
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO - 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 

01/2018, a Comissão Organizadora do concurso divulga o presente resultado. 
 

Teresina (PI), 12 de dezembro 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 – PORTUGUÊS 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo o dicionário, a palavra “definição” significa explicar, revelar, estabelecer limites, 
delimitar. A significação de qualquer palavra depende do contexto em que é inserida. Portanto a frase do 
enunciado da questão 5 pode se configurar como uma definição, explicação ou revelação do ponto de vista 
da autora. 

A definição será mais/menos precisa dependendo da área de conhecimento abordada. 

Num texto literário, como o de Mirian Leitão, não existe o objetivo de definir algo com precisão, 
cientificamente, mas apenas explicar ou definir de uma forma subjetiva o seu ponto de vista. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O ponto após a palavra “bahiano” não prejudica a análise do candidato, pois o erro 
ortográfico deve ser identificado dentro do vocábulo. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Estão no Edital os seguintes conteúdos: 

 Classes de Palavras; 
 Emprego de Palavras. 
Conforme a norma culta, a classificação morfológica de uma palavra só pode ser feita efetivamente se se 
observar sua função e seu emprego nas frases. Esse fato demonstra a profunda interligação existente entre 
a morfologia e a sintaxe – morfossintaxe. 



A classificação, a função e o emprego de palavras analisam os termos segundo uma perspectiva morfológica 
e sintática. 

A partir do estudo dos verbos e das preposições, o emprego dessas palavras é um aspecto fundamental da 
Regência Verbal. O emprego indevido das preposições é capaz de modificar completamente o sentido do 
que se está sendo dito. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Erro na questão. Portanto fica anulada a questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: “Os moradores vivem assustados.” 

Nessa frase , o verbo “viver” é considerado como sendo de ligação, retratando a ideia de “estar sempre” - 
assustados. 

O verbo liga automaticamente o sujeito a uma qualidade, atuando, assim, como predicativo do sujeito.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão afirma parte do pressuposto que: O Projeto Político Pedagógico 
representa um desafio importante na caminhada de uma escola que busca efetivamente uma educação de 
qualidade. A escola é um ambiente desafiador, um espaço que possibilita as pessoas dialogar, duvidar, 
discutir, questionar e compartilhar saberes, necessários a construção do PPP. Não é preciso ter um modelo 
padrão, único para a construção do PPP, alternativa A. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Após análise da questão constatou-se que a única alternativa que atende ao enunciado 
da questão é a letra D. Uma vez que a democratização do ensino privado não é princípio norteador do 
PPP. A alternativa C está correta uma vez que a valorização da experiência extracurricular (extra escolar) é 
um princípio norteador do PPP. Não se justificando a anulação da questão. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: : A afirmativa II está correta conforme Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 
Básica e Resolução CNE/CEB nº 2/98. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 



CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Erro na questão. Portanto fica anulada a questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA.  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Apesar de se tratar de um recurso que na teoria não contaminaria os lençois freáticos, 
ainda é um dos principais causadores da poluição dos mesmos. 

https://periodicos.ufsm.br/cienciaenatura/article/viewFile/9357/5508 

http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/mexico26/v-007.pdf 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta no gabarito é a letra B, pois como dito no enunciado, é a alternativa que MELHOR 
justifica a afirmativa do enunciado.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: As informações "excedentes" não influenciam na questão, visto que as características de 
cada camada já estão previamente explicadas na própria questão, para serem correlacionadas, não 
permitindo qualquer ambiguidade.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado pede a alternativa que NÃO é a verdadeira, sendo assim, a correta é alternativa 
D, conforme justificado pelo próprio candidato.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A ambiguidade sugerida pelo candidato não interfere na resposta da questão, visto que a 
alternativa afirma que "estão relacionados", o que não a torna incorreta, conforme pedido no enunciado.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: A questão deveria conter a palavra "EXCETO", portanto fica anulada a questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA.  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

https://periodicos.ufsm.br/cienciaenatura/article/viewFile/9357/5508
http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/mexico26/v-007.pdf


JUSTIFICATIVA: A fonte em questão não mostra um estudo de deteorização da bainha de mielina, conforme 
perguntado no enunciado, havendo então apenas uma alternativa correta.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A conjugação bacteriana, descoberta por Ledeberg e Tatum (1946), é o processo sexual de 
transferência de genes de uma bactéria doadora para uma receptora, portando a alternativa correta é 
apenas a letra C. 

https://www2.icb.ufmg.br/grad/genetica/conjugacaobacteriana.htm 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O recurso do candidato não apresenta argumentação quanto ao referencial bibliográfico 
para a solicitação feita. 

-a alternativa certa é “C”. 

- de acordo com o documento do MEC, intitulado “Como elaborar o Plano de Desenvolvimento da Escola; 
aumentando o desempenho da escola por meio do planejamento eficaz (2006)”,  referencia e posiciona o 
requisito “trabalho em equipe” (página 87) caracteriza a assertiva da alternativa (C) como uma característica 
pedagógica, da eficácia escolar “clima escolar”. 

Referencia: 

Como elaborar o Plano de Desenvolvimento da Escola; aumentando o desempenho da escola por meio do 
planejamento eficaz. 3a ed. Brasília: FUNDESCOLA/ DIPRO/FNDE/MEC, 2006. Disponível em 
ftp://ftp.fnde.gov.br/web/fundescola/publicacoes_manuais_tecnicos/pde_escola.pdf 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: A questão em análise requer o que candidato escolha uma resposta, sendo esta incorreta, 
quanto a pluralidade dos substantivos. O candidato alega que tem mais duas respostas erradas, sendo estas 
as letras “B” e “C”. Ao analisar a argumentação apresentada pelo candidato, se verifica a duplicidade de 
respostas, o que deve levar a questão a sua anulação. Dessa forma, o recurso deve ser DEFERIDO. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA.  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão em análise requer o que candidato escolha uma das respostas para completar 
corretamente a sentença. O candidato alega que o gabarito oficial está errado. Porém, a argumentação do 
candidato não pode prevalecer. A resposta correta é a do gabarito oficial (LETRA “C”). A opção defendida 
pelo candidato se refere ao uso do Present Perfect, porém, o mesmo não é usado em situações em que o 
tempo é determinado, o que acontece na questão supramencionada através das palavras “this week” – esta 

https://www2.icb.ufmg.br/grad/genetica/conjugacaobacteriana.htm


semana. O Present Continous é usado em situações que estão em progresso no momento da fala ou por 
situações momentâneas, que é exatamente o que acontece na questão. A análise do contexto para 
responder essa questão é muito importante, o que o candidato se quedou em fazer. Dessa forma, o recurso 
deve ser INDEFERIDO. 

REFERÊNCIA: https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/present/present-continuous-i-
am-working  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: A questão em análise requer o que candidato escolha uma das respostas para completar 
corretamente a sentença. O candidato alega que o gabarito oficial está errado. A argumentação do 
candidato deve prevalecer. A resposta correta não é a do gabarito oficial (LETRA “B”) e sim a opção suscitada 
pelo candidato, letra “C”. Diante disso, a argumentação do candidato deve prevalecer troca-se o gabarito 
oficial para letra C. 

CONCLUSÃO: GABARITO ALTERADO PARA LETRA “C”. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão em análise requer o que candidato escolha uma das respostas para completar 
corretamente a sentença. O candidato alega que o gabarito oficial está errado. Porém, a argumentação do 
candidato não pode prevalecer. A resposta correta é a do gabarito oficial (LETRA “A”). Do contexto, percebe-
se que são duas ações que aconteceram no passado, mas é importante ressaltar qual ação no passado 
aconteceu primeiro. Dessa forma, é requisito obrigatório o uso do Past Perfect, posto que, essa é a razão da 
existência do mesmo. A primeira ação deve ser escrita com o auxiliar had + verb no past participle, enquanto 
a segunda ação deve ser no Simple Past. A argumentação apresentada pelo candidato coloca os verbos no 
Simple Past, mas não informa qual ação aconteceu primeiro. A análise do contexto para responder essa 
questão é muito importante, o que o candidato se quedou em fazer. Dessa forma, o recurso deve ser 
INDEFERIDO.  

REFERÊNCIA: English Grammar in Use – Raymond Murphy - Cambridge 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão em análise requer o que candidato escolha uma das respostas para completar 
corretamente a sentença. O candidato alega que existem 2 respostas possíveis. Porém, a argumentação do 
candidato não pode prevalecer. A resposta correta é a do gabarito oficial (LETRA “B”). Do contexto, percebe-
se que a pessoa, decide apagar a luz naquele momento, enquanto ela está em uma conversa, ou ainda pode-
se inferir que ela ainda se prontifica (se oferece) a apagar a luz, uma vez que ninguém está no quarto e há 
um desperdício de energia. Nas possibilidades supramencionadas, a estrutura correta é a WILL TURN OFF, 
pois o uso do WILL acontece quando a pessoa decide fazer algo enquanto “fala” ou quando ela se oferece 
para fazer algo. A outra opção argumentada pelo candidato afirma que ele desliga a luz, o que dá idéia de 
rotina e não de algo que a pessoa fará em um futuro próximo. A análise do contexto para responder essa 
questão é muito importante, o que o candidato se quedou em fazer. Dessa forma, o recurso deve ser 
INDEFERIDO. 

REFERÊNCIA: https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/modals-and-modality/will 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/present/present-continuous-i-am-working
https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/present/present-continuous-i-am-working


 
 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Primeiramente, a correta representação é: 

X: coxinha / Y: enrolado / Z: quibe 

{5X+4Y-2Z=1.680} 

{X+Y+Z=530} 

 

A solução presente na alternativa C satisfaz o problema. 

C) 110 quibes, 220 coxinhas, 200 enrolados. 

  

5*(220) + 4*(200) - 2*(110) = 1.100 + 800 - 220 = 1.680 

220 + 200 + 110 = 530 

 

O enunciado mesmo não informando uma terceira equação não impossibilita a resolução visto que a única 
alternativa que atende a questão, é a alternativa C. Desta forma a solicitação de anulação está INDEFERIDA. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

CARGO: PROFESSOR DE POLIVALÊNCIA 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: - a alternativa certa é “d”. 

- de acordo com o documento do MEC, intitulado “Como elaborar o Plano de Desenvolvimento da Escola; 
aumentando o desempenho da escola por meio do planejamento eficaz (2006)”,  referencia e posiciona o 
requisito “experiência apropriada” (página 90) caracteriza a assertiva  como uma característica pedagógica, 
da eficácia escolar “gestão de pessoas”. 

Referencia: 

Como elaborar o Plano de Desenvolvimento da Escola; aumentando o desempenho da escola por meio do 
planejamento eficaz. 3a ed. Brasília: FUNDESCOLA/ DIPRO/FNDE/MEC, 2006. Disponível em 
ftp://ftp.fnde.gov.br/web/fundescola/publicacoes_manuais_tecnicos/pde_escola.pdf 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 



CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O gabarito deve ser mantido. O gerúndio é uma forma nominal do verbo e seu uso é 
necessário, portanto não deve ser evitado. Porém o gerundismo é um vício de linguagem, que contraria a 
norma culta, por isso não deve ser empregado. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Erro na questão. Portanto fica anulada a questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA.  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Após análise da questão, constatou-se que a única alternativa que atende ao enunciado é 
a letra C, onde as afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas, conforme o texto. A afirmativa 1 está incorreta, uma 
vez que, no texto identificamos que o mundo moderno ou pós moderno é que privilegia a imagem e a 
rapidez das informações e que parece não haver espaço para a leitura. Portanto permanece inalterado o 
gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  
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