
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ-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 (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), 02/08/2016 
 

Comissão Organizadora do concurso público 

 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: No contexto em que está inserida a expressão "Em outras palavras" (L.6), não é 

correto afirmar que ela esteja retificando a afirmação anterior, pois não há qualquer traça de correção 

do que foi dito, mas sim há uma ratificação dita de outra forma. Isso não  indica retificação, mas 

confirmação do que se afirmou. Convém que se esteja atento ao contexto. Nada a reformar. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão, exige-se que o candidato faça a interpretação do valor semântico 

que expressa o termo ou palavra. No caso, o termo "enfim" (L.8), no contexto em que se insere, 

equivale a “para concluir”, logo, conclusão,  e conjunção "porém" (L.11) nada mais é do que uma 

ideia de ressalva em relação ao que foi dito, expressada através de uma conjunção adversativa. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Embora o candidato interponha o recurso, mas não explicite de forma coerente, 

clara e  objetiva a sua irresignação, convém tecer algumas justificativas. No caso da expressão "de 

desafios" (L.8), letra “C”, ela é receptora da ação verbal, e, por ser receptora da ação verbal, completa 

o sentido do verbo, portanto, todo complemento verbal é paciente da ação verbal.  Já a expressão "de 

funcionários" (L.10), esta é restritiva de “grupo” ela o individualiza, mas NÃO completa o sentido 

deste nome. Nada a reformar. 

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

 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na frase “Os especialistas dizem que, a grosso modo, o mercado de trabalho é 

formado por três grandes grupos de funcionários”, está na voz passiva. Portanto, a expressão “três 

grandes grupos de funcionários” funciona como executor da ação, tradicionalmente chamado de 

agente da passiva, e, na voz passiva, o agente da ação verbal é o agente da passiva. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Justificam a letra “D” os versos “Terá o mundo de ser para elas este logro? Não 

será teu dever mudá-lo?” Nada a reformar. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao pronome pessoal oblíquo átono “te” , em talvez “o estranho que te pisa 

o pé no elevador”, tem valor de posse, podendo ser reescrito da seguinte forma “o estranho que pisa 

o teu pé no elevador”. Já em relação è expressão “está ali” (v.35), o verbo “estar”, neste contexto, 

não tem valor de verbo de ligação, uma vez que não exprime ideia de estado, mas de lugar, portanto 

assume valor de verbo intransitivo. Quando à expressão “de calças compridas” (v.4), esta 

individualiza, restringe a palavra “mocinhas”. Neste caso não funciona como completo. Nada a 

reformar. 

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

 
 
 
 
 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro de digitação do gabarito 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: PROFESSOR DE INFORMÁTICA 
 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Devido erro na função da questão a mesma deve ser anulada. 
Pois o termo + foi substituído por um _ . Causando confusão aos candidatos. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
 
 
 
 
 

CARGO: PROFESSOR POLIVALENTE 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou e se fundamentou no 
livro DIDÁTICA GERAL de Rosilene Horta Tavares Belo Horizonte. 
Editora UFMG – 2011. 

As questões levantadas geram respostas e novas indagações por parte da direção, de 
professores, funcionários, alunos e pais. O esforço analítico de todos possibilitará a identificação de 
quais finalidades precisam ser reforçadas quais as que estão relegadas e como elas poderão ser 
detalhadas em nível das áreas, das diferentes disciplinas curriculares, do conteúdo programático. É 
necessário decidir, coletivamente, o que se quer reforçar dentro da escola e como detalhar as 
finalidades para se atingir a almejada cidadania. 
Sendo assim a Banca não acata o recurso 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou e explicita que de 
acordo com o enunciado, a função social da educação e da escola, se entende a educação no seu sentido 
ampliado, ou seja, enquanto prática social que se dá nas relações sociais que os homens estabelecem 
entre si, nas diversas instituições e movimentos sociais, sendo, portanto, constituinte e constitutiva 
dessas relações e não em uma visão ou tendência de determinado autor, pois de acordo com a 
disposição das alternativas apenas uma está correta. 

a) Transmitir principalmente os valores morais e políticos que fundam a vida de uma sociedade livre, 
democrática e participativa. INCORRETA uma vez que a função da escola não é principalmente 
transmitir esses valores vai muito além 

b) Formar o cidadão, uma vez que recebe crianças e jovens por certo número de horas, todos os dias, 
tornando-se, com isso, a instituição responsável pela formação da cidadania. INCORRETA, uma vez 
que a função social não é formar cidadão, pois este ao chegar à escola já se constitui um 
cidadão. 

c) Garantir a aprendizagem de certas habilidades e conteúdos que são necessários para a vida em 
sociedade, contribuindo no processo de inserção social das novas gerações. CORRETA 

d)  Ensinar a ler, a escrever e a contar, garantindo competência técnica para a inserção do indivíduo no 
mercado de trabalho. INCORRETO, uma vez que esses aspectos não se constituem como função 
social da escola. 

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



CARGO: PROFESSOR POLIVALENTE 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou e  
39. De acordo com a Lei 8.069/90. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de 

trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é 
vedado trabalho: 
I. Noturno, realizado entre as dezoito horas de um dia e às três horas do dia seguinte; 

INCORRETO. 
II. Perigoso, insalubre ou penoso; CORRETO. 
III. Realizado em locais prejudiciais à sua a formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, 

moral e social; CORRETO. 
IV. Realizado em horários e locais que não o permitam a frequência à escola. CORRETO 

De fato todos são vedados, porem de acordo com a lei o item I está incorreto porque estabelece o 
horário errado uma vez que o enunciado diz de acordo com a lei. 

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

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou e se fundamentou no 
livro DIDÁTICA GERAL de Rosilene Horta Tavares Belo Horizonte Editora UFMG – 2011 Capítulo 6 
e 7 – Pedagogias Liberais e suas versões e as Pedagogias Progressistas, segundo José Carlos Libâneo 
(1992) e de Demerval Saviani. 

A) Tendência Progressista Libertadora - O conhecimento que o educando transfere representa 
um processo de compreensão, reflexão e crítica. É também conhecida como a Pedagogia de 
Paulo Freire, que vincula a Educação à luta e organização de classe do oprimido. CORRETA 

B) Tendência Progressista Libertária - O saber é sistematizado e só tem relevância se for 
possível seu uso prático. A ênfase na aprendizagem é informal. CORRETA 

C) Tendência Progressista dos Conteúdos - Admite-se o princípio da aprendizagem 
significativa, partindo do que o aluno já sabe. A escola serve como mediadora entre o indivíduo 
e o social, estimulando o saber elaborado pelo educando. CORRETA 
C) Tendência Progressista dos Conteúdos O papel da escola está na formação de atitudes do 

aluno. Aprender é modificar suas próprias percepções. Trata-se de um ensino centrado no 
aluno, sendo o professor apenas um facilitador. Alternativa da prova INCORRETA, pois este 
conceito é da Tendência Liberal Renovada Não Diretiva. 

D) Na Pedagogia Tradicional - A Educação é vista como direito de todos e dever do Estado, e 
o indivíduo marginalizado é associado à ignorância. A escola, como recurso, dissemina a 
instrução. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou e constatou que o candidato se 
equivocou ao mencionar a questão 25ª da prova de professor da Educação Infantil, pois de acordo com a questão 
abaixo que está na prova. 
25. Os importantes avanços produzidos pela democratização da sociedade, em muito alavancada pelos 

movimentos de direitos humanos, apontam a emergência da construção de espaços sociais menos 
excludentes e de alternativas para o convívio na diversidade. Analise as afirmações abaixo sobre a educação 
inclusiva: 
I. Na busca desta perspectiva se evidenciam inúmeros esforços teóricos, técnicos, políticos, operacionais, 

para a construção de uma educação inclusiva que dê conta da amplitude das transformações que um 
processo como este implica. 

II. Uma política efetivamente inclusiva deve ocupar-se com a desinstitucionalização da exclusão, seja ela 
no espaço da escola ou em outras estruturas sociais. 

III. A implementação de políticas inclusivas que pretendam ser efetivas e duradouras devem incidir sobre 
a rede de relações que se materializam através das instituições já que as práticas discriminatórias que 
elas produzem extrapolam, em muito, os muros e regulamentos dos territórios organizacionais que as 
evidenciam. 

IV. A constituição de uma equipe interdisciplinar, que permita pensar o trabalho educativo desde os 
diversos campos do conhecimento, é fundamental para compor uma prática inclusiva junto ao professor. 

Após análise das afirmações acima podemos concluir que: 
a) Apenas I, II e III estão corretas 
b) Apenas II, III e IV estão corretas 
c) Apenas I, III e IV estão corretas 
d) I, II, III e IV estão corretas. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou e constatou que no enunciado 
da questão faltou a palavra EXCETO que classificaria a alternativa “C” com exceção. Dessa forma a Banca acata o 
recurso com anulação. 
CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou e se fundamentou na lei 
8.089/90. 
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, 
preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se lhes: 

a) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; de acordo com a Lei 
b) direito de ser respeitado por seus educadores; de acordo com a lei. 
c) direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; de acordo 

com a lei. 
d) direito de organização e participação em entidades estudantis além de acesso à escola pública e gratuita 

próxima de sua residência. 
Alternativa D da prova 
d) Direito de organização e participação em entidades estudantis além de acesso a escola pública 
e gratuita na escolha de sua preferência INCORRETA comparando com a “letra d” da lei 
Escolha de sua preferência e próximo de sua residência não possui o mesmo sentido uma vez que o 
adolescente poderia escolher ou ter como preferência uma escola que fica distante de sua residência. 
Nesse sentido a Banca Indefere o recurso 

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



 
COMISSÃO ORGANIZADORA  

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 


