
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA 

RESULTADO DOS RECURSOS – CONTRA GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS –  
2ª PARTE - SOMENTE PARA OS CARGOS DE PROFESSOR (atualizado em 24/08/2016) 

 
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), 24/08/2016 
 

Comissão Organizadora do concurso público 
 

 
             LEGENDA 

   

RECURSOS INDEFERIDOS 
RECURSOS DEFERIDOS COM 
ALTERAÇÃO DE GABARITO 

RECURSOS DEFERIDO 
COM ANULAÇÃO 

 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O candidato recorre sob o argumento de que a alternativa que melhor responde à 

questão é a da letra “D”. Descarta-se, de imediato a letra “D”, considerando não haver no texto 

suporte para se  afirmar que “O ser humano desenvolve a consciência de si mesmo com base  nas 

diferentes relações com a natureza”. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O gabarito  preliminar deu a letra “C” como certa e não a letra “D”, que foi apontada 

pelo candidato como sendo a indicada pelo gabarito preliminar e da qual recorre equivocadamente. 

Neste sentido, não há objeto a ser discutido.    

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato ampliando os enunciados contidos nas alternativas com o 

intuito de modificar a resposta indicada pelo gabarito preliminar. O artifício é impróprio como 

fundamento recursal. 

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



 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O vocábulo “constantemente” (L.33), no contexto em que está inserido,  remete à 

ideia de tempo, divergindo da interpretação oferecida pelo candidato. Portanto, desempenha a função 

de advérbio de tempo.   

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão, o candidato deve analisar a função sintática da palavra “democracia” 

(L.7), que se encontra na frase “é o que  permite a democracia.” Argui o candidato dizendo que a 

palavra em foco exerce a função sintática de objeto direto do verbo permitir, por isso pede a anulação 

da questão porque outras alternativas da mesma questão desempenham também a função sintática 

de objeto direto, configurando mais de uma alternativa para esta questão. ENGANA-SE O 

CANDIDATO. Senão vejamos. No contexto em que está inserida a palavra democracia, ela funciona 

como SUJEITO do verbo permitir, posicionando-se na ordem inversa, sendo que o objeto direto do 

verbo permitir está representado pelo pronome relativo “que” que é o conectivo que retoma o 

pronome demonstrativo “o”. Assim, convém reescrever a frase na ordem direta: “A democracia 

permite isso (o = que). Portanto, a única alternativa correta é a letra “A”, uma vez que “lembrar” 

funciona como sujeito oracional, ou seja, é oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de 

infinitivo. Quanto às demais alternativas, “a política” é objeto direto; “pela persuasão” é agente da 

passiva e “caminho” é objeto direto. Nada a reformar. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato sob o argumento de que a letra “A” também está correta. 

Equivocado o candidato, uma vez que a oração em destaque na alternativa “A” funciona como oração 

subordinada substantiva objetiva direta, enquanto as orações com valor restritivo são aquelas que 

tem valor de adjetivo, ou seja, as orações subordinadas adjetivas. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato sob o argumento de que a letra “C” também está correta. 

Padece de engano a afirmação do recorrente, uma vez que a expressão “do passado” não é receptor 

da ação do nome, mas sim, elemento restritivo do vocábulo “imagens”. 

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

 
 
 
 
 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 
PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato sob o argumento de que a letra “B” e “D” também estão 

corretas. Nada a reformar, considerando que a expressão “onírica” (L. 22) funciona como adjunto 

adnominal de atividade e a expressão “responsáveis” (L. 38) também funciona como adjunto 

adnominal do vocábulo escolhas. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato sob o argumento de que a letra “B” e “D” também estão 

corretas. A interpretação do candidato é inconsistente considerando que o verbo SER da alternativa 

“A” é meramente auxiliar do verbo principal da locução verbal representado pela forma de particípio 

“substituída”, sendo que a oração está na voz passiva, e a classificação do predicado da voz passiva 

corresponde à classificação da oração da voz ativa, neste caso, predicado verbal; o que não ocorre 

nas alternativas “B” e “D”. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato sob o argumento de que a palavra “só” (L. 29) funciona como 

advérbio. Considerando o contexto, o vocábulo “só” é restritivo da palavra “tipo” que equivalendo 

a um adjetivo, sendo que o valor semântico pode ser entendido facilmente como a ideia de “único”, 

ou seja, a reescritura comporta facilmente o seguinte: “Um tipo único de política”. Logo, não se pode 

afirmar que a palavra “só” seja advérbio, mas sim, adjetivo. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato confirmando o que de fato estar expresso na letra “A” sem 

apresentar argumentos que viabilizem seu pedido de anulação, pois, como já disse apenas repete a 

afirmação contida na alternativa ofertada no gabarito oficial. Recurso que se torna prejudicada por 

falta de argumentação. Por outro lado, a palavra “quase” (L. 26), no contexto em que se insere, não 

estabelece valor semântico de comparação, mas sim, de aproximação. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato, argumentando que, no seu dizer, “seria melhor substituir a 

letra “C” do gabarito oficial pela letra “D”, mas não apresenta argumentos ou fundamentos para 

atender a hipótese subjetiva do candidato. Portanto, resto prejudicada a análise do recurso neste 

ponto. Sobre a expressão “isto é” (L. 37), letra “D”, a mesma não retifica a afirmação anterior, mas 

a confirma através de outra elaboração de sentido. 

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

 



CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – LÍNGUA PORTUGUESA 
PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato, requerendo a alteração da alternativa para a letra “C”. Assiste 

razão ao candidato, na transposição para o gabarito preliminar, houve equívoco na indicação da 

alternativa.  

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato, requerendo que a questão seja anulada, sob o argumento de 

que a letra “D” também está correta, pois, segundo ele, a  expressão “a nossa janela” é complemento 

do verbo “mostrar”, em “a gente só tem olhos para o que mostra a nossa janela”. Equivoca-se o 

candidato. A expressão “a nossa janela” exerce a função sintática de sujeito, estando na ordem 

inversa. Ao eliminar a inversão, colocando-se a frase na ordem direta, fica: “a nossa janela mostra”. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito de “C” para “D”. 

Impossível, uma vez que se trata de relação de subordinação entre as orações que compõem o período 

e neste caso, não há como alterar as relações de causa e efeito presente na enunciação proposta no 

período. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato, requerendo a alteração do gabarito da letra “D” para a letra” C”, 
sob  o  argumento  de  que  as  formas  verbais  “falemos”,  “batamos”  e  “sejamos”  não  se encontram 
no modo subjuntivo, por isso não podem expressar uma ação hipotética no contexto em que se inserem. 
Argumento frágil. O candidato, ao fazer tal afirmação, demonstra que não sabe conjugar  verbos,  
portanto,  a  banca  sugere  uma  verificação  mais  cuidadosa  na  gramática normativa, sobre na parte 
que trata de conjugação verbal. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou e se fundamentou em 
Mantoon 2006 que mudar a escola é enfrentar muitas frentes de trabalho, cujas tarefas fundamentais 
são todos abaixo. 

a) Formar, aprimorar continuamente e valorizar o professor. 
b) Recriar o modelo educativo escolar, tendo como eixo o ensino para todos. 
c) Reorganizar pedagogicamente as escolas, abrindo espaços para a cooperação, o diálogo, a 

solidariedade, a criatividade e o espírito crítico entre a comunidade. 
d) Garantir aos alunos tempo e liberdade para aprender, bem com um ensino que segregue e que 

reprove a repetência. 
Se o candidato observar o que esse teórico afirma em Garantir aos alunos tempo e liberdade para 
aprender, bem como um ensino que NÃO segregue e que reprove a repetência. 
A alternativa “D” afirma que deve ser um ensino que segregue, segundo esse teórico isso é 
INCORRETO. Veja que falta a palavra NÃO tornando assim a alternativa INCORRETA 

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 acatou o recurso 
apenas pela pouca visibilidade que se constatou na imagem. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou e acatou o recurso 
apenas pela pouca visibilidade que se constatou na imagem. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que de fato por erro 
de digitação a referida questão apresenta duas alternativas iguais sendo às mesmas a resposta correta, 
assim a Banca acata o recurso. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou e esclarece que três 
alternativas complementam o que é o processo de planejamento apenas uma não complementa, ou seja, 
está incorreta além do mais esta banca não encontrou nenhuma fundamentação para o referido recurso. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que houve um erro 
no enunciado, na verdade o enunciado seria pra analisar os itens o que não ocorreu impossibilitando o 
entendimento para a obtenção da alternativa correta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que não houve 
nenhum erro na referida questão e que os argumentos apresentados neste recurso não dizem respeito 
a esta questão além do mais nenhuma fundamentação teórica se estabeleceu uma vez que a questão se 
refere à educação inclusiva e as alternativas estão com sua elaboração de fácil entendimento, assim a 
Banca não acata este recurso. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou e se fundamentou Na 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) e a lei complementar que atualizou a 
LDB. 
Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:  
II. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Lei nº 
12.796, de 2013); 
IV. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na 
idade própria; (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013); 
VI. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
VIII. Atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; (Redação 
dada pela Lei nº 12.796, de 2013); 
Como se pode observar apenas a alternativa “C” está INCORRETA, ou seja, o EXCETO. 

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

 
 
 
 
 
 
 



CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que o candidato pede 
a alteração do gabarito de “B” para “A” a Banca verificou que a alternativa divulgada como CORRETA é 
a alternativa “A” 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou e esclarece que os 
conteúdos abordados nos editais de vários concursos são muitas vezes iguais e que não cabe aos 
elaboradores de questões a verificação se determinada questão já consta em livros ou sites. Esclarece 
ainda que as imagens utilizadas estão disponíveis em diversos locais de pesquisas e por isso podem ser 
utilizados. 
Quanto ao resultado encontrado no site http://brainly.com.br/tarefa/5073583 citado pelo candidato 
a Banca esclarece que o mesmo é destinado a resoluções de questões por parte de usuários e que nem 
sempre o resultado divulgado tem absoluta certeza de estar correto. Além do mais não houve cópia da 
citada questão do site se as questões se parecem a Banca afirma que é apenas coincidência já que o 
conteúdo utilizado nos concursos não é exclusivo. 
Assim a banca demonstra abaixo o resultado já divulgado 
 
AL = AT – AB                                  AL = Área Lisa / AT = Área Total / AB = Área da Borda 
AL =7X5 – 20  
AL = 35 – 20  
AL = 15 m2 

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

 
 
 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou e esclarece que a falta 
do artigo não dificulta em nada o entendimento da alternativa uma vez que existe a concordância lógica 
que automaticamente se estabelece mesmo sem o artigo escrito, sendo assim jamais direcionaria o 
candidato ao erro, principalmente os detém o conhecimento nessa área específica, além do mais essa é 
a alternativa INCORRETA. 

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

http://brainly.com.br/tarefa/5073583


 

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – GEOGRAFIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou e se fundamentou que 
a referida questão na alternativa A se refere apenas a importância do Rio são Francisco a região árida 
no caso o sertão e não a classificação do sertão como região. Nesse caso apenas uma questão está 
INCORRETA. 

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

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – FILOSOFIA 
 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou, verificou e se fundamentou nos 
textos abaixo: 

Platão importante filósofo grego nasceu em Atenas, provavelmente em 427 a.C. e morreu em 
347 a.C. É considerado um dos principais pensadores gregos, pois influenciou profundamente a filosofia 
ocidental. Suas ideias baseiam-se na diferenciação do mundo entre as coisas sensíveis (mundo das 
ideias e a inteligência) e as coisas visíveis (seres vivos e a matéria). 
http://www.suapesquisa.com/platao/  

“Vencer a si próprio é a maior de todas as vitórias”. (Platão) 
O pensamento que o Blog Vestibular NE10 traz neste sábado é do pensador grego Platão (427 

a.C. – 347 a.C), considerado um dos mais importantes da Antiguidade Clássica, pois influenciou 
profundamente a filosofia ocidental. 

Suas ideias baseiam-se na diferenciação do mundo entre as coisas sensíveis (mundo das ideias 
e a inteligência) e as coisas visíveis (seres vivos e a matéria). 
http://vestibular.ne10.uol.com.br/2015/09/19/o-mundo-sensivel-e-o-mundo-das-ideias-de-platao/ 

Platão é considerado um dos principais pensadores gregos, pois influenciou profundamente a 
filosofia ocidental. Suas ideias baseiam-se na diferenciação do mundo entre as coisas sensíveis (mundo 
das ideias e a inteligência) e as coisas visíveis (seres vivos e a matéria). 
 http://filosofando2011.blogspot.com.br/2010/11/platao_24.html  

Tendo em vista a não fundamentação teórica por parte do candidato em sua argumentação 
Baseado na fundamentação utilizada pela Banca em provar que a referida questão apresenta 

apenas uma questão INCORRETA a Banca não acata o recurso 

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

http://www.suapesquisa.com/platao/
http://vestibular.ne10.uol.com.br/2015/09/19/o-mundo-sensivel-e-o-mundo-das-ideias-de-platao/
http://filosofando2011.blogspot.com.br/2010/11/platao_24.html


CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – MATEMÁTICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Resolução:  
D = SOMA - PRODUTO 
D= (40% + 10%) - (40% . 10%) 
D = 50% - 4% 
D = 46% 
 
46% ------------- 92,00 
100% ------------ X 
 
X = 200,00 
Portanto, letra LETRA C 

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