rejane Bonato Negrelle, na tese de 
Doutorado delas informam: “O gengibre é uma planta herbácea, perene, de rizoma articulado, 
septante, carnoso, revestido de epiderme rugosa e de cor pardacenta. Na parte superior, 
possui pequenos tubérculos anelados, resultantes da base de antigos caules aéreos. Na 
parte inferior, possui muitas raízes adventícias, cilíndricas, carnosas e de cor brancacentas. Os 
caules são eretos, formados por muitas folhas dísticas, sendo as basilares simples com 
bainhas glabras e estriadas no sentido longitudinal. As bainhas superiores são amplexicaules 
na base e terminam com um limbo, linear e lanceolado. As inflorescências com espigas ovóides 
ou elipsóides formam-se no ápice dos pedúnculos que saem do rizoma, revestidos por escamas 
invaginantes e imbricadas, obtusas, decrescentes da base para o ápice. As flores 
apresentamse zigomorfas, hermafroditas, com coloração amarelo-esverdeada. As brácteas 
florais orbiculares possuem cálice e corola denteados que envolvem uma só flor. O fruto é uma 
cápsula que se abre em três lóculos e abriga sementes azuladas com albúmen carnoso 
(DAHLGREN et al., 1985; PURSEGLOVE, 1992; CORRÊA JUNIOR et al., 1994; FRANCO, 
1996; WHO, 1999)”. 
Segundo a EMBRAPA: Gengibre de nome científico: Zingiber officinale Roscoe. Família: 
Zingiberaceae. Nomes populares: Mangarataia, mangaratiá, gengivre. Parte da planta para 
uso: Rizoma (raiz).  
Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/100657/1/Folder-
gengibre.pdf>. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 33 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
No enunciado da questão é apresenta os fenótipos de todos os coelhos na fazenda, sendo eles 
uma fêmea aguti (Cch), a outra fêmea albina (caca) e um macho chinchila (cchch), e como os 4 
gene dos coelhos são de comum conhecimento científico, sendo eles: o gene C determinante 
para a pelagem aguti, o gene cch determina a cor do pelo dos chinchila, o gene ch determina 
pelagem himalaia, e por último o gene ca determina a pelagem albina, logo a alternativa tinha 
em seu enunciado o gene ch aparecendo, mostrando assim que os genes, principalmente “ch”, 
não estavam no enunciado por acaso. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 34 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão busca o conhecimento em frequência genética em uma população, requisito este 
como parte do conteúdo do concurso. Logo, o questionamento do recurso é errôneo, pois todo 
dados necessários para se responder está questão estão apresentados no enunciado, como 
iremos mostrar a segui: Em uma população formada por 500 indivíduos, 45 são Rh negativo, 
ou seja, 9% ou 0,09. Como o fator Rh negativo é formado por dois alelos negativos, quando 
falamos que 0,09 dos indivíduos possuem esse fator, estamos dizendo que a frequência, 
calculada pela equação F(rr)= Q2 , é 0,09, ou seja, Q=0,3. Se P+Q=1, o valor de P é 0,7. Para 
achar o número de indivíduos Rh positivos homozigotos, devemos então utilizar a fórmula 
F(RR)=P2, por meio da qual obteremos o resultado de 0,49, ou seja, 245 indivíduos.  
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 36 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Segundo o recurso: “a alternativa “C” traz a ‘COMPETIÇÃO’ como sendo uma relação 
INTRAESPECÍFICA, mas esta relação pode ser tanto ‘intraespecífica’ (com seres vivos da 
mesma espécie) quanto ‘interespecífica’ (com seres de espécies diferentes)”. E pede pela 
anulação da questão, contudo o enunciado pede a “assinale a relação de interações 
INCORRETA”, logo pelo próprio autor do recurso a alternativa C está correta, pois em nenhuma 
parte da alternativa C, considerou-se a “competição” uma como sendo uma relação SOMENTE 
intraespecífica, foi alegado que a competição é uma relação intraespecífica, o que está correto, 
como apresentado pelo recurso.  
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
 
 
 



  

 

 

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

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

 

QUESTÃO 37 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão apresenta em no seu enunciado: “Os animais com simetria primária radial são 
chamados radiados e os com simetria primária bilateral, bilatérios. A esse respeito, assinale 
a alternativa que NÃO possui animal radiado”.  
 “A maioria dos animais possui o mesmo tipo de simetria desde a fase embrionária até a fase 
adulta. Alguns, entretanto, apresentam um tipo de simetria na fase embrionária e outro tipo na 
fase adulta: nesse caso, a mudança está geralmente associada a adaptações dos adultos a 
modos de vida especiais. A simetria observada no embrião ou na larva é denominada primária 
e a observada no adulto, secundária. (...) Os animais com simetria primária radial são chamados 
radiados e estão representados pelos cnidários. Os poríferos ou possuem simetria radial ou são 
assimétricos. Os animais com simetria primária bilateral são chamados bilatérios e estão 
representados pelos demais animais” (Miranda-Vilela).  
Disponível em: 
<http://www.biologia.bio.br/curso/Biologia%20Geral%20e%20Evolu%C3%A7%C3%A3o/Introd
u%C3%A7%C3%A3o%20aos%20Animais.pdf>. 
Acessado em: 20 fev 2022. 
Conforme o livro de Ciências Biológicas Zoologia de Invertebrados: “Alguns animais como os 
equinodermos (ouriçosdo-mar, estrelas do mar, holotúrias e ofiuroides, apesar de apresentarem 
simetria radial, esta é secundária, sendo que estes animais na verdade são classificados 
juntamente com os de simetria bilateral”. (Lima, 2015). Disponível em: 
<https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/431608/2/Livro_Ciencias%20Biologicas_Zool
ogia%20dos%20Invertebrados.pdf>. 
Acessado em: 20 fev 2022. 
Logo somente animais pertencentes aos filos Porifera e Cnidaria, são considerados animal 
radiado, animais de outros filos como os Echinodermata, que em sua fase primária 
apresenta simetria bilateral, são considerados animais bilatérios.  
Informações estas que podem ser encontradas nas citações que foram apresentadas à banca 
através dos recursos: “os representantes dos equinodermos (...). A simetria nesses animais 
apresenta-se diferente na fase adulta e na fase larval. Enquanto as larvas têm simetria bilateral, 
nos adultos, a simetria é radial”. “Ouriços-do-mar são animais pertencentes ao filo 
Echinodermata (...) e simetria radial pentâmera nos animais adultos (SMITH et al., 1993; WADA; 
SATOH, 1994)”. 
Contudo há um erro no recurso 021172, o qual classifica as esponjas do mar como sendo do 
filo Echinodermata (“a classificação dos animais quanto a simetria radial, apresentado espécies 
do grupo equinodermos como a esponja-do-mar, estrela-do-mar e ouriços-do-mar), A banca 
gostaria de deixar claro que as esponja-do-mar são pertencentes ao filo Porifera.  
Portanto, através de tudo que foi apresentado, somente a alternativa “D” não possui animal dos 
filos Porifera e Cnidaria. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 38 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O autor do recurso não apresentou nenhum texto comprovando sua fala, contudo a banca 
possui material que comprova a veracidade da alternativa A. Texto retirado do livro Embriologia: 
texto, atlas e roteiro de aulas práticas da autora Tatiana Montanari, de 2013, Segue o texto: 
Segundo a quantidade e a distribuição de vitelo, os ovos são classificados em: 
Ovos alécitos, sem vitelo. São produzidos pelos mamíferos placentários;  
Ovos oligolécitos, com pouco vitelo. Ocorrem em muitos invertebrados, como nos platelmintos, 
nos anelídeos, nos moluscos não cefalópodos, nos equinodermas e nos cordados inferiores 
(anfioxos e tunicados);  
Ovos mesolécitos, com uma quantidade moderada de vitelo, o qual se concentra no polo 
vegetal. São os ovos de peixes, como os ciclostomados, elasmobrânquios, gnoides e peixes 
pulmonados, e de anfíbios;  
Ovos telolécitos, ricos em vitelo, sendo que o citoplasma com o núcleo e as demais organelas 
fica restrito ao polo animal. São encontrados em moluscos cefalópodos e alguns gastrópodos, 
peixes ósseos, répteis, aves e mamíferos não placentários (ornitorrinco e équidna);  
Ovos centrolécitos, onde o vitelo ocupa a maior parte do ovo, restando uma região 
periférica e uma região central de citoplasma sem vitelo, sendo que, nesta última, se 
localiza o núcleo. É o caso dos ovos dos ctenóforos e dos artrópodos, particularmente dos 
insetos (Montanari, 2013). 
Outros autores que reforçam a informação apresentada na alternativa A são Carminda Sandra 
Brito Salmito-Vanderley e Isabel Cristina Higino Santana no livro Histologia e Embriologia 
Animal comparada, segue o trecho: “Tipos de ovos de acordo com a quantidade de vitelo 
acumulada. Oligolécito (pouco vitelo); heterolécito (quantidade moderada de vitelo); telolécito 
(grande quantidade de vitelo) e centrolécito (com grande quantidade de vitelo só que distribuído 
centralmente, sendo circundado por delgado halo de citoplasma ativo)” (Salmito-Vanderley, 
Santana, 2009). 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 39 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O recurso apresenta o texto a seguir: “a questão aborda as constituições do sistema 
cardiovascular e aponta a alternativa 2 como a correta. porém, a alternativa C também poderia 
ser uma resposta para a questão, uma vez que a túnica média possui sim tecido elástico ou 
muscular liso e possuem a capacidade de produzir células lisas (...)”.  
Contudo a questão pede em seu enunciado: “Sobre os constituintes do sistema cardiovascular 
é INCORRETO afirmar que”, logo a alternativa C estando correta conforme informado no 
recurso só confirma o gabarito, contudo no texto o autor aponta a alternativa B ou 2 como 
correta, o que está errado.  
"Segundo o conteúdo publicado pela Universidade Federal de Alfenas: Túnica Íntima: é 
constituída por: 
1. Uma camada de células achatadas (células endoteliais), revestindo internamente o vaso; 
caracterizando o epitélio simples pavimentoso, chamado de endotélio.  
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2. Um delicado estrato subendotelial constituído por tecido conjuntivo frouxo. 
3. Lâmina elástica interna, o qual é o componente mais interno da íntima, constituída 
principalmente de elastina, possui aberturas (fenestras que permitem a difusão de substancias 
para nutrir células situadas mais profundamente na parede do vaso. Devido a contração do 
vaso, esta membrana geralmente se apresenta em corte, com seu trajeto ondulado e sinuoso. 
Disponível em: <https://www.unifal-mg.edu.br/histologiainterativa/sistema-circulatorio/>. 
Acessado em: 20 fev 2022. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 40 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 

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

RECORRENTE: 109114 e Outros 
 
QUESTÃO 02 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão versa sobre Estatuto da Criança e do Adolescente, tema previsto no Edital de 
Abertura do Concurso Público. 
Vide lei 9.782, de 26 de janeiro de 1999, onde consta ipsis litteris: 
O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a 
prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de 
educação sanitária para pais, educadores e alunos. 
§ 1º É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades 
sanitárias.  
§ 2º O Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à saúde bucal das crianças e das 
gestantes, de forma transversal, integral e intersetorial com as demais linhas de cuidado 
direcionadas à mulher e à criança.  
§ 3º A atenção odontológica à criança terá função educativa protetiva (e NÃO ambulatorial) e 
será prestada, inicialmente, antes de o bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal, e, 
posteriormente, no sexto e no décimo segundo anos de vida (e NÃO, no quarto, no oitavo, no 
décimo segundo e no décimo sexto anos de vida), com orientações sobre saúde bucal. 
§ 4º A criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida pelo 
Sistema Único de Saúde. 
§ 5º É obrigatória a aplicação a todas as crianças, nos seus primeiros dezoito meses de vida, 
de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção, em 
consulta pediátrica de acompanhamento da criança, de risco para o seu desenvolvimento 
psíquico. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 03 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A Avaliação Diagnóstica auxilia os educadores a detectarem e verificarem se os conteúdos e 
as disciplinas estão atingindo os objetivos propostos. Assim, o método é um verdadeiro suporte 
para o planejamento do processo de ensino, e o ideal é aplicá-lo no início do ano letivo, de 
modo que todo o período de aulas seja contemplado. Dessa forma, por meio do diagnóstico, é 
possível elaborar ações que atendam às necessidades dos alunos. O professor pode, por 
exemplo, fazer entrevistas, aplicar exercícios, questionários e perguntas para ter uma avaliação 
mais abrangente e detalhada da situação de aprendizagem.  
Já a Avaliação Ipsativa mede a performance de cada aluno em relação ao desempenho obtido 
no passado. Portanto, o método permite comparar os resultados atuais com os que já foram 
registrados anteriormente, evitando que ocorra comparações entre a turma.  
Fonte: Colégio Arnaldo. 
Disponível em: <https://blog.colegioarnaldo.com.br/tipos-de-avaliacao-da-aprendizagem/>. 
Acessado em: 20 fev 2022. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 06 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão versa sobre Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PAINAC), tema 
previsto no Edital de Abertura do Concurso Público.  
Vide PAINAC (2015), onde consta ipsis litteris:  
As ações do PNAIC apoiam-se em quatro eixos de atuação:  
1. Formação continuada presencial (e NÃO, a distância) para professores alfabetizadores e 
seus orientadores de estudo;  
2. Materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio pedagógico, jogos e tecnologias 
educacionais;  
3. Avaliações sistemáticas; e  
4. Gestão, controle social e mobilização.  
Fonte: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Interdisciplinaridade no ciclo de 
alfabetização. Caderno de Apresentação / Ministério da Educação, Secretaria de Educação 
Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. – Brasília: MEC, SEB, 2015, página 11.  
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 09 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 18 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
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QUESTÃO 24 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
De acordo com a prosódia, que é a parte da fonética que tem por objetivo a exata acentuação 
tônica das palavras, apenas a palavra “ureter” está com a sílaba tônica destacada 
incorretamente, uma vez que ela é oxítona e a sílaba tônica é a última (ureTER). 
A palavra “condor” é oxítona, significa que a sílaba tônica é a última (conDOR); “gratuito” e 
“luzidio” são paroxítonas, dessa forma a sílaba tônica é a penúltima: graTUIto e luziDIo. 
Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 25 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 26 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
De acordo com o Dicionário Aurélio Básico da Língua Portuguesa de Aurélio Buarque de 
Holanda Ferreira, editado pela Folha de São Paulo, os substantivos “verão” e “refrão” possuem 
duas formas de plural, a saber, “verões” e “verãos”; refrãos” e “refrães”.  
Além do dicionário citado, outras fontes foram consultadas e todas citam duas flexões de plural 
para cada uma dessas palavras. São elas: 
Gramática Escolar da Língua Portuguesa de Evanildo Bechara (2010) páginas 75 e 76. 
Nossa Gramática Completa Sacconi (2008) páginas 149 e 150. 
Novíssima Gramática da Língua Portuguesa (2008) página 146. 
Novíssimo Aulete Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa (2011) páginas 1175 e 
1405. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 27 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O verbo “ser” na locução “é demais” denotando quantidade, fica sempre no singular, de acordo 
com a regra de concordância verbal do verbo “ser”. Portanto, a frase correta é: Vinte metros È 
demais para confeccionar a cortina. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
 
 
 
 



  

 

 

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

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

 

QUESTÃO 34 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
De acordo com a regra de concordância verbal dos núcleos do sujeito unidos pela preposição 
“com” diz o seguinte: pode-se usar o verbo no singular, quando se deseja dar relevância ao 
primeiro elemento do sujeito e quando o verbo vier antes deste. Observe que na frase “o 
presidente com sua comitiva chega à Suíça amanhã” dá-se a relevância ao presidente. Em 
relação à regência do verbo chegar, a colocação está correta, pois ele é regido pela preposição 
“a”. 
A frase da letra B está incorreta, de acordo com a regra de regência do verbo “esquecer” que, 
nesse caso, necessita da preposição “de”. Observe a frase correta: Há certos acontecimentos 
DE que nunca nos ESQUECEMOS.  
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 36 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 37 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Os termos a serem colocados nas lacunas foram retirados do texto original e não nos cabe 
corrigi-los. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 

CARGO: MÉDICO 
 

RECORRENTE: 116922 e Outros 
 
QUESTÃO 24 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Modalidades de Transmissão da Doença de Chagas  
A transmissão do T. cruzi para o ser humano pode ocorrer por diversas formas:  
• Vetorial: ocorre por meio das fezes dos triatomíneos, também conhecidos como “barbeiros” 
ou “chupões”. Esses, ao picarem os vertebrados, em geral defecam após o repasto, eliminando 
formas infectantes de tripomastigotas metacíclicos, que penetram pelo orifício da picada ou por 
solução de continuidade deixada pelo ato de coçar, ou, mesmo, através de penetração ativa 
em mucosas como da boca e dos olhos.  
• Transfusional / Transplante: ocorre pela passagem por transfusão de sangue e/ou 
hemocomponentes ou transplante de órgãos de doadores infectados a receptores sadios.  
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• Vertical ou congênita: ocorre pela passagem de parasitas de mulheres infectadas pelo 
T. Cruzi, para seus bebês durante a gestação ou o parto.  
• Acidental: ocorre pelo contato da pele ferida ou de mucosas com material contaminado 
(sangue de doentes, excretas de triatomíneos, animais contaminados) durante manipulação em 
laboratório (acidental), em geral sem o uso adequado de equipamentos de proteção individual.  
• Oral: ocorre pela ingestão de alimentos contaminados com parasitas provenientes de 
triatomíneos infectados ou, ocasionalmente, por secreções das glândulas de cheiro de 
marsupiais (Didelphis sp: mucura ou gambá). 
Fonte: Guia para vigilância, prevenção, controle e manejo clínico da doença de Chagas aguda 
transmitida por alimentos. – Rio de Janeiro: PANAFTOSA-VP/OPAS/OMS, 2009. 92 p.: il. (Serie 
de Manuais Técnicos, 12), p. 25. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 
 

RECORRENTE: 107867e Outros 
 
QUESTÃO 14 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 

 

CARGO: ENFERMEIRO 
 

RECORRENTE: 020810 e Outros 
 
QUESTÃO 13 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A única alternativa que responde a questão é a letra. 
O recurso apresenta-se impreciso, sem clareza. 
 
QUESTÃO 14 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 16 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão trata de permutação circular: 
PCn = (n-1)! 
PC5 = (5-1)! = 4! 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 19 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O Conteúdo Programatico de Raciocínio Lógico do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N. º 
001/2021 em seu item 5. Lógica Sentencial ou Proposicional indica o conteúdo cobrado na 
questão. 
 
QUESTÃO 20 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Observa-se entre os casos de equivalências da disjunção inclusiva a seguinte: 
Chamaremos a primeira sentença de “p: Um desenhista não melhora sua arte” e a segunda 
sentença de “q: um desenhista usa grafite na sua arte” 
(p ˅ q) é equivalente a (~p→q), e (~p→q) é equivalente a (~q→p), logo por transitividade (p ˅ 
q) é equivalente a (~q→p). 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 22 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
De acordo com o Manual de Primeiros Socorros da Fiocruz, temos que: 
“A temperatura do corpo humano está sujeita a variações individuais e a flutuações devido a 
fatores fisiológicos como: exercícios, digestão, temperatura ambiente e estado emocional 
(Quadro I).” 
Face ao exposto, considerando a alternativa “C” é o único gabarito da questão. 
Fonte: Manual de Primeiros Socorros. Rio de Janeiro. Fundação Oswaldo Cruz, 2003, p. 17. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 23 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A alternativa divulgada no Gabarito Oficial já é a letra “B” como solicita o candidato. 
 
QUESTÃO 25 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A alternativa divulgada no Gabarito Oficial é letra “A” e não “D”. 
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QUESTÃO 31 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão recebeu apenas um recurso, solicitando a sua anulação sob alegação que a 
alternativa “C” encontra-se correta.  
Entretanto, a argumentação do candidato não se sustenta tendo em vista que a questão foi 
baseada nas Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2020) que apresenta em sua página. 
600 um quadro demonstrativo (Quadro 13.2 – Diagnóstico, prognóstico e conduta nas urgências 
e emergências hipertensivas) comparando as características das Urgências e das Emergências 
hipertensivas. 
No tratamento das urgências hipertensivas é utilizada uma combinação medicamentosa oral, já 
nas emergências hipertensivas é que são utilizadas medicações por via parenteral, sendo por 
isso a alternativa C a resposta da questão. 
Fonte: Arquivo Brasileiro de Cardiologia. 2021; 116(3):516-658 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 32 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão recebeu apenas um recurso, solicitando a sua anulação sob alegação que a 
alternativa “B” também se encontra incorreta.  
Entretanto, a argumentação do candidato não se sustenta tendo em vista que de acordo com o 
“Caderno de atenção básica n.33, Saúde da Criança: Crescimento e Desenvolvimento”, do 
Ministério da Saúde (2012), temos que: 
Técnica de amamentação: 
A técnica de amamentação está adequada quando: 
 
(...) O corpo do bebê está totalmente voltado para o corpo da mãe (posição de barriga com 
barriga) e um dos braços está ao redor do corpo da mãe. 
Face ao exposto, considerando que a alternativa “B” encontra-se correta e que a alternativa A 
é o único gabarito da questão, recurso indeferido. 
Fonte: 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 39 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O item III encontra-se correto, conforme o “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Diabetes 
Mellitus Tipo 1”, da Conitec/Ministério da Saúde (2018), página 12: 
“O DM do tipo 1 (DM 1) caracteriza-se pela destruição das células beta pancreáticas, 
determinando deficiência absoluta de insulina, o que torna essencial o uso de insulina como 
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tratamento, para prevenir cetoacidose, coma, eventos micro e macrovasculares e morte. A 
destruição das células beta é geralmente causada por processo auto-imune, o qual pode ser 
detectado pela presença de auto-anticorpos circulantes no sangue periférico 
(antidescarboxilase do ácido glutâmico ou anti-GAD, anti-ilhotas e anti-insulina). Em menor 
proporção, a causa é desconhecida (idiopático). A destruição das células beta geralmente é 
rapidamente progressiva. O pico de incidência do DM 1 ocorre em crianças e adolescentes, 
entre 10 e 14 anos, mas pode ocorrer também, menos comumente, em adultos de qualquer 
idade. Nos adultos, o DM 1 pode ter desenvolvimento lento e progressivo de acordo com 
a deficiência de insulina (2).” 
Assim, apenas o item I, encontra-se incorreto. 
Disponível em: <http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2018/Relatorio_PCDT_DM_2018.pdf>. 
Acessado em: 20 fev 2022. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: FISCAL GERAL 
 

RECORRENTE: 100058 e Outros 
 
QUESTÃO 15 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 21 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão versa sobre “Tributos de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios”, tema previsto no Edital de Abertura do Concurso Público. 
 
A questão se enquadra perfeitamente dentro do tema em questão, uma vez que os tópicos dos 
conteúdos programáticos apresentados no Edital são expressos de maneira sintética, 
sugerindo maior amplitude do tema. Desdobrando o assunto Competências Tributárias, onde 
logicamente a repartição das receitas tributárias faz parte. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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CARGO: AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 

RECORRENTE: 101109 e Outros 
 
QUESTÃO 13 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão pede o novo número e n são, respectivamente. Ou seja, nessa ordem. E a 

alternativa b) trouxe a ordem contrária. 

 

A diferença 82 – 28 = 54 e não é igual a 72. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 15 
RECURSO IMPROCEDENTEE 
JUSTIFICATIVA 
 
Ao se perguntar em quantos minutos o tanque TA ficará cheio se entende que as alternativas 
estão em minutos. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 16 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
1h – 1h = 0 h; 32 minutos – 30 minutos = 2 minutos e 15 segundos – 42 segundos = - 27 
segundos que é um número negativo. O recurso é improcedente justamente porque a subtração 
dos segundos é um número negativo. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 21 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 24 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
(...) A Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) coordena programas relevantes de prevenção 
e controle tais como: doenças sexualmente transmissíveis e Aids, dengue, malária, hepatites 
virais, hanseníase e tuberculose, entre outros; o Programa Nacional de Imunizações (PNI); a 
investigação e a resposta aos surtos de doenças emergentes de relevância nacional (e não 
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INTERNACIONAL); a rede nacional de laboratórios de saúde pública e os sistemas de 
informação de doenças de notificação compulsória, mortalidade e nascidos vivos. (...) 
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Vigilância em saúde no 
SUS: fortalecendo a capacidade de resposta aos velhos e novos desafios/Ministério da Saúde, 
Secretaria de Vigilância em Saúde. – Brasília : Ministério da Saúde, 2006. 228 p.: il. – (Série B. 
Textos Básicos de Saúde), página 13. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 27 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) podem ser causadas por: 
Toxinas: produzidas pelas bactérias Staphylococcus aureus, Clostridium spp, Bacillus cereus, 
Escherichia coli, Vibrio spp, etc.  
Bactérias: Salmonella spp, Shigella spp, Escherichia coli, etc.  
Vírus: Rotavírus, Noravírus, etc.  
Parasitas: Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum, etc.  
Substâncias tóxicas: metais pesados, agrotóxicos, etc. 
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Vigilância Epidemiológica. Manual integrado de vigilância, prevenção e controle de doenças 
transmitidas por alimentos / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 
Departamento de Vigilância Epidemiológica. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2010. 
158 p. : il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos), página 36.  
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 29 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
Vide lei 9.782, de 26 de janeiro de 1999, onde consta ipsis litteris: 
Art. 8º Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar 
os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública.  
§ 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela 
Agência:  
I – medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais insumos, processos e 
tecnologias;  
II – alimentos, inclusive (e NÃO exclusive) bebidas, águas envasadas, seus insumos, suas 
embalagens, aditivos alimentares, limites de contaminantes orgânicos, resíduos de agrotóxicos 
e de medicamentos veterinários;  
III – cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes;  
IV – saneantes destinados à higienização, desinfecção ou desinfestação em ambientes 
domiciliares, hospitalares e coletivos;  
V – conjuntos, reagentes e insumos destinados a diagnóstico;  
VI – equipamentos e materiais médico-hospitalares, odontológicos e hemoterápicos e de 
diagnóstico laboratorial e por imagem;  
VII – imunobiológicos e suas substâncias ativas, sangue e hemoderivados;  
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VIII – órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em transplantes ou reconstituições;  
IX – radioisótopos para uso diagnóstico in vivo e radiofármacos e produtos radioativos utilizados 
em diagnóstico e terapia;  
X – cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do 
tabaco;  
XI – quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde, obtidos por engenharia 
genética, por outro procedimento ou ainda submetidos a fontes de radiação. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 40 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

Carnes, aves, peixes e ovos 
Carne bovina e de porco: Quando frescas, são compactas, apresentam gordura branca e 
firme (e NÃO amarela e flácida), cor vermelho-brilhante e cheiro agradável. Não compre se a 
carne estiver escura ou esverdeada, o cheiro for desagradável e não houver origem 
determinada e carimbo de inspeção do Ministério da Agricultura, denominado Serviço de 
Inspeção Federal (SIF).  
Carne moída: Se a carne já estiver moída, tenha a certeza de que a origem é segura e também 
inspecionada (SIF). Prefira a que já se encontra em embalagem e que contenha data de 
validade.  
Frango e aves: Estão bons quando a cor da pele variar do branco ao amarelo, a superfície for 
brilhante e firme ao tato. Verifique o carimbo de inspeção (SIF) e a validade.  
Ovos: Quando novos, têm a casca pouco porosa, bem limpa e sem rachaduras. Para saber se 
o ovo está velho, é só colocá-lo numa vasilha com água e sal. Se ele flutuar, é porque está 
velho. Não use o ovo também se a clara ou gema grudarem na casca, se tiver cheiro diferente, 
podridão ou sabor anormal.  
Peixe, camarão e mariscos: Estão frescos quando os olhos são arredondados, a guelra é 
vermelha, o cheiro é suave, a pele está brilhante e as escamas firmes. Se você apertar a carne, 
ela deve voltar à posição rapidamente. O camarão precisa estar com a cabeça presa ao corpo, 
a carapaça firme, o olho brilhante e o cheiro agradável.  
Miúdos: (coração, fígado, rins, língua) Estão bons quando a superfície é brilhante, firme ao tato 
e a cor é regular, sem pontos brancos. É importante também que não haja mau cheiro.  
Embutidos: (salsicha, lingüiça, salame, mortadela, presunto) A cor deve ser original, sem 
fungos ou corantes demais. Salsicha e lingüiça não podem ter bolhas de ar ou apresentar 
líquidos. Observe se o salame não tem bolor, está escuro demais ou endurecido pela perda de 
água. 
Fonte: Ministério da Saúde. 
Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cuidado_alimentos.pdf>. 
Acessado em: 20 fev 2022. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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CARGO: AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO 
 

RECORRENTE: 108598 e Outros 
 
QUESTÃO 21 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

A questão versa sobre “1. Administração Pública: Disposições Gerais (Constituição Federal, 
Título III, Capítulo VII)”, tema previsto no Edital de Abertura do Concurso Público. 

A questão se enquadra perfeitamente dentro do tema em questão, constante no art. 40, § 1º, 
II, Capítulo VII, Título III da Constituição Federal. 

O Estatuto dos Servidores do Estado de Pernambuco não consta no conteúdo programático do 
Edital, assim tal legislação não faz parte dos temas previstos para o presente Concurso. 

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

CARGO: AGENTE DE CONTROLE INTERNO 
 

RECORRENTE: 102568 e Outros 
 
 
QUESTÃO 14 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
 
 
 
 
 
 


