
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA-PI 

 
 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS  
 

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 nº 

01/2017, a Comissão Organizadora do concurso divulga o presente resultado. 
 

Teresina (PI), 27 de setembro de 2017 
 

Comissão Organizadora do concurso público 
 

 
             LEGENDA 

   

RECURSOS INDEFERIDOS 
RECURSOS DEFERIDOS COM 
ALTERAÇÃO DE GABARITO 

RECURSOS DEFERIDOS 
COM ANULAÇÃO 

 
 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os dois primeiros parágrafos do texto fazem parte da introdução, o autor discorre sobre a 
importância do projeto. O desenvolvimento encontra-se nos parágrafos três, quatro e cinco e o sexto parágrafo 
traz a conclusão. 

Em vista do exposto, a alternativa correta é a que se encontra na letra D, não havendo, portanto, razão para a 
anulação da questão. Prevalece o gabarito oficial . 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Após análise dos recursos, verificamos que não há resposta para a questão e por esse motivo, 
será anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os dois primeiros parágrafos do texto fazem parte da introdução, o autor discorre sobre a 
importância do projeto. O desenvolvimento encontra-se nos parágrafos três, quatro e cinco e o sexto parágrafo 
traz a conclusão. 

Em vista do exposto, a alternativa correta é a que se encontra na letra D, não havendo, portanto, razão para a 
anulação da questão. Prevalece o gabarito oficial . 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado 

 
 

 

 



CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Após análise, concluímos que todos os verbos estão no modo imperativo e por esse motivo, a 
questão será anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Após análise criteriosa, concluímos que a questão será anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A frase da alternativa A “O receio é de que possa ocorrer fraudes” está incorreta de acordo com 
a concordância verbal, pois o verbo “poder” deve ficar no plural fazendo a concordância com o substantivo 
“fraudes”: “O receio é de que possam ocorrer fraudes”. 

Pela justificativa apresentada, não há motivo para a anulação da questão.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado 

 
 

 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na elaboração das alternativas da questão. Portanto fica anulada a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha no enunciado da questão, portanto fica anulada a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



CARGO: PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada o candidato alega que a alternativa (D), o jogo pode ser uma atividade 
espontânea na qual não deve ter interferência dos adultos, está incorreta, indicando que a questão apresenta duas 
alternativas incorretas. Portanto constatamos que, segundo Bijou (1978) há uma distinção entre o jogo 
estruturado e o espontâneo, onde o jogo estruturado é aquele em que a criança se engaja em um determinado 
ambiente onde os matérias, instruções, ajudas implícitas e explicitas são feitas para ajudarem a criança a alcançar 
seu objetivo, ou seja, é induzida na forma ‘certa’ de brincar e de chegar ao destino desejado da brincadeira. Já no 
jogo espontâneo é onde o objetivo e o brinquedo são escolhidos naturalmente pela criança. 

O jogo espontâneo propicia descontração, alegria e prazer, através de explorações, repetições, imitações e 
construções de brincadeiras. Ao vislumbrar possibilidades diversificadas, o jogo espontâneo tem promovidos 
espaços de aprendizagem e convivência social. O jogo pode ser ensinado em duas formas e atitudes a serem 
tomadas: O jogar espontâneo, onde ele tem apenas o objetivo de divertimento e o jogar dirigido, onde ele passa a 
ser proposto como fonte de desafios, promovendo o desenvolvimento da aprendizagem. O jogo pode ser uma 
atividade espontânea na qual não deve ter interferência dos adultos, pois com a interferência do adulto é o jogo 
dirigido e não o espontâneo.  Assim a alternativa (D) está correta.  A resposta incorreta que o candidato deve 
assinalar é a alternativa (C) . O recurso é improcedente. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado 

 

CARGO: PROFESSOR DE BIOLOGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A única alternativa que não indica uma relação ecológica interespecífica harmônica é a letra D. 
Uma vez que “sociedade” representa uma relação ecológica intraespecífica harmônica. Portanto permanece 
inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A tuba uterina divide-se em 4 regiões, que no sentido médio-lateral são: Parte Uterina, Istmo, 
Ampola e Infundíbulo. A Ampola é considerada o local onde normalmente se processa a fecundação do óvulo pelo 
espermatozoide. 

https://www.auladeanatomia.com/novosite/sistemas/sistema-genital/sistema-genital-feminino/tubas-
uterinas/  

 

Permanece inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado 

 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na elaboração da questão, cujo conteúdo não faz parte do programa de provas 
disposto no edital do concurso. Portanto fica anulada a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA  

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
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