INSTITUTO MACHADO DE ASSIS
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA/CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA
RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS
3ª PARTE (SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR) Atualizado e
retificado em 16 de fevereiro de 2018
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), 15 de fevereiro de 2018
Comissão Organizadora do concurso público
LEGENDA
RECURSOS INDEFERIDOS

RECURSOS DEFERIDOS COM
ALTERAÇÃO DE GABARITO

RECURSOS DEFERIDOS
COM ANULAÇÃO

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE SUPERIOR E PROFESSOR

PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 01
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito. Argumenta que a letra “D” deve ser
anotada como certa porque ao longo de todo o texto a autora faz referência à cor da menina, ruiva, e cita trecho
do texto para justificar seu argumento, “numa terra de morenos, ser ruivo era uma revolta involuntária”. Assim,
a partir deste trecho, conclui que a menina “encontra-se deslocada no tempo em razão de sua condição de ‘ruiva’.
Equivocada a análise do Recorrente, isso porque a caracterização de ruiva não tem nenhuma relação de
deslocamento temporal, mas de deslocamento espacial, territorial. Veja-se: “Numa terra de morenos, ser ruivo
era uma revolta involuntária.”. Portanto ela se encontrava em uma outra terra, em um outro espaço. Terra de
morenos, espaço de morenos. Logo, isso não caracteriza tempo, mas espaço territorial. Não há como prosperar o
argumento de que a alternativa “C” deve ser admitida como certa, uma que tanto a identidade física, como
psicológica da personagem está bem definida: ruiva, menina, solitária. A insegurança da personagem se traduz
subliminarmente por sua dependência do objeto ao qual segurava, uma bolsa velha de senhora: “O que a salvava
era uma bolsa velha de senhora, com alça partida. Segurava-a com um amor conjugal já habituado, apertando-a
contra os joelhos.”. Portanto, esse é um aspecto que diz muito sobre a menina, é a insegurança, na forma como
a mesma segura a bolsa velha com a alça quebrada, a menina seria um pouco essa bolsa, pela metade, como uma
alça quebrada, descartada, como se descartam as coisas velhas, mas ela a protege e segura-a firmemente contra o
peito.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 02
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito. Argumenta que a letra “D” deve ser
anotada como certa, porém em sua argumentação não apresenta elementos que justifiquem que “o cão, para a
menina, representou a descoberta de que o processo de empatia entre os seres tem uma verdade instransponível”.
Ora, a temática do texto não se direciona para este aspecto. Em que consiste essa verdade instransponível? Como
encontrá-la, ainda que subliminarmente, no texto? O encontro entre a menina e cão não realça verdades
intransponíveis relacionadas ao estado de empatia, mas um fato inusitado, revelador da carência da personagem
e de sua solidão. Quanto à fragilidade mulher, observa que ela se apresenta subliminarmente na sua condição
submissa: “...E como se não bastasse seu olhar submisso e paciente”, (...). “...Mas ele foi mais forte que ela.”.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE SUPERIOR E PROFESSOR

PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 03
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Argumenta que o enunciado da questão
faz entender que em cada parágrafo haveria a caracterização física e psicológica da menina. Sendo que apenas o
segundo possui as duas características. É por isso que o enunciado da questão envolve os dois parágrafos, não
individualizando qual dos dois detinha uma ou outra característica.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 04
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito. Argumenta que a letra “A” deve ser
anotada como certa. Assiste razão ao Recorrente. Em razão da transcrição equivocada do gabarito para a
divulgação ocorreu o erro na divulgação do gabarito. Adote-se como CERTA a alternativa “A”.
CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A”
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 05
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito. Argumenta que a letra “C” deve ser
anotada como certa. Argumenta que o narrador é onisciente, mas não participa da ação. Errada a conclusão do
Recorrente. O narrador é observador onisciente, pois consegue penetrar nos aspectos psicológicos dos
personagens e também participa da ação. Para tanto, veja-se a participação do narrador: “Olhamo-nos sem
palavras, desalento contra desalento.”.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 06
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Argumenta “tem um erro gravíssimo ao
colocar uma oração intercalada e logo em seguida um pronome logo após a vírgula.”. O argumento apresenta é
genérico, superficial e demonstra ponto de vista temerário que não sustenta frente à realidade exigida no
enunciado da questão. Surge também o argumento de que a alternativa “A” também está correta. Aqui, também,
o candidato está equivocado. No processo de reestruração a expressão “apesar da claridade das horas” aparece
como um fator impeditivo à situação de ser ruiva da menina. Enquanto, na oração modelo para a reestrutação, a
expressão “como se bastasse a claridade das duas horas” apresenta-se como um intensificador. Logo, não há como
se admitir a letra “A”, uma vez que a frase reescrita apresenta sentido diferente da frase modelo apresentada.
Também não há como admitir a letra “B”, uma vez que o advérbio de tempo “já” transfere a ideia de temporalidade
para o adjetivo “conjugal”, enquanto esta ideia de temporalidade está associada ao adjetivo “habituado”.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 07
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito. Argumenta que a letra “C” deve ser
anotada como certa. Argumenta que a alternativa “B” tem sentido denotativo, enquanto a alternativa “C” tem
sentido conotativo. O argumento apresentado é inconsistente e não apresenta relação com o objetivo expresso na
questão. Na análise textual, há de observar as relações de sentido estabelecidas pelo narrador. No caso da
expressão “esgotos secos” descrita no texto, não há a intenção do narrador de apontar a ideia de repugnância,
mas apenas descrever a aridez do lugar. De igual modo, não há como prosperar o argumento de que a letra “D”
esteja correta, uma vez que a expressão "infância impossível" não pode ser interpretada como “pessimismo”. Pois
pessimismo é a ausência de expectativa, esperança. Isso não se evidencia no texto. Por outro lado, "infância
impossível" evidencia a ausência de plenitude de se viver a infância em sua essência naquele momento.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE SUPERIOR E PROFESSOR

PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 08
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito. Argumenta que a letra “C” deve ser
anotada como certa. Argumenta que na alternativa “A” não metáfora, pois a metáfora consiste em uma
comparação implícita, pois não se explicita o conectivo comparativo. Pois bem, o próprio argumento do
Recorrente é elucidativo: Transcreve a frase com o conectivo explícito: ”como a sua outra metade neste mundo".
Sugere como certa a letra “C” ao argumento de que ocorre hipérbato em razão da ocorrência da inversão da
oração. Não é verdade. Na oração “Ele, com sua natureza aprisionada”, não há inversão da ordem das palavras. A
ordem é direta, linear, no entanto existe supressão ou omissão de um termo, marcado pela vírgula.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 09
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Argumenta que “a questão apresenta
erro de enunciado, uma vez que não houve clareza no que se pedia.”. Argumento sem base consistente a
demonstrar a afirmação do Recorrente. Ademais, há manifestação em recurso também requerendo a mudança de
gabarito. Segundo o Recorrente, “O gabarito aponta como correta a alternativa C) mas, no entanto, a alternativa
correta, de fato, é a B).”. A expressão para análise na letra “B” é "uma revolta involuntária" que está inserida na
oração “ser ruivo era uma revolta involuntária.”. Neste caso, observa-se que a expressão "uma revolta
involuntária" é predicativo do sujeito intermediado pelo verbo de ligação “era”, e verbo de ligação não tem
complemento por ser um verbo não nocional, não volitivo. Logo, não se constitui complemento de verbo algum.
Já a expressão “uma cabeça de mulher” completa o sentido do verbo erguer “...erguer (...) uma cabeça de mulher?”.
Por sua vez, não prospera a pretensão do candidato de que a alternativa certa é a letra “D”. Isso porque a expressão
“para trás”, contida na oração “Nem uma só vez olhou para trás” constitui-se como modificador do verbo “olhar”
e não como complemento, pois traduz a noção de direção, classificando-se, assim, como adjunto adverbial de
direção.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 10
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Argumenta que a questão apresenta
duas possíveis respostas, mas não aponta quais são e nem o porquê. Neste caso, não há como a banca ofertar um
parecer objetivo sobre o recurso. Há ainda a presença de recurso de recurso argumentando que a questão
também apresenta erro de enunciado, mas diz qual erro é este e nem por que se constitui erro. Neste caso,
também, não há como a banca ofertar um parecer objetivo sobre o recurso. Entretanto, para efeito de
esclarecimentos, a expressão "seu comprimento", letra “C”, contida no contexto, “...arrastando seu comprimento”
completa o sentido do verbo “arrastar”, que está no gerúndio, desempenhando a função sintática de objeto direto
e não de sujeito (função subjetiva), como requer a questão. Por fim, há candidato que sustenta que a alternativa
correta é a letra “A”. Impossível. A expressão "o queixo" inserida no contexto “...abalando o queixo” completa o
sentido do verbo “abalar”, que está no gerúndio, desempenhando a função sintática de objeto direto e não de
sujeito (função subjetiva), como requer a questão.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (EXCETO ANALISTA TRIBUTÁRIO)

PROVA: INFORMÁTICA
QUESTÃO: 11
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: CANDIDATO ALEGA QUE O ITEM III ESTÁ CORRETO. O ITEM III ESTÁ INCORRETO NO TERMO
CAMARA DE APLICAÇÃO, E O CORRETO É CAMADA DE TRANSPORTE. O ITEM II TAMBÉM ESTÁ INCORRETO,
POIS A INTRANET É UM REDE INTERNA A UMA EMPRESA E PRIVADA, POIS DEIXANDO DE SER UMA REDE
PRIVADA, A MESMA DEIXA DE SER UMA INTRANET E PASSA A SER UMA REDE DE INTERNET.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: INFORMÁTICA
QUESTÃO: 12
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: CANDIDATO ALEGA QUE O ITEM II ESTÁ CORRETO, PORÉM A AFIRMATIVA ESTÁ INCORRETA.
O GRUPO DE DISCUSSÃO SÃO FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO SÍNCRONA......
O TERMO CORRETO É ASSÍNCRONA.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: INFORMÁTICA
QUESTÃO: 13
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: CANDIDATO ALEGA QUE O ITEM II ESTÁ CORRETO. O ITEM TORNA-SE INCORRETO PELO
SEGUINTE TERMO:
Item II está INCORRETO: O MITM é um tipo de ataque na qual o atacante é capaz de ler, inserir e modificar
mensagens entre duas entidades sem que estas tenham conhecimentos de que a ligação entre ambas está
comprometida. Este tipo de ataque é, portanto, um dos mais fáceis de ser detectado, visto que é uma prática
que exige muito processamento da máquina.
O tipo de ataque não é fácil de ser detectado e sim difícil de ser detectado.
ANÁLISE DOS DEMAIS ITENS ALVO DE RECURSOS:
O Item I está CORRETO pela definição de engenharia social.
O item III está CORRETO pelo fato de o ataque do invasor anular um cliente legitimo, que teve o IP clonado, com
um ataque de negação de serviço para que as respostas sejam direcionadas somente ao IP forjado.
O item IV está CORRETO pois o ataque de Sniffer sua principal função é monitorar o tráfego na rede para buscar
informações sensíveis como endereço dos sites acessados, senha de acesso e demais programas ou recursos que
a vítima utilizar.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: INFORMÁTICA
QUESTÃO: 14
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: CANDIDATO ALEGA QUE O ITEM II ESTÁ INCORRETO. A UNIDADE DE CONTROLE CONTROLA
O FUXO DE DADOS DENTRO DA UCP, VERIFICANDO SE HÁ NECESSIDADE DA INFORMAÇÃO PASSAR PELA ULA
OU SE DEVE SER ENVIADA PARA A MEMÓRIA. CONTROLANDO O FUNCIONAMENTO DE TODAS AS OUTRAS
UNIDADES.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: INFORMÁTICA
QUESTÃO: 15
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: CANDIDATO ALEGA QUE ITEM II ESTÁ CORRETO, TAL AFIRMATIVA NÃO É VERDADE.
AS FÓRMULAS DO EXCEL SÃO UTILIZADAS OU POR DOIS PONTOS OU POR PONTO E VIRGULA, A FORMULA NO
ITEM II ESTÁ DA SEGUINTE FORMA =SOMA(C3;C6) OU SEJA, SERÁ REALIZADO APENAS A SOMA DOS ITENS DE
C3 e C6. A ASSERTIVA ESTÁ INCORRETA POIS DEVERIA TER UTILIZADO A FORMULA =SOMA(C3:C6).
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado

CARGO: SOMENTE PARA O CARGO DE ANALISTA TRIBUTÁRIO

PROVA: INFORMÁTICA
QUESTÃO: 16
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: CANDIDATO ALEGA QUE O ITEM III ESTÁ CORRETO. O ITEM III ESTÁ INCORRETO NO TERMO
CAMARA DE APLICAÇÃO, E O CORRETO É CAMADA DE TRANSPORTE. O ITEM II TAMBÉM ESTÁ INCORRETO,
POIS A INTRANET É UM REDE INTERNA A UMA EMPRESA E PRIVADA, POIS DEIXANDO DE SER UMA REDE
PRIVADA, A MESMA DEIXA DE SER UMA INTRANET E PASSA A SER UMA REDE DE INTERNET.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: INFORMÁTICA
QUESTÃO: 17
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: CANDIDATO ALEGA QUE O ITEM II ESTÁ CORRETO, PORÉM A AFIRMATIVA ESTÁ INCORRETA.
O GRUPO DE DISCUSSÃO SÃO FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO SÍNCRONA......
O TERMO CORRETO É ASSÍNCRONA.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: INFORMÁTICA
QUESTÃO: 18
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: CANDIDATO ALEGA QUE O ITEM II ESTÁ CORRETO. O ITEM TORNA-SE INCORRETO PELO
SEGUINTE TERMO:
Item II está INCORRETO: O MITM é um tipo de ataque na qual o atacante é capaz de ler, inserir e modificar
mensagens entre duas entidades sem que estas tenham conhecimentos de que a ligação entre ambas está
comprometida. Este tipo de ataque é, portanto, um dos mais fáceis de ser detectado, visto que é uma prática
que exige muito processamento da máquina.
O tipo de ataque não é fácil de ser detectado e sim difícil de ser detectado.
ANÁLISE DOS DEMAIS ITENS ALVO DE RECURSOS:
O Item I está CORRETO pela definição de engenharia social.
O item III está CORRETO pelo fato de o ataque do invasor anular um cliente legitimo, que teve o IP clonado, com
um ataque de negação de serviço para que as respostas sejam direcionadas somente ao IP forjado.
O item IV está CORRETO pois o ataque de Sniffer sua principal função é monitorar o tráfego na rede para buscar
informações sensíveis como endereço dos sites acessados, senha de acesso e demais programas ou recursos que
a vítima utilizar.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: INFORMÁTICA
QUESTÃO: 19
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: CANDIDATO ALEGA QUE O ITEM II ESTÁ INCORRETO. A UNIDADE DE CONTROLE CONTROLA
O FUXO DE DADOS DENTRO DA UCP, VERIFICANDO SE HÁ NECESSIDADE DA INFORMAÇÃO PASSAR PELA ULA
OU SE DEVE SER ENVIADA PARA A MEMÓRIA. CONTROLANDO O FUNCIONAMENTO DE TODAS AS OUTRAS
UNIDADES.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: INFORMÁTICA
QUESTÃO: 20
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: CANDIDATO ALEGA QUE ITEM II ESTÁ CORRETO, TAL AFIRMATIVA NÃO É VERDADE.
AS FÓRMULAS DO EXCEL SÃO UTILIZADAS OU POR DOIS PONTOS OU POR PONTO E VIRGULA, A FORMULA NO
ITEM II ESTÁ DA SEGUINTE FORMA =SOMA(C3;C6) OU SEJA, SERÁ REALIZADO APENAS A SOMA DOS ITENS DE
C3 e C6. A ASSERTIVA ESTÁ INCORRETA POIS DEVERIA TER UTILIZADO A FORMULA =SOMA(C3:C6).
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE)

PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÃO: 19
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A questão solicita que seja apontada a alternativa que apresenta ações que não são de
competência da direção estadual do SUS.
De acordo com a Lei 8080/90, temos que as alternativas B, C e D encontram-se descritas no art. 17, incisos IX, XIV
e I, respectivamente.
A alternativa A, resposta da questão, é de competência do Município e está descrito na Lei 8080/90, art.18,VIII.
Face ao acima exposto, considerando que não existe erro na questão e que o gabarito foi divulgado corretamente,
recurso indeferido. Lei 8080/90
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÃO: 20
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO
JUSTIFICATIVA: Os candidatos solicitam que a questão seja anulada em virtude da alternativa D utilizar a
expressão “deve ser composta no mínimo por médico, preferencialmente da especialidade medicina de família e
comunidade” enquanto o disposto na Portaria 2488/2011 utilizar a seguinte linguagem: São itens necessários à
estratégia Saúde da Família:
“ (...) composta por, no mínimo, médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e
comunidade (...).”
Face ao acima exposto, considerando que a palavra “preferencialmente” pode interferir no sentido da frase, a
questão deverá ser anulada.
CONCLUSÃO: Questão NULA

CARGO: SOMENTE PARA O CARGO DE ANALISTA TRIBUTÁRIO

PROVA: NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
QUESTÃO: 12
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A questão foi baseada no Art. 5º da Constituição Federal Brasileira, que assim dispõe:
Alternativa A: Correta.
“Art. 5º (...)
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.”
Alternativa B: Incorreta pois a locomoção no território nacional é livre apenas em tempo de paz.
“XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei,
nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;”
Alternativa C: Correta.
“§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.”
Alternativa D: Correta.
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
Face ao acima exposto, considerando que não existe erro na questão e que o gabarito foi divulgado corretamente,
recurso indeferido.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
QUESTÃO: 16
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada pelo candidato a assertiva (III), “É considerada a idade mínima de 18
anos para o atendimento da escolarização”, está incorreta pois de acordo com a Resolução SE 4, de 20/1/2017
que dispõe sobre a idade mínima para matrícula em cursos de Educação de Jovens e Adultos , artigo 1º – A
matrícula, inicial ou em continuidade, em qualquer termo de curso presencial de Educação de Jovens e Adultos –
EJA mantido por escola pública estadual, far-se-á mediante comprovação, no ato da matrícula, da idade do
interessado, na seguinte conformidade:
I – para os quatro anos finais do Ensino Fundamental, mínimo de 15 (quinze) anos completos;
II – para as três séries do Ensino Médio, mínimo de 18 (dezoito) anos completos;
A afirmativa considera apenas a idade mínima de 18 anos para o atendimento da escolarização e desconsidera a
idade mínima de 15 (quinze) anos completos para o ensino fundamental. A alternativa que responde a questão é
a letra(B).
BIBLIOGRAFIA
https://publicadoeducacao.wordpress.com/2017/01/23/resolucao-se-42017-idade-minima-para-matriculaem-cursos-de-educacao-de-jovens-e-adultos-eja/
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
QUESTÃO: 18
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O candidato alega que a assertiva (V) está incorreta, porém analisando constatamos que as
escolas privadas do ensino médio interessadas em verificar seu desempenho podem aderir ao sistema de
avaliação da educação básica (saeb), portanto a assertiva é verdadeira. O Saeb, Sistema de Avaliação da Educação
Básica, de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), é
um sistema composto por três avaliações externas, que são aplicadas em larga escala e que têm como principal
objetivo diagnosticar a educação básica do Brasil. A alternativa (A) é a esposta da questão.
http://appprova.com.br/saeb/
http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS (RETIFICADO)
QUESTÃO: 19
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO
JUSTIFICATIVA: Erro de digitação
CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C”

CARGO: ANALISTA TRIBUTÁRIO

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 24
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO
JUSTIFICATIVA: A questão deverá ser anulada tendo em vista que atualmente ocorre a separação da competência
do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos inter vivos para os Municípios e o imposto sobre
transmissão causa mortis para os Estados e o enunciado da questão não fez esta separação.
CONCLUSÃO: Questão NULA
PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
QUESTÃO: 36
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO
JUSTIFICATIVA: A questão foi baseada no Código Tributário Nacional que assim dispõe:
“Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por
certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações
necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a
que se refere o pedido.
Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será
fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição.”
Face ao exposto, considerando que a alternativa que responde corretamente a questão é a letra B, o gabarito
deverá ser alterado.
CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B”
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 37
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A questão solicita seja apontado o imposto que não é de competência dos Estados e Distrito
Federal.
A alternativa D, resposta da questão, apresenta um imposto de competência municipal, conforme disposição da
Constituição Federal Brasileira:
“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;”
Face ao acima exposto, recurso indeferido.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado

CARGO: ENFERMEIRO

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 22
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O candidato interpôs recurso, apresentando como referência conteúdo da internet do site
www.medicina.net sobre hipotermia acidental, alegando que a alternativa A encontra-se incorreta e solicitando
a anulação da questão.
A alternativa A da questão não se refere a hipotermia acidental e sim a hipotermia geral e as características
apresentadas na alternativa são de hipertermia, sendo por isso a resposta da questão.
A alternativa foi retirada do caderno de “Profissionalização de auxiliares de enfermagem”, do Ministério da Saúde
(2003), que assim dispõe:
“A hipertermia costuma ser acompanhada de alterações cardiorrespiratórias, incluindo aumento da frequência
respiratória (taquipnéia) e dos batimentos cardíacos (taquicardia). São comuns as queixas de fadiga, mal-estar,
dores no corpo, secura na boca e falta de apetite, que causam muito desconforto à pessoa acometida.”
Face ao acima exposto, considerando que a questão não trata do tema mencionado pelo candidato, recurso
indeferido.
Referência Bibliográfica: Profissionalização de auxiliares de enfermagem: cadernos do aluno: fundamentos de
enfermagem / Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Departamento de
Gestão da Educação na Saúde, Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem. - 2. ed.
rev., 1.a reimpr. - Brasília: Ministério da Saúde; Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado

CARGO: ENFERMEIRO

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 24
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO
JUSTIFICATIVA: A questão foi baseada na VII Diretriz Brasileira para Hipertensão Arterial, da Sociedade
Brasileira de Cardiologia, publicada em 2016.
De acordo com esta referência, o quadro de classificação da hipertensão arterial na pg. 11, classifica o valor da
hipertensão arterial do paciente da questão em estágio 1.
Entretanto, em 13/11/2017 a American Heart Association (AHA, 2017) atualizou a classificação da Hipertensão
arterial, o que classificaria o paciente da questão em hipertensão estágio 2.
Sendo assim, fica anulada a questão.
CONCLUSÃO: Questão NULA
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 28
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O candidato solicita que o gabarito da questão seja alterado de C para A. Entretanto, o gabarito
já foi divulgado corretamente como A.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 30
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O candidato solicita que a alternativa A também seja considerada correta, contudo não
apresentou referência bibliográfica corroborando a sua afirmativa Alternativa A- incorreta (pg. 30)
Alguns dos fatores de proteção do leite materno são total ou parcialmente destruídos pelo calor, razão pela qual
o leite humano pasteurizado (submetido a uma temperatura de 62,5o C por 30 minutos) não tem o mesmo valor
biológico que o leite cru.
Alternativa B- correta (pg.22) A amamentação é um excelente método anticoncepcional nos primeiros seis meses
após o parto (98% de eficácia), desde que a mãe esteja amamentando exclusiva ou predominantemente e ainda
não tenha menstruado (GRAY, 1990).
Alternativa C- incorreta (PG.29) O leite de mães de recém-nascidos prematuros é diferente do de mães de bebês
a termo. Veja na Tabela 2 as diferenças entre colostro e leite maduro, entre o leite de mães de prematuros e de
bebês a termo e entre o leite materno e o leite de vaca. Esse tem muito mais proteínas que o leite humano e essas
proteínas são diferentes das do leite materno.
Alternativa D (incorreta) Enquanto mama no peito, o bebê respira pelo nariz, estabelecendo o padrão normal de
respiração nasal. Face ao acima exposto, considerando que a única alternativa que encontra-se correta é a
alternativa B, o gabarito da questão permanece como o divulgado.
Referência Bibliográfica: Saúde da criança : aleitamento materno e alimentação complementar / Ministério da
Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde,
2015. 184 p. : il. – (Cadernos de Atenção Básica ; n. 23)
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 33
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O candidato solicita a anulação da questão argumentando que a alternativa A também encontrase incorreta, o que deixaria a questão sem resposta.A questão foi baseada na Portaria 3125/2010, que aprova as
Diretrizes para Vigilância, Atenção e Controle da hanseníase e que assim dispõe: “O tratamento da hanseníase é
ambulatorial, utilizando-se os esquemas terapêuticos padronizados de acordo com a classificação operacional.”
Face ao acima exposto, a alternativa A encontra-se correta, sendo portanto o gabarito da questão. Portaria
3125/2010, Aprova as Diretrizes para Vigilância Atenção e Controle da hanseníase.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 35
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO
JUSTIFICATIVA: A questão não apresenta alternativa correta tendo em vista que a alternativa B, apontada como
gabarito da questão, também se encontra incorreta. Portanto, a questão deverá ser anulada. Estratégias para o
cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde,
Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Pg. 130.
CONCLUSÃO: Questão NULA

CARGO: FISIOTERAPEUTA

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 21
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 ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 24
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra D.
Fonte: Britto, Brant e Pereira, Recursos manuais e Instrumentais em Fisioterapia Respiratória. 1ª Edição.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 28
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Entre as alternativas apresentadas a única que atende ao enunciado da questão é a letra B.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 29
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO
JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B.
CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B”
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 32
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Entre as alternativas apresentadas a única que atende ao enunciado da questão é a letra A.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 34
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Entre as alternativas apresentadas a única que atende ao enunciado da questão é a letra D.
Fonte: O’Sullivan e Schmitz, Fisioterapia: Avaliação e Tratamento. 4ª Edição.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado

CARGO: NUTRICIONISTA

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 21
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Toda higienização de utensílios, equipamentos e ambiente deve utilizar detergente neutro e
solução clorada a 200 ppm de cloro ativo para a desinfecção. A alternativa C está correta.
www.dabst.eb.mil.br/_upados/_secoes/_.../manual_de_boas_praticas_modelo.pdf
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 26
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A alternativa incorreta é a letra D. Os ácidos graxos ômega 3 tem papel importante no
mecanismo de defesa do sistema imune, enquanto os ácidos graxos ômega 6 participam em grande parte do
processo inflamatório.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 21
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO
JUSTIFICATIVA: A presente questão não apresenta alternativa que satisfaça à equação proposta, ou seja,
transformar o valor de 23km/h em m/s.
Há de se considerar que:
De km/h para m/s, divide-se o valor dado em Km/h por 3,6.
Assim:
23 Km/h corresponde a:
23 ÷ 3,6 = 6,3888 M/s
Por não apresentar nenhuma alternativa correspondente ao resultado correto da divisão, optamos pela anulação
da presente questão.
CONCLUSÃO: Questão NULA
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 24
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A presente questão avalia a capacidade do candidato quanto à adequada associação temática x
conteúdo a ser trabalhado em Ciências. Neste caso, o candidato tem à sua disposição apenas quatro alternativas
sendo que:
A assertiva da alternativa “A” se correlaciona à temática “estrutura do planeta Terra” (a terra vista por dentro).
Por adequação temática, esta alternativa se faz adequada / certa ao enunciado proposto.
A assertiva da alternativa “B” se correlaciona à temática “meio ambiente/compostagem”
A assertiva da alternativa “C” se correlaciona à temática “saneamento básico / meio ambiente
A assertiva da alternativa “D” se correlaciona à temática “magnetismo”
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 34
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO
JUSTIFICATIVA: A presente questão apresenta nas alternativas “A”, ”B” e “C” elementos que explicam, descrevem.
o conceito de Flotação, tais como a
-a separação de misturas heterogêneas formadas por um sólido e um líquido ou por um sólido e um gás.
-a separação de dois sólidos com densidades diferentes, utilizando-se um líquido com densidade intermediária e
no qual os sólidos não sejam solúveis.
-a separação de misturas heterogêneas com base na diferença de densidade e na imiscibilidade dos componentes
da mistura.
Nesse sentido, não há uma única alternativa que satisfaça ao temática / enunciado proposto, opta-se pela
ANULAÇÃO DA PRESENTE QUESTAO.
Fonte: Química Nova Na Escola. Fundamentos e Aplicação da Flotação como Técnica de Separação de Misturas.
N° 28, MAIO 2008. Luciana Massi, Sandro Rogério de Sousa, Cecília Laluce e Miguel Jafelicci Junior.
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/flotacaoum-processo-separacao-misturas.htm
CONCLUSÃO: Questão NULA
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 39
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A temática explorada na presente questão está prevista / ancorada no seguinte conteúdo
programático do Edital:
“Física. O movimento: posição, velocidade, aceleração. A força: a relação com o movimento, a relação com a
trajetória.
A potência: a relação com o trabalho e com a velocidade.
A quantidade de movimento: a relação com a velocidade. “
“É possível identificar algumas modalidades de energia como o som, a luz, o calor e a eletricidade. Entretanto, só
é possível medir a quantidade de energia quando ela se manifesta, quando ela é transferida de um corpo para o
outro ou quanto se transforma de uma modalidade em outra (...)
Como nas manifestações, transferências ou transformações de energia há a presença de forças, é aceitável dizer
que energia é a capacidade produzir movimento” Referencia bibliográfica USBERCO, J. Companhia das Ciências.
9°Ano. 2ªed. São Paulo: Saraiva, 2012.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 36
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA (C), FORMATIVA, DE ACORDO COM O GABARITO JÁ
DIVULGADO PELO IMA.
http://www.portalavaliacao.caedufjf.net/pagina-exemplo/tipos-de-avaliacao/avaliacao-formativa/
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 35
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: "Onde se lê: letra (B)No futebol as faltas cometidas são sempre penalizadas com um cartão
amarelo ou vermelho.
De acordo com o novo livro de regras 2017/2018 da CBF. Não há punição disciplinar, quando o jogador disputa a
bola com o adversário impedindo um ataque promissor, cometido dentro da área. Logo, nem sempre as faltas
cometidas no futebol são penalizadas com cartão amarelo ou vermelho."
"É permitido a um jogador cometer no máximo 5 faltas (na NBA são 6 faltas). A partir disso, ele será eliminado da
partida em questão." a questão diz sobre o número MÁXIMO de faltas permitidas em um jogo. Nas regras oficiais
diz que é permitido os atletas cometerem até no MÁXIMO 5 faltas. Dito isso, a opção B permanece incorreta, já
que ela diz a permissão máxima de faltas somente 4 e não 5!
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 22
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B.
FONTE: Português: Linguagens – William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 23
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A alternativa correta é a letra A.
“De dono de gado e gente,
Porque gado a gente marca,
Tange, ferra, engorda e mata,
Mas com gente é diferente.”
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 24
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Dentre as alternativas apresentadas na questão, a única que atende ao enunciado da questão e
ao sentido é a letra C. “Valente lugar-tenente”
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 25
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende o enunciado é a letra B.
“Na boiada já fui boi

Mas um dia me montei.
Não por um motivo meu
Ou de quem comigo houvesse
Que qualquer querer tivesse,
Porém por necessidade
Do dono de uma boiada
Cujo vaqueiro morreu.’
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 30
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Na alternativa B, a palavra “mister”, de acordo com o acento prosódico ou acento da fala é uma
palavra oxítona, isto é, a sílaba tônica é a última. Não há registro na língua portuguesa da palavra “mister”como
paroxítona. Portanto, por não haver justificativa plausível para a anulação da referida questão, o gabarito
permanece inalterado.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 36
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: De acordo com a formação dos tempos compostos, na frase da alternativa C, “Tendes cantado
muita música boa”, o verbo auxiliar “ter” mais o verbo principal “cantar”, conjuga-se apenas o verbo auxiliar. Na
frase ele se encontra na segunda pessoa do plural. Observe a conjugação do pretérito perfeito do indicativo
composto: tenho cantado, tens cantado, tem cantado, temos cantado, tendes cantado, têm cantado. Portanto, por
não haver justificativa plausível para a anulação da questão, permanece o gabarito oficial.
Fonte:
Curso Prático de gramática – Ernani Terra, 2011, p. 165
Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – Domingos Paschoal Cegalla, 2012, p. 204
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 39
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Na frase “Venceu a partida numa jogada à Ronaldinho”, a crase diante da palavra masculina está
correta uma vez que ocorre a elipse da palavra “moda ou maneira” das expressões “à moda de”, “à maneira de” e
por esse motivo haverá crase diante de nome masculino. O significado da frase é: Venceu a partida numa jogada
“à maneira de” (ou à moda de) Ronaldinho.
Portanto, a questão não apresenta mais de uma alternativa correta e por esse motivo o gabarito permanece
inalterado.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 40
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Em relação à regência verbal, temos a esclarecer que a alternativa A está incorreta, pois o verbo
implicar no sentido de acarretar é transitivo direto e por esse motivo não aceita a preposição “em”. A frase da
alternativa B está correta, uma vez que há uma construção com o verbo em que a coisa esquecida passa a funcionar
como sujeito de esquecer, sofrendo o verbo leve alteração no sentido: Esqueceu-me o ocorrido = O ocorrido me
caiu no esquecimento. Por fim, na alternativa C, o verbo obedecer exige complemento com a preposição “a” e não
há o acento indicativo de crase porque o substantivo feminino “ordens” está sendo usado em sentido geral.
Portanto, pelas justificativas apresentadas e por não haver mais de uma alternativa incorreta na questão, esta não
será anulada.
Fonte:
Curso Prático de gramática – Ernani Terra, 2011, p. 165
Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – Domingos Paschoal Cegalla, 2012, p. 204
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 21
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A existência de outros rios mais expressivos no Estado do Maranhão (como Itapecuru,
Maracaçumé, Mearim, Munim, Periá, Preguiças, Turiaçu) tal proposição não desqualifica a citação Rio Grajaú na
alternativa “D”. O mesmo faz parte da rede hidrográfica do Estado e é citado como exponencial entre os tantos
rios. Ademais, o grau de importância dos cursos de água não foi descrito (extensão /comprimento, potencial
hídrico, etc) para rebaixá-lo em alguma categoria comparativa.
Referência bibliográfica:
Feitosa, José Cordeiro Atlas Escolar Maranhão - Espaço Geo-histórico e cultural.. Editora: Grafset.
Disponível em https://www.suapesquisa.com/estadosbrasileiros/estado_maranhao.htm
Maranhão. Disponível em http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/maranhao.htm
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 26
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A assertiva da alternativa “A” tem o ano de 2017 como referência e não o ano de 2016. Ao que
se pode observar pelo sítio eletrônico do IBGE (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ma/panorama):
“Rendimento médio aproximado do trabalho principal das pessoas de 16 anos ou mais de idade, ocupadas na
semana de referência em trabalhos formais: R$1.747”
E ainda:
-De acordo com dados de 2016 do IBGE, o rendimento nominal mensal domiciliar per capita no Estado do
Maranhão não era de R$ 675, OO e sim R$ 575,
- De acordo Com dados de 2017 do IBGE, a proporção das pessoas de 16 anos ou mais de idade, ocupadas na
semana de referência em trabalhos formais não foi de 22,8% e sim 26,8%.
-De acordo com dados de 2016 do IBGE, o rendimento nominal mensal domiciliar per capita no Estado do
Maranhão não era de era de R$ 475, OO e sim R$ 575, OO
Referencia bibliográfica:
PANORAMA: MARANHAO. Disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ma/panorama
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 32
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A presente questão avalia a capacidade do candidato quanto à adequada associação temática x
conteúdo a ser trabalhado em Geografia. Neste caso, o candidato tem à sua disposição apenas quatro alternativas
sendo que:
A assertiva da alternativa “A” se correlaciona à temática “recursos hídricos / terras no Brasil.
A assertiva da alternativa “B” se correlaciona à temática “circulação atmosférica”
A assertiva da alternativa “C” se correlaciona à temática “estrutura geológica” (global ou regional). Por adequação
temática, esta alternativa se faz adequada / certa ao enunciado proposto.
A assertiva da alternativa “A” se correlaciona à temática “climas do Brasil.
A saber,
Um “sismo”
“... ou terramoto é um súbita libertação de tensão acumulada por ruptura dos materiais na crosta terrestre.
Quando a deformação desses materiais excede a força de coesão das rochas sob tensão eles partem-se através de
planos de fraqueza os quais que podem já ser preexistentes.”
Há estreita correlação temática sismicidade / placas tectônicas, sendo que o conceito de “sismicidade” é explicado,
explorado nas teorias sobre as placas tectônicas, sendo que
“ São duas as teorias mais conhecidas que explicam a origem dos sismos: a teoria da tectônica de placas e a teoria
da recuperação elástica. A teoria da tectônica de placas, ou teoria da deriva dos continentes, foi formulada pelo
alemão Alfred Wagner no início do século XX, sendo atualmente bastante aceita pelos cientistas.”
Referência bibliográfica:

O que é um sismo? Disponível em http://geofisicabrasil.com/geofisicabasica/99-sismologia14/4623-o-que-eum-sismo.html
Conceitos de Sismicidade. Disponível em https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/23913/23913_3.PDF
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 33
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Candidatos solicita à banca examinadora alteração do gabarito da presente questão, da
alternativa “C” (América do Norte) para alternativa “D” (América Central). No entanto, como verificado o gabarito
da questão já é a solicitada pelo recorrente, neste caso a letra D
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 37
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: É importante notar que no conteúdo programático do Edital há uma previsão de temática
geográfica ampla (global) e mais restrita (regional- no caso, Estado do Maranhão), o que possibilita explorar a
temática através da classificação de Köppen-Geiger em regimes climáticos.
A temática explorada na presente questão está prevista / ancorada no seguinte conteúdo programático do Edital:
- As condições naturais do planeta e suas interações ambientais e sociais;
-Domínios morfoclimáticos e biomas: características, importância, aproveitamento e condições ambientais.
- ESPAÇO GEOGRÁFICO BRASILEIRO E MARANHENSE: Localização e situação. O ambiente natural: composição
estrutura e dinâmica dos elementos da paisagem: ... clima,”. Domínios morfoclimáticos.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 40
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A temática explorada na presente questão está prevista / ancorada no seguinte conteúdo
programático do Edital:
“ESPAÇO GEOGRÁFICO BRASILEIRO E MARANHENSE: O ambiente humanizado: composição, estrutura e
dinâmica da população.”
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 21
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:
PEIXES DIAS
25 − 4 = 21 (𝑝𝑜𝑖𝑠, 𝑠𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑟𝑎𝑚 4 𝑑𝑖𝑎𝑠)
3200
x
15
Regra de três simples inversamente proporcional, quanto mais peixes menos dias a comida durará.
3200 15
=
𝑥
21
15𝑥 = 67.200
67.200
𝑥=
15
𝑥 = 4.480
A questão pede a quantidade de peixes adquirida. Por isso, temos que subtrair a nova quantidade de peixes da
antiga.
4.480 − 3.200 = 1.280
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 22
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Primeiramente, vamos decompor em fatores primos os números dados (15, 21, e 30):
15 = 3∙5
21 = 3∙7
30 = 2∙3∙5
Para ser divisível pelos números 15, 21 e 30 o número terá que possuir em sua composição os seguintes fatores:
3, 5, 7 e 2. A multiplicação destes fatores nos dará o menor número divisível por 15, 21 e 30. Todo múltiplo de um
número é divisível pelo mesmo.
3∙5∙7∙2=210
Próximos múltiplos: 420, 630, 840, 1.050.
O maior múltiplo de 3 algarismos múltiplo de 15, 21 e 30 será o número 840, porém, 840 já está adicionado ao
valor 18. Por isso, o número que procuramos será 840 – 18 = 822.
O número 822 está entre os números 810 e 825.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 23
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO
JUSTIFICATIVA: A imagem está desconfigurada, o que impossibilita a resolução correta da questão. Fica anulada
a questão.
CONCLUSÃO: Questão NULA
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 25
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: POSSIBILIDADES DE NASCIMENTO (3 FILHOTES):
(Macho, Macho, Macho)
(Macho, Macho, Fêmea)
(Macho, Fêmea, Macho)
(Macho, Fêmea, Fêmea)
(Fêmea, Macho, Macho)
(Fêmea, Macho, Fêmea)
(Fêmea, Fêmea, Macho)
(Fêmea, Fêmea, Fêmea)
Total: 8 Possibilidades (Amostra) - São 8 possibilidades, pois, a ordem do nascimento importa (mesmo que a
diferença do nascimento seja de segundos, quem nasce primeiro é o mais velho, seguido do filhote do meio, e logo
em seguida o filhote mais novo) e temos que levá-la em consideração para extrairmos os dados para a Amostra e
Casos Favoráveis.
CASOS FAVORÁVEIS (MÍNIMO UM MACHO): 7 POSSIBILIDADES
(Macho, Macho, Macho)
(Macho, Macho, Fêmea)
(Macho, Fêmea, Macho)
(Macho, Fêmea, Fêmea)
(Fêmea, Macho, Macho)
(Fêmea, Macho, Fêmea)
(Fêmea, Fêmea, Macho)
Probabilidade de no mínimo 1 (um) macho (Casos Favoráveis/Amostra) = 7/8
Ou seja, teremos 7/8 = 0,875 x 100 (porcentagem) = 87,5%.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 26
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:
√(0,555…×(1,333…)^(-2)+0,25)
√(5/9×(1 1/3)^(-2)+1/4)

√(5/9×(4/3)^(-2)+1/4)
√(5/9×(9/16)+1/4)
√(5/16+1/4)
√((5+4)/16)
√(9/16)
3/4
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 32
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO
JUSTIFICATIVA: O conteúdo da questão não consta do programa de provas disposto no edital. Fica anulada a
questão.
CONCLUSÃO: Questão NULA
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 33
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:

𝑥 2 − 5𝑥 + 6
≥0
𝑥 2 − 4𝑥 + 4
1. Resolvendo o numerador:
𝑥 2 − 5𝑥 + 6 ≥ 0
∆= (−5)2 − 4(1)(6)
∆= 25 − 24
∆= 1
−(−5) ± √1
𝑥=
2(1)
5±1
𝑥=
2
6
2
𝑥′ = 3
𝑥′ =

4
2
𝑥′′ = 2
𝑥′′ =

1.1 Estudo de sinais do numerador:

A inequação será maior ou igual a zero quando x assumir um valor menor ou igual a dois ou
maior ou igual a 3.

2. Resolvendo o denominador:
𝑥 2 − 4𝑥 + 4 > 0
∆= (−4)2 − 4(1)(4)
∆= 16 − 16
∆= 0
−(−4) ± √0
𝑥=
2(1)
4±0
𝑥 ′ 𝑒 𝑥′′ =
2
4
𝑥 ′ 𝑒 𝑥′′ =
2
𝑥 ′ 𝑒 𝑥′′ = 2
2.1 Estudo de sinais do numerador:

A inequação será maior ou igual a zero quando x assumir qualquer valor real diferente de dois.
Lembrando que temos que respeitar a condição de existência do denominador onde o mesmo
sempre será diferente de zero.
3. Jogo de sinais:
Agora, faremos o estudo do jogo de sinais do numerador com o denominador, pois se trata de
uma divisão que possui a restrição de ser maior ou igual a zero. Lembrando que teremos que
respeitar a restrição (condição de existência) do denominador (ser diferente de zero).

A solução será quando 𝑥 < 2 𝑜𝑢 𝑥 ≥ 3
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 36
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA:

3
1
0
2,333 … + − (−1 ) + (√4) =
4
3

1 3
4
2 + − (− ) + 1 =
3 4
3
7 3 4
+ + +1=
3 4 3
28 + 9 + 16 + 12
=
12
65
12
*OBS: Todo número elevado a zero é 1. E o número 2,333... é uma dizima periódica, por isso temos
que transformá-lo em fração uma geratriz para resolvermos a expressão.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 38
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Números divisíveis por 3: 213, 648, 162, 186, 621, 33, 51, 303, 237.

Números múltiplos de 5: 55 e 550.
Fazendo a somatória dos valores teremos:
213 + 648 + 162 + 186 + 621 + 33 + 51 + 303 + 237 + 55 + 550 = 3.059
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado

CARGO: PROFESSOR DE LIBRAS

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 21
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO
JUSTIFICATIVA: De acordo com o Decreto nº 5.626/2005, a pessoa surda é considerada como aquela que
apresenta:
art. 2o Para os fins deste Decreto, considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e
interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da
Língua Brasileira de Sinais - Libras.
Parágrafo único. Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz,
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm
CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C”

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 21
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada pelo candidato, o mesmo alega que “as alternativas (B), Liberal
Renovada Não-Diretiva e a (C) Liberal Renovada Progressivista, podem ser consideradas da mesma Corrente
Pedagógica e abordam problemas psicológicos. Ao analisarmos a questão verificamos que segundo essa
perspectiva teórica de Libâneo, a tendência liberal renovada (ou pragmatista) acentua o sentido da cultura como
desenvolvimento das aptidões individuais. A escola continua, dessa forma, a preparar o aluno para assumir seu
papel na sociedade, adaptando as necessidades do educando ao meio social, por isso ela deve imitar a vida. Na
tendência LIBERAL RENOVADA NÃO-DIRETIVA, o papel da escola é a formação de atitudes, razão pela qual deve
estar mais preocupada com os problemas psicológicos do que com os pedagógicos ou sociais. Todo o esforço deve
visar a uma mudança dentro do indivíduo, ou seja, a uma adequação pessoal às solicitações do ambiente.
Portanto, constatamos que a alternativa que responde corretamente a questão é a letra (B).
http://www.sabernarede.com.br/analise-das-principais-tendencias-pedagogicas-2/
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 26
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada, o candidato alega que a alternativa (C) está correta sugerindo que a
resposta da questão é a alternativa (A). Ao analisarmos a questão constatamos que de acordo com o Código de
1979, o menor é objeto de tutela do Estado, legitimando a intervenção estatal sobre os jovens que estivessem em
uma circunstância que a lei estabelecia como situação irregular. De acordo com a Doutrina da Proteção Integral
dos Direitos da Criança, consubstanciada no referido artigo 227 da Constituição Federal de 1988 e, por
conseguinte, nos princípios estruturantes do ECA, a criança e o adolescente são sujeitos de direito com proteção
e garantias específicas. Portanto, a alternativa que responde a questão é a letra (C).
https://juliabr.jusbrasil.com.br/artigos/155146196/codigo-de-menores-e-o-estatuto-da-crianca-e-doadolescente
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9619
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 27
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada o candidato alega que a alternativa (C), somatória é a resposta da
questão. Ao analisarmos verificamos que a avaliação diagnóstica tem a intenção de constatar se os alunos
apresentam ou não domínio dos pré-requisitos necessários (conhecimentos e habilidades) para novas
aprendizagens. De acordo com a avaliação diagnóstica, o professor precisa localizar, num determinado momento,
em que etapa do processo de construção do conhecimento encontra-se o estudante e, em seguida, identificar as
intervenções pedagógicas que são necessárias para estimular o seu progresso. Esse diagnóstico, onde se avalia a
qualidade do erro ou do acerto, permite que o professor possa adequar suas estratégias de ensino às necessidades
de cada aluno. Portanto, a alternativa que responde corretamente a questão é a letra(D).
www.pedagogia.com.br/artigos/funcoes_avaliacao/?pagina=2
www.educabrasil.com.br/avaliacao-diagnostica/
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 28
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada o candidato deverá analisar e interpretar a tirinha identificando a
concepção de avaliação utilizada pelo personagem. No 1º quadrinho, o personagem ao ler a prova detecta que
nunca ouviu falar daquelas coisas e no 2º quadrinho lê a prova, que solicita conceitos, definições, consequências,
enfim nomes que nunca ouviu falar. Já no 3º quadrinho, depois de meia hora ainda não foi capaz de detectar de
qual disciplina foi a prova. A concepção abordada está baseada na escola tradicional que trabalha com os
conteúdos de uma forma linear para serem memorizados como verdade e depois serem reproduzidos nas

avaliações. A tirinha mostrou uma única forma de avaliação, a prova. As perguntas da prova privilegiam apenas
a memorização. O professor detém o poder: escolhe os assuntos das provas, elabora questões, julga se elas são
adequadas, aplica-as, corrige, qualifica, aprova ou reprova. Ao educando cabe submeter-se a esse ritual e temer a
exclusão. A avaliação formativa, como sugere o candidato, ativa os processos mais complexos do pensamento (Ex.
analisar, sintetizar, avaliar, relacionar, integrar, selecionar); contrariando a proposta da tirinha, definir,
conceituar e classificar. A alternativa que responde a questão é a letra (B).
www.uel.br/.../CONCEPCOES%20AVALIATIVAS%20REFLEXOS%20NA%20PRAT.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 29
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada o candidato alega que a alternativa (C) está correta, porém ao
analisarmos constatamos que os objetivos, as diretrizes e as ações do processo educativo de uma escola estão
detalhados no seu projeto político-pedagógico (PPP), e deve ser elaborado e revisado anualmente pela
comunidade escolar. O documento expressa não só as exigências legais do sistema educacional como também
necessidades, propósitos, expectativas e metas da instituição de ensino. A alternativa (C) afirma que deve ser
revisto mensalmente. O PPP pode ser alterado anualmente, de dois em dois anos ou em intervalos personalizados,
sejam eles mais longos ou mais curtos.
A alternativa que responde a questão é a letra (C).
https://novaescola.org.br/conteudo/1830/planejar-o-ano-sem-levar-em-conta-o-pppnovosalunos.com.br/oque-e-e-o-que-deve-conter-um-projeto-politico-pedagogico/
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 31
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A questão supracitada pelo candidato não está fundamentada. Não sendo possível identificar o
motivo pelo qual o candidato requer a anulação da questão. A questão foi analisada. A resposta que responde
corretamente a questão é a letra (A), a educação especial perpassa por todos os níveis da educação nacional
conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, nº 9394/96 atualizada.
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 33
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO
CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B”
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 35
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada o candidato alega que “o conceito está mais voltado para a
interdisciplinaridade”. Ao analisarmos a questão verificamos que
existe uma diferença entre a
interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade. A multidisciplinaridade acontece quando um tema é abordado por
diversas disciplinas sem uma relação direta entre elas. Se o objeto de estudo for o Cristo Redentor, por exemplo,
a Geografia trabalhará a localização; as Ciências tratarão da vegetação local; as Artes mostrarão por quem a
escultura foi feita e por que está ali. Na interdisciplinaridade, duas ou mais disciplinas relacionam seus conteúdos
para aprofundar o conhecimento. Dessa forma, o professor de Geografia, ao falar da localização do Cristo, poderia
utilizar um texto poético, assim como o de Ciências analisaria a história da ocupação da cidade para entender os
impactos ambientais no entorno. Portanto, a alternativa que responde corretamente a questão é a letra (C).
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/noticia.php?it=5332
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 30
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO
JUSTIFICATIVA: Houve erro na elaboração do enunciado da questão. Portanto fica anulada a questão.
CONCLUSÃO: Questão NULA
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 35
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO
JUSTIFICATIVA: O gabarito afirma que a resposta correta é a letra C, porém a letra D também está correta, posto
que a definição e uso do ‘‘-ING form’’ na formulação da questão está incompleta.
(https://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar/verbs/ing-forms) . Portanto fica anulada a
questão.
CONCLUSÃO: Questão NULA
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 38
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO
JUSTIFICATIVA: O gabarito afirma que a resposta correta é a letra C, porém a letra D também está correta,

posto que a definição e uso do ‘‘-ING form’’ na formulação da questão está incompleta,
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar/verbs/ing-forms) Portanto fica anulada a
questão.
CONCLUSÃO: Questão NULA
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 39
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO
CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D”
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 40
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO
JUSTIFICATIVA: A questão acima requer que o candidato escolha uma das respostas abaixo para completar a frase,
sendo essa a resposta correta. Conforme gabarito oficial, a resposta correta é a letra A. Entretanto, a letra B também
está correta. Quando é feito o uso de uma estrutura no passado, IF + VERB TO BE (no passado), tanto o WAS quanto o
WERE, podem ser usados e estão gramaticalmente corretos, uma vez que a estrutura da frase se refere a uma
CONDITIONAL (2nd CONDITIONAL). O que os diferencia é o nível de formalidade exigido, sendo o WERE mais usado
em situações mais formais. (GOLD Preliminary – Coursebook / Pearson – Grammar Reference, Pg. 132) Pela duplicidade
de respostas fica anulada a questão.
CONCLUSÃO: Questão NULA
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