
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-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), 18/11/2016 
 

Comissão Organizadora do concurso público 
 

 
             LEGENDA 

   

RECURSOS INDEFERIDOS 
RECURSOS DEFERIDOS COM 
ALTERAÇÃO DE GABARITO 

RECURSOS DEFERIDOS 
COM ANULAÇÃO 

 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Justificativas dos itens: I. “Neste sentido, a liberdade religiosa, dentro da ótica do princípio da 
igualdade, é de fundamental importância.” (linhas 6 a 8) e “A construção de um Estado Democrático de Direito 
somente torna-se possível mediante o respeito à igualdade essencial dos seres humanos” (linhas 1 A 3). Assim, 
analisando-se a liberdade religiosa sob seu aspecto da igualdade (ou seja, de alguma forma ela está englobada 
pelo princípio da igualdade), e sendo a igualdade essencial para a construção do Estado Democrático de Direito, 
certo é que a igualdade exerce papel fundamental na construção de um Estado Democrático de Direito. (item 
correto). II. O texto não afirma que “Um Estado que discrimina o cidadão por sua religião não adota o sistema 
Democrático de Direito”; repare que no texto não há menção de que o Estado Democrático de Direito não restringe 
direitos fundamentais, mas sim que “O exercício pleno da cidadania não pode subsistir com violações aos direitos 
humanos fundamentais.” – dessa forma, um Estado Democrático de Direito pode, por sua vez, não garantir o 
exercício pleno da cidadania através de violações aos direitos humanos fundamentais por motivos religiosos, por 
exemplo. Da mesma forma, não se pode abranger que em um Estado que discrimina o cidadão pela sua religião 
não há a defesa dos direitos humanos fundamentais. O texto apenas afirma, nesse caso, que a cidadania não será 
exercida em sua plenitude (item incorreto). III. Não é correto afirmar que a cidadania dar-se-á juntamente com a 
existência da liberdade religiosa, uma vez que a liberdade religiosa é uma das facetas da cidadania. Seria como 
afirmar que a falta de liberdade religiosa é o único empecilho à cidadania – o que o texto não afirma, apesar de o 
foco do texto ser a liberdade religiosa (item incorreto). Portanto, gabarito correto e mantido. 

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

 
 
 
 
 
 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A conjunção “Haja vista” pode assumir os seguintes valores: consequência, causa ou explicação. 
Analisando-se o trecho do Texto, temos: “...é que se pode dizer que há liberdade e igualdade de tratamento, haja 
vista (uma vez que) que a manifestação de credo é um dos muitos aspectos inerentes à própria condição humana.” 
(linhas 9 e 10). Portanto, a conjunção é explicativa (há uma relação de motivo/razão com a oração anterior) – não 
é possível sua substituição por conjunção conclusiva “logo”. Portanto, única alternativa possível “D” 
(“porquanto”=explicativa). Gabarito correto e mantido. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Analisando-se o trecho “é que se pode dizer que há liberdade e igualdade de tratamento”, 
obtemos a justificativa da incorreção da alternativa B. Verdade é que, de acordo com Celso Cunha e Lindley Cintra, 
“O verbo que tem mais de um sujeito pode concordar com o sujeito mais próximo quando os sujeitos vêm depois 
dele”. Contudo, tal concordância, a depender do contexto, pode dar sentidos diversos ao texto. No caso em 
questão, temos “há” impessoal (sem sujeito) no sentido de existir. Ao substituirmos por “existir”, este deixa de ser 
impessoal e deve concordar em número e pessoa com o seu sujeito (no caso “liberdade e igualdade de 
tratamento”). Portanto, a substituição correta seria “existem liberdade e igualdade. Caso fosse mantido o verbo 
existir no singular, a leitura poderia ficar dúvida em relação ao termo “igualdade de tratamento”, podendo iniciar, 
dessa forma, uma oração aditiva com complementação subsequente no texto. Por permitir uma interpretação 
alheia ao proposto no texto, a alternativa “B” está incorreta – correto e com manutenção de sentido seria 
“existem”. Por outro lado, justificando-se o gabarito da questão, temos “Não se pode conceber a existência de 
liberdade religiosa”; a alternativa sugere substituição de “se pode conceber” por “pode ser concebida”. Tal 
alteração apenas substitui uma voz passiva sintética (“se pode conceber”) por voz passiva analítica (“pode ser 
concebida”), cujo verbo concorda com seu sujeito passivo “a existência da liberdade religiosa”. Portanto, gabarito 
correto e mantido. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com Celso Cunha e Lindley Cintra, o pronome demonstrativo “neste”, em um texto, 
pode ser utilizado basicamente em dois contextos: 1) quando há uma comparação entre dois termos ou mais, na 
qual o pronome “neste” retoma o mais próximo”; ou 2) quando ira ser mencionado algo a seguir, depois do 
pronome demonstrativo. Quando há uma retomada de algo único e já expresso no texto (como é o caso da questão, 
que retoma o parágrafo anterior), deve-se utilizar o termo “nesse”. Por isso, item II é verdadeiro. Gabarito correto 
e mantido. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato requerendo a anulação da questão, no entanto fundamenta mal o recurso, 
inclusive com a ocorrência de erros primário de ortografia e a presença de contradição no próprio argumento que 
se transcreve,  verbis: “O TEXTO FOI ESCRITO POR MRTAFORAS, OU SEJA, COM SENTINDO DENOTATIVO, 
PORTANTO NÃO PODERIA ESTÁ SUBENTENDIDO O SENTIDO LITERAL NO COMANDO DA QUESTÃO.”.  Os 
fundamentos do Recurso sem uma argumentação objetiva e consistente são inviáveis para a anulação da questão. 

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

 
 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 10 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “B” para a alternativa 
“A”. Outro Candidato recorre pela anulação da questão, sustentando que não há resposta. Sem razão os 
Recorrentes. Isso porque o enunciado pede para que seja assinalada a alternativa que apresenta, respectivamente, 
um ditongo decrescente, um hiato e um dígrafo. A letra “B” apresenta na ordem respectiva as palavras: 
“ignoravam” em que o encontro “AM” forma um ditongo decrescente, pois são extraídos os fonemas [au], estando 
o fonema /u/ embutido e representado através de “m”. Já palavra “sabia” apresenta um hiato, pois, quando se 
procede à separação de sílabas, encontra-se o seguinte: “sa-bi-a”, logo /i/ e /a/ são vogais imediatamente juntas, 
mas formam sílabas diferentes. Isso é um hiato. Por fim, a palavra “onde” apresenta o encontro /on/, sendo que 
o “n” se apresenta como um nasalizador de /o/, “õ”. Assim, “n” não representa fonema algum, logo há duas letras 
“on” que representam um único fonema /õ/. Isso é dígrafo. E mais, para efeito de dirimir qualquer dúvida, a 
palavra “distrair” não possui ditongo, mas sim hiato: “dis-tra-ir”. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA: ATUALIDADES 
QUESTÃO: 11 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A discussão acerca da nomenclatura correta do que ocorreu no Reino Unido não traz dúvida 
quanto ao que a questão quer avaliar. Se foi “plebiscito” ou “referendo”, tal fato é irrelevante para responder a 
questão, que claramente quer saber em que país isso ocorreu. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 
PROVA: ATUALIDADES 
QUESTÃO: 15 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O censo cobrado na questão foi o último realizado e é informação mais recente disponível acerca 
da população do Município. Dessa forma, o argumento de que estaria sendo cobrado informação antiga não 
procede, já que é a informação mais recente divulgada. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (EXCETO PROFESSOR) 

PROVA: INFORMÁTICA 
QUESTÃO: 17 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão deve ser anulada por não apresentar resposta que atenda de forma correta o 
enunciado. 
CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 
QUESTÃO: 17 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Não há resposta que atenda o que a questão pede. 
CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (EXCETO PROFESSOR) 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Se o candidato fizer o teste em seu teclado verá que a opção da “a” da questão está correta. 
Sugerimos também a leitura ao artigo abaixo: https://support.office.com/pt-br/article/Atalhos-do-teclado-e-
teclas-de-fun%C3%A7%C3%A3o-do-Excel-1798d9d5-842a-42b8-9c99-9b7213f0040f  

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

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão trata-se do MS-Office, visto que o termo “bordas da página” da resposta “D”, já é um 
dos apontamentos que estamos tratando do MS-Word, pois em MS-Excel usamos a terminologia planilha. 

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

 
 
 

CARGO: CONTROLADOR  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Não há que se negar que a LDO diminui a distância entre a PPA e a LOA, indicando diretrizes 
daquela para a elaboração desta. Além disso, a alternativa “B” encontra-se incorreta pois não é correto se afirmar 
que a política de aplicação de agências financeiras oficinais de fomento será definida pelo PPA; a própria LDO 
“estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento (art. 165, CF)” (LDO não 
estabelece apenas “diretrizes” a essas políticas, mas as determina). Portanto, gabarito correto e  mantido.  

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Alteração de gabarito para “C”. O Orçamento anual visa concretizar os objetivos e metas 
propostas no Plano Plurianual (PPA), segundo as diretrizes estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), portanto alternativa B encontra-se incorreta. Alternativa C (art. 35 ADCT): “III - o projeto de lei 
orçamentária da União será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro e 
devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa". 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo a LRF: “Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o do art. 165 
da Constituição e: I - disporá também sobre: a) equilíbrio entre receitas e despesas; (LDO não ‘determina’ o 
equilíbrio, mas dispõe sobre; item I incorreto); “Art. 62. Os Municípios só contribuirão para o custeio de despesas 
de competência de outros entes da Federação se houver: I - autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei 
orçamentária anual; (item II correto)”. “ Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o do 
art. 165 da Constituição e: I - disporá também sobre: ) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada 
nas hipóteses previstas na alínea b do inciso II deste artigo, no art. 9o e no inciso II do § 1o do art. 31; (LDO não 
estabelecerá os limites, mas os critérios e a forma de limitação; item incorreto). Gabarito correto e mantido. 

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

https://support.office.com/pt-br/article/Atalhos-do-teclado-e-teclas-de-fun%C3%A7%C3%A3o-do-Excel-1798d9d5-842a-42b8-9c99-9b7213f0040f
https://support.office.com/pt-br/article/Atalhos-do-teclado-e-teclas-de-fun%C3%A7%C3%A3o-do-Excel-1798d9d5-842a-42b8-9c99-9b7213f0040f


CARGO: CONTROLADOR 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Pela justificativa que segue: Segundo o MCASP: “Observada a categoria econômica da despesa, 
o próximo passo é verificar o grupo de natureza de despesa orçamentária 1 – Pessoal e Encargos Sociais; 2 – Juros 
e Encargos da Dívida; 3 – Outras Despesas Correntes; 4 – Investimentos; 5 – Inversões Financeiras; ou 6 – 
Amortização da Dívida.”. É possível despesa com imóveis nos grupos 4 e 5: 4 – Investimentos: 30 – Material de 
Consumo 33 – Passagens e Despesas com Locomoção 51 – Obras e Instalações 52 – Equipamentos e Material 
Permanente 61 – Aquisição de Imóveis OU 5 – Inversões Financeiras: 61 – Aquisição de Imóveis 63 – Aquisição 
de Títulos de Crédito 64 – Aquisição de Títulos Representativos Capital já Integralizado. Por sua vez, as inversões 
financeiras apresentam “Despesas orçamentárias com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização;”, 
portanto, a despesa efetuada pelo município classifica-se como investimento. Gabarito alterado para “A”. 

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

 
 
 

CARGO: ENFERMEIRO ESF 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão relata o processo de combater insetos vetores de doenças como a fêmea do mosquito 
da Dengue e não somente este vetor, sendo assim a Vigilância entomológica designa o conjunto de atividades que 
permite combater a proliferação de insetos vetores de doenças, como a fêmea do mosquito Aedes aegypti – vetor 
do vírus da dengue. Quando não há discriminação da causa relacionada ais óbitos ocorridos numa região, período 
e população, o indicador é denominado mortalidade geral. 

Fonte: http://www.webartigos.com/artigos/a-promocao-da-saude-como-base-das-acoes-de-saude-
coletiva/20993/#ixzz4ODBTWorF  

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Por isso a questão indica o exceto após sua afirmação, ou seja, solicita-se a indicação de situação 
que não aponte Vulnerabilidade, segundo o Ministério da saúde, crianças que vivem em áreas de risco, com baixo 
peso ao nascer, prematuridade (menos de 37 semanas gestacionais) e Apgar menor que 7 no quinto minuto são 
situações vulneráveis a criança. O Ministério da Saúde não considera prematuridade crianças com 38 semanas.  

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde em seu Manual de Atenção à Saúde do Recém-nascido: Guia para profissionais 
de saúde, cuidados gerais, 2011. http://www.unisa.br/graduacao/biologicas/enfer/revista/arquivos/2009-1-
08.pdf  

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: O erro de digitação e duplicidade da resposta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Dentre as contraindicações gerais da realização da Hidroterapia, temos: Existem as contra-
indicações gerais, como: • Febre; • Ferida aberta; • Erupção cutânea contagiosa; • Doença infecciosa; • Doença 
cardiovascular grave; • História de convulsões não controladas; • Uso de bolsa ou cateter de colostomia; • 
Menstruação sem proteção interna; • Tubos de traqueostomia, gastrostomia e/ou nasogástricos; • Controle 
orofacial diminuído; • ipotensão ou hipertensão grave; • Resistência gravemente limitada. 

FONTE:  

http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=3288   
http://biasolifisioterapia.com.br/publicacoes/TReuma3-06-Hidroterapia.pdf  

http://portalbiocursos.com.br/ohs/data/docs/33/175_-
_Hidroterapia_como_tratamento_fisioterapYutico_de_osteoartrite_de.pdf  

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O Ultrassom (foto do aparelho) é um recurso da eletroterapia utilizado na fisioterapia por 
produzir um movimento ondulatório na forma de vibração mecânica, tais tipos de vibrações requerem um meio 
para sua propagação, não se propagam no vácuo. Essas vibrações produzem ondas no sentido longitudinal. 
Classificado como sonidoterapia (terapia através de ondas sonoras). Ondas Curtas: (diatermia) Foto São ondas 
elétricas de alta frequência que geram calor (diatermia). Normalmente deve ser associado a outro recurso 
fisioterapêutico como, por exemplo, a cinesioterapia (terapia através do movimento). Se utilizado dentro da 
dosagem terapêutica, o calor profundo gerado pelo Ondas curtas, produz o aquecimento dos tecidos. Em resposta 
a esse aquecimento, ocorre o aumento do fluxo sanguíneo, propiciando a diminuição de processos inflamatórios 
e alívio da dor.  

Fonte:  

http://fisioterapia.com/wp-content/uploads/2016/07/eletro.pdf  

http://rtufvjm.blogspot.com.br/2009/06/diatermia.html   
http://www.ibramed.com.br/public/img/uploads/papers/1453986549-Diatermia-Thermopulse-
Perspectivas.pdf  

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Existem dois tipos de eletrodos no mercado: 1) Os siliconizado carbonados que tem uma 
duração média de seis meses e podem ser limpos com álcool a 70% 2) E os descartáveis, que devem ser utilizados 
e descartados, uma vez que não podem ser limpos. A questão deverá sofrer alteração para alternativa C como 
correta. http://fisioterapia.com/wp-content/uploads/2016/07/eletro.pdf  

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com várias literaturas, são indicações de drenagem linfática, Circulação de retorno 
comprometida; - Tecido edemaciado; - Varizes; - Varicoses; - Cicatrização; - Menopausa; - Cansaço nas pernas; - 
Sistema nervoso abalado; - Gestação; - Celulite; - Pré e pós cirúrgia plástica; - Linfedema.  

http://www.sogab.com.br/apostdl2012.pdf  

http://docslide.com.br/documents/apostila-drenagem-linfatica-2011pdf.html  

http://www.unisalesiano.edu.br/biblioteca/monografias/49789.pdf  

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: As técnicas de fisioterapia respiratória utilizadas nos bebés que se encontram internados nas 
unidades de cuidados intensivos neonatais têm como principais objetivos a manutenção das vias aéreas, 
melhoramento da função respiratória e prevenção de complicações pulmonares. Esta é também utilizada para 
melhorar as trocas gasosas logo uma melhor oxigenação, diminuir o consumo de oxigénio e o trabalho 
respiratório, aumentando a mobilidade torácica, a força muscular dos músculos respiratórios, de modo a 
promover uma rápida recuperação. Estas técnicas compreendem manobras de higiene brônquica tais como 
percussão, vibração/vibrocompressão, aspiração das vias aéreas, tosse provocada, posicionamento do bebé em 
posturas de drenagem postural, entre outras e têm como objetivo a libertação e remoção das secreções presentes 
nas vias aéreas para consequentemente melhorar a função pulmonar. 

FONTE: 
http://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/4011/1/A%20Fisioterapia%20nas%20Unidades%20de%20Cuidados 

%20Intensivos%20Neonatais%20Uma%20Revis%C3%A3o%20Narrativa.pdf   

http://www.ebserh.gov.br/documents/147715/0/POP+6+_2016_+Atua%C3%A7%C3%A3o+da+ 

Fisioterapia+no+Rec%C3%A9m+Nascido+Prematuro+2.pdf/15e45d33-a0e2-4bc6-a08a-8d7c6e141a5b    

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo o Prof° Dr. Thiago Y. Fukuda em seu artigo Fisioterapia das Disfunções ortopédicas, 
traumatológicas e reumáticas, Gaveta anterior/posterior: paciente sentado ou em ortostatismo, palpar cabeça do 
úmero e realizar um deslizamento para frente e para trás. 

http://ojoelho.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/Tratamento-e-testes-ortop-%C3%A9dicos- 
Fisio-em-Orto.pdf    

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sogab.com.br/apostdl2012.pdf
http://docslide.com.br/documents/apostila-drenagem-linfatica-2011pdf.html
http://www.unisalesiano.edu.br/biblioteca/monografias/49789.pdf


CARGO: MÉDICO ESF 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Classificação de Wiltse e Bradford – 01. Displástica: Anomalia da porção superior do sacro ou 
do arco de L5; 02. Ístimica: Lesão do istmo vertebral por fratura de fadiga; 03. Degenerativa: Secundária a 
processo degenerativo do disco ou articulação intervertebral posterior; 04. Traumática: Fratura aguda do arco 
posterior da vértebra; e 05. Patológica: Enfermidade óssea que acomete o arco posterior (tumor ósseo, etc); 

http://www.institutodetratamentodador.com.br/controle/lesao_18.pdf  

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Classificação de Wiltse e Bradford – 01. Displástica: Anomalia da porção superior do sacro ou 
do arco de L5; 02. Ístimica: Lesão do istmo vertebral por fratura de fadiga; 03. Degenerativa: Secundária a 
processo degenerativo do disco ou articulação intervertebral posterior; 04. Traumática: Fratura aguda do arco 
posterior da vértebra; e 05. Patológica: Enfermidade óssea que acomete o arco posterior (tumor ósseo, etc); 

http://www.institutodetratamentodador.com.br/controle/lesao_18.pdf  

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

 
 
 

CARGO: ODONTÓLOGO ESF 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A diascopia é um método simples, que pode ser utilizado em lesões fundamentais, bastando uma 
simples lâmina de vidro. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Como conservante dos tubetes anestésicos temos outro componente. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O diagnóstico de lesões deve ser de conhecimento do CD. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.institutodetratamentodador.com.br/controle/lesao_18.pdf
http://www.institutodetratamentodador.com.br/controle/lesao_18.pdf


CARGO: PSICOPEDAGOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O Psicopedagogo é sub metido aos mesmos preceitos éticos. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O Psicopedagogo é sub metido aos mesmos preceitos éticos. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O Psicopedagogo é sub metido aos mesmos preceitos éticos. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O Psicopedagogo é sub metido aos mesmos preceitos éticos. 

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

 
 
 

CARGO: SUPERVISOR ESCOLAR 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve marcação indevida em uma das alternativas das questões, o que poderia induzir o 
candidato ao erro, portanto, opta-se pela anulação da questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro de digitação do gabarito. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão foi retirada do livro Metodologia do Ensino de Educação Física(2012) 2ª ed., páginas 
69, 70 e 71 e de fato houve um erro na marcação do gabarito. Sendo assim, o recurso está deferido. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão foi retirada das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica (DCN’s) na 
página 116. Entende-se ainda que, a Base Nacional Comum, como descrito no enunciado, abrange a Educação 
Básica, que segundo a LDB é obrigatória de quatro aos dezessete anos de idade e, portanto da pré-escola ao ensino 
médio (ver Art. 4º da LDB). Sendo assim, o recurso está indeferido. 

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

 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Trata-se de uma norma de “collocations”, ou seja, a verbo “hide” pede a preposição “from”, o que 
justifica a exceção, conforme pode se consultar no OXFORD COLLOCATIONS: 

<http://oxforddictionary.so8848.com/search?word=hide>.  

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Como explicitado no enunciado, o candidato deverá identificar a alternativa “wrong”, ou seja, a 
alternativa errada, sendo a alternativa A em que a posição do advérbio deveria vir depois do verbo auxiliar.  

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Note que se trata de um falso cognato, ou seja, “scenario” em língua inglesa pode ser 
compreendido como “an outline of the plot of a dramatic work, giving particulars as to the scenes, characters, 
situations, etc.” conforme consultado no dictionary.com. Ou seja, “scenario” em Inglês pode ser compreendido 
como roteiro ou “screenplay”. 

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

 
 
 
 
 
 
 



CARGO: PROFESSOR DE LIBRAS E SINAIS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão foi formulada de acordo com o conteúdo cobrado no edital, o qual menciona (entre 
outros temas) o Ensino de Alunos com Deficiência Auditiva, Mental e Visual, Conhecimento em LIBRAS e 
Conhecimentos de BRAILLE. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão foi formulada de acordo com o conteúdo cobrado no edital, o qual menciona (entre 
outros temas) o Ensino de Alunos com Deficiência Auditiva, Mental e Visual, Conhecimento em LIBRAS e 
Conhecimentos de BRAILLE.  

A questão solicita que seja assinalada a alternativa que apresente a palavra “cozer” (com a letra Z e não S) 
independente das marcações que esta possa vir a apresentar. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A referida questão apresenta duas opções válidas de resposta (C e D); por esta razão, anulamos 
a mesma. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  

A soma dos ângulos internos do polígono é calculada por: 

S = (n-2)*180 

S = (10-2)*180 

S = 8*180 

S = 1440° 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  

𝑥=−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐2𝑎 

𝑥= −(+2)±√1442.7 =−2±1214 

𝑥1=−2+1214 =57 e 𝑥2=−2−1214 = -1 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 



CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  

Resolução: 

Z = 5-3i² 

Z = 5 + 3 

Z = 8 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O único valor necessário para a resolução dessa questão é o volume. Ainda assim, é dado o valor 
de π para auxiliar o candidato, mesmo que esse valor é de responsabilidade do candidato saber.  

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  

Segue resolução da questão: 

M = P (i+1)^8 

M = 30000 (0,02+1)^8 

M = 30000 * 1,1716 

M = 35.149,78 

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

 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Item III está correto, uma vez que o travessão pode ser utilizado para isolar, num contexto, 
palavras ou frases (Celso Cunha e Lindley Cintra). Portanto, gabarito correto e mantido. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A substituição de uma locução “preposição + substantivo” só é possível por um adjetivo quando 
tratar-se de adjunto adnominal – tal alteração não é possível com complementos nominais. Nesse caso, 
analisando-se o gabarito da questão, temos “organização da família” (linha 14 e 15); repare que é sobre a “família” 
que recai a “organização” – “a família é organizada de tal forma” e não “a família organiza alguma coisa”. Nesse 
sentido, temos que “da família” (linha 15) é um complemento nominal e, portanto, sua substituição por um 
adjetivo não é possível. O mesmo não ocorre nas demais alternativas (“perfil da família” – “a família tem perfil”, 
indica posse, e, portanto, trata-se de um adjunto adnominal). Gabarito correto e mantido. 

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



CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: “O editorial é uma “notícia comentada”. Assim sendo, seu objetivo é apresentar um 
posicionamento (da revista ou jornal) sobre um determinado evento. O artigo, no entanto, dá um passo além, uma 
vez que apresenta clara intenção persuasiva, ou seja, procura influenciar o leitor, no sentido de fazê-lo mudar de 
ideia e/ou tomar uma atitude. No entanto, essa diferença de foco faz com que cada um apresente um tipo de 
linguagem. O editorial, escrito em terceira pessoa, apresenta uma linguagem mais impessoal, objetiva, enxuta. Já 
o artigo de opinião, geralmente escrito em primeira pessoa, é comumente impregnado de subjetivismos: tom 
emotivo, acusações, humor satírico, ironia, sinais de exclamação, verbo no imperativo etc.” 
(www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Artigo-De-Opinião-e-Editorial/52126850.html). Conforme se analisa no 
texto, há predomínio de linguagem na primeira pessoa (“tenhamos” linha 20, ‘nos” linha 22, ...) e o objetivo de 
persuadir o leitor sobre tema abstrato e subjetivo – e não opinar sobre notícia ou tema crítico. Portanto, gabarito 
correto e mantido. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O período é assim dividido: “Mas é bastante compreensível (1)/que as inovações nos assustem 
(2)/, mas o processo é de evolução histórica (3)/, e não de decadência(4).”. Deve-se ter em mente que, mesmo 
que o verbo na oração 4 esteja implícito (“é”), não deixa de ser oração. Portanto, gabarito correto e mantido. 

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

 
 

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A redação do material solicita a alternativa que se apresenta como uma consequência da nova 
hierarquia do sistema urbano, sendo a alternativa A a única alternativa correta. Como solicitado no recurso, o fato 
não muda a qualidade do papel de comando de São Paulo. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A redação do material relata sobre o Porto Digital instalado em Recife (em Pernambuco) com 
várias empresas das áreas de softwares e economia criativa, caracterizando-o como um  tecnopolo brasileiro. 
Dessa forma matem-se alternativa A como única assertiva correta. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A redação do material solicita a alternativa correta com relação aos países e seus respectivos 
blocos econômicos. Como solicitado no recurso a Noruega não pertence a União Europeia. Porem a única 
alternativa que contem corretamente os países em seus respectivos blocos econômicos é a alternativa A. 

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

 
 



CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado pede a assertiva Incorreta com relação aos BRICS, dessa forma considera-se 
incorreta apenas a alternativa D, onde relata incorretamente a não  admissão da África do Sul ao BRICS.  Fato que 
já foi constatado em 14 de abril de 2011, citado corretamente na alternativa A. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na redação do material foi solicitado a alternativa que apresenta um fator estático do clima, 
Considera-se dessa forma apenas a alternativa A correta, já que a vegetação, como solicitado no recurso, em 
regiões densamente florestadas, como a Amazônia, o calor provoca a transpiração das plantas, que, associada à 
evaporação da água em geral, dá origem a um fenômeno chamado evapotranspiração. Esta dinâmica  por sua vez, 
determina em que parte as condições climáticas de uma dada região, já que regula o volume de chuvas e as médias 
térmicas, sendo considerada um fator dinâmico e não estático. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Há mais de uma alternativa cabível ao solicitado no enunciado da questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado pede a assertiva correta com relação as estruturas geológicas da Terra. Por erro 
material foi divulgado o gabarito da letra D como correta, porem a alternativa A e C apresentam impropriedades 
que as tornam  incorreta, sendo assim a alternativa cabível corretamente é a letra B. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Por erro material foi divulgado gabarito anterior a alternativa A como assertiva correta, porem 
a alternativa D é a alternativa correta, já que todos os itens de A à C estão corretos. 

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

 
 
 

CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A expressão “nem mesmo ser aceita” refere-se, claramente, ao juízo de admissibilidade que todo 
órgão julgador exerce sobre a admissibilidade ou não do recurso. No caso em apreço, o rol de legitimados para 
propor ADI está previsto de forma taxativa no art. 103, da CF. Assim, o órgão julgador irá de pronto julgar como 
“não recebido”. O processamento feito até então, por mais que configure tecnicamente um processo, é mero 
procedimento. A alternativa “d” está claramente errada, já que o STF não pode julgar como improcedente o 
pedido, porque ele simplesmente não pode julgar, nesse caso. 

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

 



CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão exige o conhecimento de tema não previsto no conteúdo programático. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão exige o conhecimento de tema não previsto no conteúdo programático. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Justamente por não definir se as fundações previstas na letra “c” são públicas ou privadas, é que 
não se pode dizer que a mesma está correta. Por um consectário lógico, se há um elemento para o qual a regra 
não se aplica, não se pode falar de forma geral sobre aquele conjunto. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Primeiramente, não há dificuldade de compreensão da questão, pois a continuidade da leitura 
deixa claro que o enunciado trata de Medida Provisória e, de acordo como STF, a questão será anulada quando 
erros ortográficos dificultarem a compreensão do candidato – o que não ocorreu. Em segundo lugar, passemos à 
análise material da questão: De acordo com o STF: “Organização da Defensoria Pública nos Estados-membros. 
Estabelecimento, pela União Federal, mediante lei complementar nacional, de requisitos mínimos para 
investidura nos cargos de defensor público-geral, de seu substituto e do corregedor-geral da Defensoria Pública 
dos Estados-membros. Normas gerais, que, editadas pela União Federal, no exercício de competência concorrente, 
não podem ser desrespeitadas pelo Estado-membro. [ADI 2.903, rel. min. Celso de Mello, j. 1º-12-2005, P, DJE de 
19-9-2008.]”; nesse caso, normas gerais sobre a Defensoria Pública dos Estados devem ser feitas pela União 
através de Lei Complementar; isso não impede a elaboração de normas específicas pelos Estados em sua 
competência concorrente, obedecidas as normas gerais; neste caso, não há reserva à lei complementar e, portanto, 
pode ser objeto de Medida Provisória. Ademais, de acordo com a CF, art. 62: § 1º É vedada a edição de medidas 
provisórias sobre matéria: c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de 
seus membros;”, não englobando qualquer vedação à organização das DF (respeitadas as normas gerais das DF 
dos Estados por LC Federal). Portanto, gabarito correto e mantido. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Primeiramente, a alternativa dada como gabarito não afirma que o “ato é anulável”, mas sim que 
“o ato deve ser anulado” (neste caso, é nulo). Ademais, de acordo com Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, o 
indeferimento de licença com desvio de finalidade pública é nulo e, portanto, deve ser anulado. Assim, temos um 
desvio de finalidade quando a autoridade age com abuso de poder, comprometendo o motivo do ato (finalidade 
imediata do ato). Portanto, gabarito correto e mantido. 

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

 
 
 



CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho: “Art. 652 - Compete às Juntas de Conciliação 
e Julgamento: a) conciliar e julgar: II - os dissídios concernentes a remuneração, férias e indenizações por motivo 
de rescisão do contrato individual de trabalho;”. Apesar de atualmente a competência recair sobre os juízes do 
trabalho, o artigo em questão encontra-se em vigor e, dentre as alternativas, a única resposta possível e correta é 
o gabarito preliminar da questão. Gabarito correto e mantido. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão não possui alternativa correta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Primeiramente o candidato deve atentar-se ao conteúdo programático pré-existente e seus 
respectivos cargos. 

Para tanto o cargo de procurador tinha uma listagem de conteúdos, onde o examinador tem a livre escolha a 
respeito do assunto, desde que, nele esteja inserido. Portanto não há anormalidade ou irregularidade na 
formulação da questão questionada. Ademais, a mesma foi retirada da doutrina : Direito Civil esquematizado - 
Parte Geral Obrigações e Contratos de Carlos Roberto Gonçalves, da editora Saraiva,na pág 705 e outras, estando 
em conformidade com as leis vigentes. 

Pelo princípio da autonomia da vontade, ninguém é obrigado a contratar. Como foram as partes que escolheram 
os termos do ajuste e a ele se vincularam, não cabe ao Juiz preocupar-se com a severidade das cláusulas aceitas, 
que não podem ser atacadas sob a invocação dos princípios da equidade.  

O princípio da força obrigatória do Contrato significa, em essência, a irreversibilidade da palavra empenhada. 

Princípio da obrigatoriedade dos contratos. Este princípio reflete a força que tem o contrato na vinculação das 
partes, que são obrigadas ao cumprimento do pacto. Embora o princípio da autonomia da vontade estabeleça que 
ninguém é obrigado a contratar, uma vez, entretanto, efetivado o acordo de vontades e sendo o contrato válido e 
eficaz, as partes são obrigadas a cumpri-lo. 

Este princípio decorre de dois pontos básicos:  

a) a segurança jurídica dos negócios que representa uma função social dos contratos. Se o descumprimento dos 
contratos fosse livre de qualquer coerção, as relações de negócios se transformariam em desordem e insegurança.  

b) a intangibilidade ou imutabilidade do contrato   

O contrato faz lei entre as partes. A intangibilidade do contrato faz com que as partes sejam obrigadas a respeitá-
lo, ( pacta sunt servanda), não podendo ser alterado de forma unilateral. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS NATURAIS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Qualquer recurso a ser interposto necessita de citações bibliográficas, visto que as 
argumentações apresentadas dos recorrentes fazem se o uso do senso comum (achismo), e não pode ser aceito 
como argumentação técnica em um recurso de seleção. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão deve ser anulada por apresenta mutua interpretação. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Qualquer recurso a ser interposto necessita de citações bibliográficas, visto que as 
argumentações apresentadas dos recorrentes fazem se o uso do senso comum (achismo), e não pode ser aceito 
como argumentação técnica em um recurso de seleção. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Não consta o conteúdo da questão no edital. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: o conteúdo não consta no edital. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: o conteúdo não consta no edital. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: o conteúdo não consta no edital. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
 



CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9.394/96: antecedentes históricos, limites e 
perspectivas; QUESTÃO INDEFERIDA. CONSTA NO EDITAL OS ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A QUESTÃO TRATA DA TEORIA DE WALLON. QUE TRATA DOS CONTEÚDOS REFERENTE A 
EDUCAÇÃO INFANTIL QUE CONSTA NO EDITAL. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: QUESTÃO ANULADA. DUAS RESPOSTAS CORRETAS. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Resolução:Sem utilizarmos uma regra de três, basta que se divida o valor do qual se procura a 
porcentagem (18), pelo valor que representa os 100% (30) e que se multiplique o valor obtido por 100%: 

Portanto a idade do primo é 60% da idade de Ana 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A QUESTÃO FOI ELABORADA CONFORME AOS CONTEÚDOS PROGRAMATCOS-
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS DO EDITAL DO MUNICIPIO DE PICOS- 

Conhecimentos Sociais: História do Piauí. Aspectos relevantes da Geografia do Piauí. Educação 
ambiental.Atividades do Piauí. 

Portanto a questão NÃO é passível de anulação. 

FONTE: http://www.infoescola.com/geografia/geografia-do-piaui/  

No Piauí são encontrados alguns tipos de vegetação: 

• Caatinga – Típica do semi-árido, a caatinga é encontrada principalmente nas regiões sul e sudeste do 
estado. Na caatinga, as árvores têm pequeno porte, são encontrados muitos arbustos, alguns com espinhos, e 
cactos. 

• Cerrado – Tipo de vegetação encontrada no leste e norte do estado. As principais características do 
cerrado são os grandes arbustos e as árvores esparsas, de galhos retorcidos e raízes profundas. 

• Mata de Cocais – Os carnaubais e babaçuais, além do buriti entre outras palmeiras são encontrados na 
área de transição entre a caatinga e uma faixa de floresta muito devastada a oeste do Piauí. 

• Floresta – Estende-se ao longo do Vale do Parnaíba 

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

 
 
 

http://www.infoescola.com/geografia/geografia-do-piaui/


CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I (ANOS INICIAIS) 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Fonte: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei 9.394/1994 

Titulo III -DO DIREITO À EDUCAÇÃO E DO DEVER DE EDUCAR 

Art. 4 – O dever do Estado com a educação escolar publica será efetivada mediante a garantia de: 

I- Ensino fundamental,obrigatório e gratuito,inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; 

IX- Padrões mínimos de qualidade de ensino,definidos com a variedade e a quantidade mínimas,por aluno,de 
insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem; 

X- Vaga na escola publica de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residencia a toda 
criança a partir do dia em que completar quatro anos de idade; 

VIII- atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de 
material didático escolar, transporte,alimentação e assistência a saúde, e o atendimento gratuito em creches e 
pré-escolas as crianças de zero a seis anos de idade. 

 A alternativa B está errada,no seguinte trecho “insumos dispensáveis”, deveria está escrito “insumos 
indispensáveis”. 

Não se deve dispensar o que é imprescindível para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: PROJETO POLITICO PEDAGOGICO 

FONTE:http://www.infoescola.com/educacao/projeto-politico-pedagogico/ 

http://gestaoescolar.org.br/aprendizagem/projeto-politico-pedagogico-ppp-pratica-610995.shtml 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) é um instrumento que reflete a proposta educacional da escola. É através dele 
que a comunidade escolar pode desenvolver um trabalho coletivo, cujas responsabilidades pessoais e coletivas 
são assumidas para execução dos objetivos estabelecidos. 

O PPP deve possibilitar aos membros da escola, uma tomada de consciência dos problemas e das possíveis 
soluções, estabelecendo as responsabilidades de todos. A presença do debate democrático possibilita a produção 
de critérios coletivos no seu processo de elaboração, assimilando significados comuns aos diferentes agentes 
educacionais e colaborando com a identificação desses com o trabalho desenvolvido na escola. 

Por ter tantas informações relevantes, o PPP se configura numa ferramenta de planejamento e avaliação que  
todos os membros das equipes gestora e pedagógica devem consultar a cada tomada de decisão. 

Toda escola tem objetivos que deseja alcançar, metas a cumprir e sonhos a realizar. O conjunto dessas aspirações, 
bem como os meios para concretizá-las, é o que dá forma e vida ao chamado projeto político-pedagógico - o 
famoso PPP. Se você prestar atenção, as próprias palavras que compõem o nome do documento dizem muito 
sobre ele: 

• É projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar durante determinado período de tempo. 

• É político por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e 
críticos, que atuarão individual e coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. 

• É pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao processo de 
ensino 

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

 
 
 
 
 
 
 



CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I (ANOS INICIAIS) 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa D está totalmente incorreta quando diz:  A escola poderá  pôr em prática à 
pedagogia que …... 

 

O erro é gritante onde se lê o termo “poderá” e deveria estar escrito “devera”. Houve a troca  da  obrigatoriedade 
por uma faculdade. 

 

Fonte : http://colegiom2.com.br/escola/projeto-pedagogico/  

 

Implementação da proposta pedagógica 

Para o bom desempenho profissional, enquanto serviço prestado pela Escola, a organização dos cursos e 
Educação Básica deverá se ater às diretrizes apresentadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 
pelas demais leis de ensino aplicáveis. 

Em sua organização pedagógica, a Escola tem por função contribuir para o aprimoramento dos serviços prestados 
à sociedade. 

Suas diretrizes de atuação procuram objetivar: 

• a promoção de normas e de princípios éticos no cotidiano do aluno; 

• a promoção da aprendizagem, visando à constituição de pessoas mais aptas a dar prosseguimento a sua 
vida escolar e incentivando¬-as a perseguir o melhor aprimoramento profissional, assimilando as mudanças 
impostas pelos novos tempos; 

• articular os conhecimentos prévios do aluno aos conhecimentos científicos que a escola apresenta para 
garantir um aprendizado significativo ou seja, para utilização prática em benefício do próprio aluno; 

• a escola deverá pôr em prática a pedagogia que integra os valores éticos, a veracidade, a integridade, a 
honestidade, a solidariedade, a responsabilidade e dignidade para a formação do cidadão. 

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

 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A ilustração, historicamente designar o movimento de ideias do final do século XVII e com 
apogeu no século XVIII. Constituíram o substrato ideológicos dos grandes movimentos políticos, sociais e 
artísticos que solaparam o Antigo Regime, as revoluções burguesas e o Iluminismo, portanto, influencia com seus 
ideários os movimentos europeus e de independência colonial dos séculos XVIII e XIX. A independência das trazes 
colônias Inglesas (1776), que formaram os EUA foi inspiradora da Revolução Francesa (1789) e não o contrário 
como foi afirmado no recurso. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://colegiom2.com.br/escola/projeto-pedagogico/


CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A carta constitucional de 1891, reflete o anseio autonomista dos grupos que patrocinaram a 
República. A Federação se estabelece fundamentada nos princípios da SOBERANIA do Governo Federal e na 
autonomia dos entes federados, os estados. Portanto, como expresso no próprio texto constitucional nos artigos 
2 e 63, é atribuição dos estados elaborar as vias próprias leis, autonomia, visto que, só a união goza da soberania. 
Daí não se poder é inferir que a redação da alternativa correta atribuísse a autonomia aos Estados e à União. 

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