
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO-MA 

RESULTADO DOS RECURSOS – CONTRA GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS –  
3ª PARTE - SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

 
Tendo em vista a divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas, e atendendo à solicitação de 
alguns candidatos que impetraram recursos contra tal resultado, nos moldes estabelecidos no Edital, a 

Comissão Organizadora do concurso divulga o presente resultado. 
 

Teresina (PI), 07/07/2016 
 

Comissão Organizadora do concurso público 

 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo Houaiss, inferir é: concluir pelo raciocínio, a partir de fatos, indícios; 

deduzir. Entretanto, não se podem desprezar as informações explícitas. Ao ler um texto, as 

informações podem estar explícitas ou implícitas.  Inferir é conseguir chegar a conclusões a partir 

dessas informações. Para a  anulação de uma questão objetiva em um concurso público, é necessário 

que ela esteja eivada de erro tão grave que chega a ser grotesco. Portanto, um erro invencível ou 

grosseiro trata-se de um engano, uma incorreção ou falha que não se pode vencer ou corrigir, porém 

não uma falha qualquer, mas uma falha rude, que foge aos limites da decência, que ultrapassa aquilo 

que é tido como comum ao ser humano. A questão trazida no recurso não apresenta qualquer falha 

que crie obstáculo à cognição do candidato que se pretende em relação ao texto apresentado na prova. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A palavra “inevitáveis” (L.3) NÃO é um modificador do verbo com o qual se 

relaciona, mesmo porque ele se relaciona com o substantivo, como caracterizador,  e não com o 

verbo. Logo a afirmação é incorreta, portanto a letra “D” não pode ser tomada como correta. Os 

vocábulos que modificam os verbos são os advérbios, nunca adjetivos. Já na letra “B”, a afirmação 

“que a defesa ousar usar em favor do investigado” (L.29) NÃO tem sentido explicativo, mas 

restritivo em relação à afirmação anterior. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 
 
 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Não há possibilidade de se admitir como certa a letra “B”, porque a expressão “em 

alvo preferencial” (L.15) NÃO completa o sentido da palavra “transformado” (L.14), mas funciona 

como caracterizar da palavra “advogado” (L.15), neste caso, é uma locução adjetiva. Ademais, a 

questão trazida no recurso não apresenta qualquer falha que crie obstáculo à cognição do candidato 

quanto ao que se pretende em relação às alternativas apresentadas na questão. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Não há reparos a serem feitos quanto ao gabarito apresentado, pois o valor 

semântico da preposição “de” em “de investigações” tem valor ativo o que indica a ideia de posse. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O autor emite um juízo de valor a partir de um exame crítico: análise. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: As impressões sensoriais dizem respeito aos órgãos do sentido. No texto, toda a 

percepção apresentada está relacionada à captação de cores, formas, etc. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A expressão “De outra Anunciação (v.26) restringe o sentido de  “palavras“, não 

importando se outra palavra também o faça. Quanto à letra “A”, “um” ou “uma” de qualquer forma 

está errada mesmo, pois nem outro individualiza a palavra “rosa”. Logo se está absolutamente errado, 

prevalece o absolutamente certo. Para a  anulação de uma questão objetiva em um concurso público, 

é necessário que ela esteja eivada de erro tão grave que chega a ser grotesco. Portanto, um erro 

invencível ou grosseiro trata-se de um engano, uma incorreção ou falha que não se pode vencer ou 

corrigir, porém não uma falha qualquer, mas uma falha rude, que foge aos limites da decência, que 

ultrapassa aquilo que é tido como comum ao ser humano. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 
 
 
 
 



CARGO: SOMENTE PARA OS CARGOS DO QUADRO 4 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE 

NÍVEL SUPERIOR I (ASSESSOR JURIDICO  ASSISTENTE SOCIAL  ENGENHEIRO AGRÔNOMO  QUÍMICO 

INDUSTRIAL  TURISMÓLOGO 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O item II está correto, pois os utilitários têm: são aqueles programas que usamos, na 
maioria das vezes, para completar pequenas atividades, consideradas atividades meio, arquivos de 
compactação, extração de arquivos, etc. Os compiladores são considerados básicos pelo fato de estarem 
ligados diretamente com os Interpretadores, ou seja, são as que transformam a linguagem de alto nível 
para a linguagem de máquina e assim poder ser interpretadas pelos usuários. Básico pelo fato de sua 
importância em todo processo de transmissão de informações aos usuários.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 
 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 
 

PROVA: ATUALIDADES 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Permanece o gabarito oficial- Letra “C”, vez que não há qualquer erro que interfira na 
resolução da questão pelo candidato, conforme pode ser extraído do texto “Bônus demográfico: Maior 
população jovem da história é chance para desenvolvimento”, de Carolina Cunha, publicado no site da uol 
em 11/03/2016 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 
PROVA: ATUALIDADES 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Permanece o gabarito oficial- Letra “B”, vez que não há qualquer erro que interfira na 
resolução da questão pelo candidato. Assim, segundo o texto “Desperdício de alimento no mundo é o 3º  
maior emissor de CO2, diz ONU”, apenas a alternativa B está incorreta, vez que “Se fosse um país, seria o 
terceiro maior emissor do mundo, depois da China e dos Estados Unidos, sugerindo que um uso mais 
eficiente dos alimentos poderia contribuir substancialmente para os esforços globais para reduzir as 
emissões de gases do efeito estufa e diminuir o aquecimento global.”  

FONTE: http://br.reuters.com/article/worldNews/idBRSPE98A03220130911, publicado em: 11 de 
setembro de 2011 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 
PROVA: ATUALIDADES 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Permanece o gabarito oficial- Letra “A”. por óbvio que a alternativa a ser considerada 
incorreta é a trazida pela letra A, haja vista que a decisão não tem o condão de inibir a quantidade de 
ações judiciais por parte dos consumidores, pelo contrário, tende a dar mais força para que essas  ações 
judiciais sejam  promovidas . 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 
 
 

http://br.reuters.com/article/worldNews/idBRSPE98A03220130911


CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 
 

PROVA: ATUALIDADES 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Permanece o gabarito oficial- Letra “B”, vez que não há qualquer erro que interfira na 
resolução da questão pelo candidato. Isso porque não resta dúvida de que o o objetivo direto da Operação 
Lava Jato é  desarticular organizações criminosas que tinham como finalidade o desvio e a lavagem de 
dinheiro no âmbito da Petrobrás. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 
PROVA: ATUALIDADES 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Permanece o gabarito oficial- Letra “C”, vez que todos os itens estão corretos, conforme 
pode ser depreendido do site: http://combateaedes.saude.gov.br/pt/noticias/595-microcefalia-1-168-
casos-foram-confirmados-em-todo-o-pais-2 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 
 
 

CARGO: SOMENTE PARA OS CARGOS DO QUADRO 5 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR II (DENTISTA  ENFERMEIRO  FARMACÊUTICO QUÍMICO  

FISIOTERAPEUTA  MÉDICO CLINICO GERAL  NUTRICIONISTA  PSICÓLOGO) 

PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso sem fundamento. Segue Gabarito inalterado, alternativa C. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 
 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: TODO E QUALQUER INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PODE AVALIAR 
CONHECIMENTOS E HABILDADES O QUE SE DEVE TAR ATENÇÃO É QUE TIPO DE CONHECIMENTO OU 
HABLDADES. A VANTAGEM DAS PROVAS OBJETIVAS É AVALIAR A EXTENSÃO, CONTUDO, NÃO 
POTENCIALIZAM OPINIÕES SUBJETIVAS.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A QUESTÃO FUNDAMENTA-SE NA LDB 9394/96 E TRAZ A INTERPRETAÇÃO DE 
ACORDO COM O EXPOSTO NA REFERDA LEI SOBRE CURRÍCULO. IMPORTANTE RESSALTAR QUE NÃO  
É PORQUE O ARTIGO 26 TRAGA O TERMO “PARTE DIVERSIFCADA” QUE SEJA O ÚNICO A TRATAR DO 
CURRÍCULO NA LDB. CABE ENTENDER E INTERPRETAR OS DIVERSOS ARTIGOS DA LDB 9394/96  QUE 
FUNDAMENTA A ESTRUTURA CURRICULAR. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 
 

http://combateaedes.saude.gov.br/pt/noticias/595-microcefalia-1-168-casos-foram-confirmados-em-todo-o-pais-2
http://combateaedes.saude.gov.br/pt/noticias/595-microcefalia-1-168-casos-foram-confirmados-em-todo-o-pais-2


CARGO: ENFERMEIRO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Primeiramente ao realizar a leitura da questão de uma forma clara, você perceberá que 
apenas existe uma contextualização e ao fim uma pergunta. A pergunta da questão refere-se ao 
ELETROCARDIOGRAMA DE 12 DERIVAÇÕES e não a visualização do Infarto Agudo do Miocárdio, a pergunta 
é “Sobre o eletrocardiograma assinale a alternativa correta”. A contextualização refere-se justamente o 
que você falou na solicitação, que para avaliar um infarto agudo do miocárdio é preciso avaliar as 12 
derivações, mas a MAIORIA dos casos de monitoramento cardíaco necessita-se avaliar apenas as derivações 
DII, V1 e V6. Então sobre a primeira justificativa está indeferida. No que se relacionada a segunda justificativa 
para mudança de gabarito também está indeferida pois se você olhar o plano cartesiano e colocar as 
derivações bipolares (DI, DII e DIII) e derivações unipolares (aVR, aVL e aVF) e sobre elas colocar o vetor 
resultante da soma dos vetores menores do átrio você irá perceber que ele estará apontando para as 
derivações D1, D2 e AVF e sua calda estará apontado para aVR, o que significará que em um paciente sem 
afecção cardíaca ela deverá ser sempre positiva e consequentemente negativa em aVR. Importante salientar 
que a onda P representa atividade atrial, mais especificamente a despolarização do átrio, então analisar 
derivações ventriculares como V2 e V6 não responderá afecções atriais, por isso não existe a necessidade de 
sua avaliação já que a onda P representa atividade atrial e não ventricular. Justificando ainda o motivo de 
não ser a letra C a correta, pois o entalho formado pela onda P representará sobrecarga cardíaca a esquerda 
e não a direita como refere-se a questão. 
REFERÊNCIA: Sociedade Brasileira de Cardiologia; JENKINS, P. Nurse to nurse interpretação do 
eletrocardiograma em enfermagem. Editora Artmed – Porto Alegre, 2011.; CINTRA, E. A. Assistência de 
Enfermagem ao paciente gravemente enfermo. São Paulo: editora atheneu, 2003. 
 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão refere-se aos cuidados de enfermagem ao um paciente hiperglicêmico que 
necessita de insulinoterapia, assim analisando cada alternativa observa-se que a letra a condiz com o que a 
questão solicita, pois em pacientes com esse agravo deve-se avaliar a necessidade de um acesso venoso para 
iniciar a insulinoterapia e isso é um cuidado de enfermagem. No que refere-se a letra C, um dos cuidados de 
enfermagem a esses pacientes é monitorar a infusão venosa de insulina, pois caso o paciente apresente 
hipoglicemia < 70 mg/dL deverá ser interrompida a infusão e administrar glicose se assim for necessário. A 
letra D refere-se a arritmias cardíacas e essas poderão acontecer diante de pacientes com esse agravo, por 
isso vigiar e atentar para isso é um cuidado de enfermagem. Assim observa-se que na Letra B a questão 
refere-se a avaliar sinais clássicos de hipoglicemia, mas os sinais relatados são de pacientes com 
hiperglicemia, o que deixa a alternativa incorreta.  
REFERÊNCIA: VIANA, R.A.P.P. Sepse para enfermeiros: as horas de ouro: identificando e cuidado de um 
paciente séptico. São Paulo: editora Atheneu, 2013. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: ENFERMEIRO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão foi elaborada para solicitar a alternativa incorreta, que seria a Letra C 

devido a presença do HEMOGRAMA COMPLETO, mas por problemas na digitação a solicitação para 

marcar a alternativa incorreta não foi inserida, o que acaba dando margem para outras 

interpretações. Por isso a questão será anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: O assunto abordado não está presente no edital. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com a portaria 2.488/11, Anexo II, O projeto de implantação das equipes 
de Saúde da Família e/ou equipes de saúde bucal, equipes de agentes comunitários, das Equipes de 
atenção básica para populações específicas e dos Núcleos de apoio a saúde da família deve conter:  
III - O fluxo dos usuários para garantia da referência e contra-referência e cuidado em outros pontos de 
atenção, incluindo apoio diagnóstico laboratorial e de imagem, levando em conta os padrões mínimos 
de oferta de serviços de acordo com RENASES e protocolos estabelecidos pelos municípios, estados e 
pelo Ministério da Saúde. 
Portanto, permanece gabarito inalterado. 
 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º AO 5º ANO 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: CABE AO CANDIDATO A ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E CONHECIMENTOS 
CONSTANTES NA EMENTA DE CONTEÚDOS DO EDITAL. 

 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A TUTELA SERÁ DEFERDA, NOS TERMOS DA LEI CIVL, A PESSOA DE ATÉ 18 
ANOS INCOMPLETOS. 

 

CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A DIMENSÃO POLÍTICA DO PLANEJAMENTO DIZ RESPEITO A TOMADA DE 
DECISÃO E OPÇÃO POLÍTICA OR UMA OU OUTRA CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO QUE ESTÁ 
IMPLÍCITO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO. 

 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: NA QUESTÃO O JULGAMENTO DOS TENS CONSIDERA A RELAÇÃO 

PROFESSOR-ALUNO NO PROCESSO DE ENSIINO. TODOS OS ITENS APRESENTADOS SÃO 

CORRETOS. 
 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A ALTERNATIVA QUE COTÉM ERRO É A LETRA B: NÍVEL DE FORMAÇÃO E DE 
PARTICIPAÇÃO DOS PAIS DOS ALUNOS QUE REALMENTE NÃO INFLUENCIA A ESCOLHA DAS 
PRÁTICAS EDUCATIVAS. TODAS AS OUTRAS ALTERNATIVAS INFLUENCIAM DE ALGUMA 
FORMA A ESCOLHA DAS PRÁTICAS.   

 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O comanda da questão é explícito quando se refere interação. Esta deve estar voltada 
as atividades de todos os alunos em torno dos objetivos e dos conteúdos de aulas. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 
 
 



CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A REFERIDA QUESTÃO FOI BASEADA NAS DISCUSSÕES DA AUTORA JUSSARA 
HOFFMANN SOBRE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DO LIVRO AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL. DA PÁGINA 75 A 91.  

 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: O GABARITO COM A ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA B. O GABARITO DEVE 
SER ALTERADO.  

 

CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: ESSA PARÁGRAFO ESTÁ CLARAMENTE EXPRESSO NO ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.  
“É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição 
das propostas educacionais” (Lei 8.069 de 13 de Junho de 1990, Parágrafo único, artigo 53). 

 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Para cada fonema usa uma letra para representá-lo; 

- Atribui valor sonoro à letra (seja vogal ou consoante); 

- Pode usar muitas letras para  escrever  e ao fazer a leitura, apontar uma letra para cada 

fonema; 

Ao escrever frases pode usar uma letra para cada palavra. 
A ATRIBUIÇÃO DE VALOR SONORO É IDENTIFICADO NO NÍVEL DE ESCRITA SILÁBICO COM 
CORRESPONDÊNCIA. DE ACORDO COM O LIVRO A PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA.  

 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: “Finalmente, Vygotsky explora o modo pelo qual os conceitos mais rigorosos de 
ciência e pensamento disciplinado têm o efeito de transformar e dar uma nova direção ao aparecimento 
dos conceitos espontâneos” nas crianças. 
FONTE: VIGOTSKY, L. S.. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 2. Ed. 

TRECHO RETIRADO DA OBRA DE VIGOTSKY E FAZ REFERÊNCIA AO PRÓPRIO AUTOR.  
 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os professores podem organizar suas atividades no espaço e no tempo privilegiando 
sempre o desenvolvimento integral da criança durante sua permanência na instituição. 

 

A PALAVRA SEMPRE NÃO DEIXA A QUESTÃO ERRADA. DE ACORDO COM O RECNEI, OS PROVESSORES 
DEVEM SEMPRE PENSAR NO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA NOS SEUS VÁRIOS 
ASPECTOS. A LDB 9.394/96 TAMBÉM FAZ REFERÊNCIA A ESSE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL.  

 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 
 
 
 

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Informativo 817, STF: É inconstitucional lei estadual que amplia os limites 
máximos de gastos com pessoal fixados pelos arts. 19 e 20 da Lei de Responsabilidade (LC 
101/2000). STF. Plenário. ADI 5449 MC-Referendo/RR, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 
10/3/2016 (Info 817). A expressão “não poderá exceder”, presente no art. 169 da CF assenta 
um marco negativo, imposto a todos os membros da Federação, no sentido de que os 
parâmetros de controle de gastos ali estabelecidos não podem ser ultrapassados. Com vistas  
ao  atendimento  dessa  finalidade,  eventual  acréscimo  normativo  promovido  pelo  Estado-
membro, voltado ao enrijecimento do controle de despesas, não se mostra, a princípio, 
incompatível com a Constituição Federal."(STF. Plenário. ADI 4426, Rel.Min. Dias Toffoli, 
julgado em 09/02/2011). 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve erro na divulgação do gabarito preliminar, sendo que a alternativa 
correta é a letra “A”, que é a transcrição ipsi literis do art. 164, §2º, da CF. 
CONCLUSÃO:  Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 



CARGO: ASSESSOR JURÍDICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve erro na divulgação do gabarito preliminar, sendo que a alternativa 
correta é a letra “B”, já que o trabalhador conta com seis anos completos de serviço, o que lhe 
acrescenta 18 dias a mais do que os trinta mínimos, de acordo com o que dispõe a Lei nº 12.506. 
CONCLUSÃO:  Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUND. DE 6º AO 9º ANO – LÍNGUA INGLESA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que apenas a 
alternativa “A” está correta, uma vez que diz: 
a) Exibindo figuras de cera histórica e real, ou seja, as figuras eram de cera as figuras eram 

históricas, as figuras eram reais 
 

Já na letra B as figuras eram históricas e a cera era real, isso não está de acordo com o texto. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou que no gabarito 
divulgado no site do Instituto Machado de Assis consta a Letra “D” como correta e que de fato é essa a 
alternativa correta. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso das questões acima a banca analisou e verificou que houve apenas 
equívoco na divulgação do gabarito a letra correta é a letra “A” 
CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que ao ser 
diagramada o texto da prova constou apenas 19 linhas, mas verificou também que a palavra que a linha 
se refere estão destacadas no enunciado da questão por aspas e no texto em negrito. Assim sendo a 
Banca considera que não houve prejuízo ao candidato por falta de entendimento apenas pela não 
existência da linha. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 
 
 
 



CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUND. DE 6º AO 9º ANO – LÍNGUA INGLESA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que houve um erro 
de digitação onde trocou-se a letra T pela Letra R, assim a banca acata o recurso. 
CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que houve apenas 
equívoco na divulgação do gabarito a letra correta é a letra “C” 
CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que houve apenas 
equívoco na divulgação do gabarito a letra correta é a letra “D” 
CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que houve apenas 
equívoco na divulgação do gabarito a letra correta é a letra “A” 
CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 
 

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro de digitação do gabarito 

CONCLUSÃO:  Alteração do anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D”  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Recurso deferido. Alteração do gabarito apresentado como letra “B” para letra “A”, 
correspondendo a alternativa que melhor corresponde ao conteúdo apresentado na referida questão. 
CONCLUSÃO:  Alteração do anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A”  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso indeferido. A abordagem clara e objetiva apresentada na referida questão 
corresponde aos temas exigidos no edital do presente certame. 

CONCLUSÃO:  Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D”  

 



CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Recurso deferido. Alteração do gabarito apresentado como letra “D” para letra “C”, 
correspondendo a alternativa que melhor corresponde ao conteúdo apresentado na referida questão. 
CONCLUSÃO:  Alteração do anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C”  

 
 
 

CARGO: PSICÓLOGO 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso indeferido. A abordagem apresentada na referida questão corresponde aos 
temas exigidos no edital do presente certame e o que rege a literatura. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Recurso deferido. Alteração do gabarito apresentado como letra “D” para letra “A”, 
correspondendo a alternativa que melhor corresponde ao conteúdo apresentado na referida questão. 
CONCLUSÃO: Alteração do anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Recurso deferido. Alteração do gabarito apresentado como letra “D” para letra “B”, 
correspondendo a alternativa que melhor corresponde ao conteúdo apresentado na referida questão. 
CONCLUSÃO: Alteração do anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 
 
 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Recurso deferido. A questão supra mencionada não apresenta alternativas de reposta 
correspondente ao conteúdo abordado. 
CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso indeferido. A abordagem apresentada na referida questão corresponde aos 
temas exigidos no edital do presente certame e o que rege a literatura. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 



CARGO: FISIOTERAPEUTA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso indeferido. A abordagem clara e objetiva apresentada na referida questão 
corresponde aos temas exigidos no edital do presente certame. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso indeferido. A abordagem clara e objetiva apresentada na referida questão 
corresponde aos temas exigidos no edital do presente certame. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Recurso deferido. Alteração do gabarito apresentado como letra “A” para letra “C”, 
correspondendo a alternativa que melhor corresponde ao conteúdo apresentado na referida questão. 
CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Recurso deferido. Alteração do gabarito apresentado como letra “C” para letra “A”, 
correspondendo a alternativa que melhor corresponde ao conteúdo apresentado na referida questão. 
CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Recurso deferido. Alteração do gabarito apresentado como letra “D” para letra “B”, 
correspondendo a alternativa que melhor corresponde ao conteúdo apresentado na referida questão. 
CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: TURISMÓLOGO 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Letra D. Conforme OLIVEIRA, Marlene de. Introdução a eventos. Curitiba- 

Paraná: 2011. Item 3.1. Página 23. Disponível em: 

http://netapi.ifpi.edu.br/etapi/docs/Introdu%E7%E3o%20%E0%20Eventos.pdf 

 

3.1 Tipologia de Eventos: Para um evento tornar-se um acontecimento memorável, que traz 

experiências e emoções necessárias, é preciso conhecer profundamente não apenas o público-alvo 

como o resultado que se espera atingir seguindo o protocolo do cerimonial. Portanto, classificar pela 

área de atuação ou pelos objetivos é uma forma de saber o perfil do público com o qual o profissional 

irá trabalhar. 

Os eventos podem ser classificados de acordo com os seguintes critérios: 

• Por categoria ou finalidade: institucional ou promocional. 

• Pelo público: aberto ou fechado. 

• Por área de abrangência: local, regional, estadual, pan-americano, nacional ou internacional. 

• POR ÁREA DE INTERESSE: esportivo, cultural, social, empresarial, educacional, turístico, 

folclórico, científico etc. 

• POR TIPO: assembleia, congressos, convenções, palestras, inauguração, feiras, conferências, 

teleconferências, entrevista coletiva, leilões, galeria etc. 

 

Logo, a alternativa correta é a Letra D. Permanecendo assim o gabarito. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 

CARGO: QUIMICO INDUSTRIAL 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão está nula por não informar em seu enunciado se o procedimento 
deve ser realizado antes, durante ou depois ao ato da abertura da embalagem de destilados na 
realização de exames organolépticos.  
Portanto, recurso deferido. 
CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme MEDEIROS (2005), pág. 30 do livro Química Ambiental, SO2 (dióxido 
de enxofre) altas concentrações provocam irritação no sistema respiratório e problemas 
cardiovasculares. A concentração deste poluente tem se mantido abaixo dos níveis aceitáveis 
nos últimos anos.  
Desta forma, a alternativa correta é a letra “A”, conforme o gabarito. 
Portanto, recurso indeferido. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA  
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