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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 

01/2019, a Comissão Organizadora do concurso divulga o presente resultado. 
 

Teresina (PI), 18/04/2019 
 

Comissão Organizadora do concurso público 
 

 
             LEGENDA 

   

RECURSOS INDEFERIDOS 
RECURSOS DEFERIDOS COM 
ALTERAÇÃO DE GABARITO 

RECURSOS DEFERIDOS 
COM ANULAÇÃO 

 

PORTUGUÊS NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “A” para a 

alternativa “B”. Não é possível, uma vez que, ao discorrer sobre o tema em análise, e, ao final, 

formular uma pergunta sobre o tema já tratado, tem verdadeiro caráter irônico. Isso porque o autor 

já tem a resposta, conforme se depreende do corpo do texto, entretanto extrai-se que há uma ideia 

subjacente de descrédito por conta dele. Nesse caso, a ironia se caracteriza quando se diz o contrário 

do que se quer dar a entender; uso de palavra ou frase de sentido diverso ou oposto ao que deveria 

ser. Ou seja, na interrogação posta, há uma outra ideia colocada: o descrédito. Resposta que o autor 

já detém, daí o sentido irônico. Outro requer a anulação da questão sob o argumento de que há duas 

alternativas corretas, mas não demonstra quais alternativas e por que estão corretas, o que prejudica 

a análise do recurso por ausência de argumentos que sustentem a pretensão do recorrente. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Sustenta que a alternativa 

“D” também está correta. A banca deu como certa a alternativa “B”. Nada há a reformar. Isso porque, 

na letra “D”, a palavra “contato”, em “não existe nenhum contato físico”, NÃO manterá a mesma 

função sintática se houver a troca do verbo  existir por  haver. Isso porque o verbo existir é pessoal, 

intransitivo e pede sujeito, já o verbo haver no sentido de existir é impessoal, não tem sujeito, e é 

transitivo direto. Neste caso, com o verbo existir, a apalavra “contato” é sujeito. Com o verbo haver, 

objeto direto. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 



RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Argumenta que a indicação 

da linha é mesma do enunciado da questão. Assiste razão ao recorrente. 
CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA.. 

PROVA: PORTUGUÊS 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão, sustenta que a palavra 

“grandes”, em “Hoje em dia, nas grandes cidades”, não exerce a mesma função de “das estradas”, 

em “Antigamente era comum pessoas se reunirem nas beiras das estradas”. Nada a reformar. No 

primeiro caso, “grandes”, do ponto de vista morfológico é adjetivo e do ponto de vista sintático é 

adjunto adnominal. Já a expressão “das estradas”, do ponto de vista morfológico é locução adjetiva, 

vale por um adjetivo, tem valor restritivo,  e do ponto de vista sintático é adjunto adnominal. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Há recurso afirmando que a 

alternativa dada como certa não corresponde à correta, mas não aponta qual seria a correta. Outro 

diz que não há alternativa correta para a questão. Nada a reformar. Isso porque na alternativa dada 

pela banca, letra “A”, na palavra “permitem”, há a ocorrência de ditongo na última sílaba, [tei] com 

/e/ nasalizado, considerando que a letra “m” representa o fonema /i/ na pronúncia, caracterizando um 

ditongo nasal decrescente. Já a palavra “conta” contém  um dígrafo na primeira sílaba, [on], uma vez 

que a letra “n” não representa fonema algum, funciona apenas como símbolo de nasalização da vogal 

/o/. Logo, o dígrafo consiste no grupo de duas letras que representa um só fonema “on” é igual a /õ/. 

É o caso. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que “no 

comando da questão está descrito que a palavra “trabalhem” consta na linha 27, no entanto esta 

aparece na linha 25, isso faz com que o candidato seja induzido ao erro.”.  Nada a reformar. Isso 

porque a indicação de linhas visa a facilitar a localização da palavra no contexto em que ela está 

inserida. No caso, o candidato conseguiu localizar a palavra dada para a análise, como dito indicado 

por ele próprio, a partir daí deveria ele fazer o que se pede no enunciado da questão. Ao localizar a 

palavra descrita no enunciado, sem que houvesse outra igual gravitando no mesmo contexto 

próximo, ficou suprida a localização da palavra sobre a qual recaía a exigência cognitiva de 

interpretação semântica. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que a 

repetição da palavra no comando da questão causa confusão de interpretação do objetivo. Assiste 

razão ao recorrente. 
CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

PROVA: PORTUGUÊS 



QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que todas 

as alternativas têm encontro consonantal. Equivocado o recorrente. Isso porque na palavra “Mundo”, 

alternativa “C”, não há encontro consonantal, mas contém  um dígrafo na primeira sílaba, [un], uma 

vez que a letra “n” não representa fonema algum, funciona apenas como símbolo de nasalização da 

vogal /u/. Logo, o dígrafo consiste no grupo de duas letras que representa um só fonema, “un” é igual 

a /u/, nasalizado. Neste caso, por não representar fonema algum na cadeia sonora, o “n” não pode 

valer como consoante, mas apenas como um símbolo de nasalização. Assim, não existe encontro de 

consoantes em “nd”. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 

 

PORTUGUÊS NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que há 

duas alternativas corretas, porém não aponta quais as alternativas consideradas corretas por ele e por 

que tais alternativas estão corretas. Face a ausência de argumentos que justifiquem a impetração do 

recurso, fica prejudicada a sua análise. Há também quem requeira a alteração do gabarito da 

alternativa “D” para a alternativa “A”. Argumenta o candidato que esta parece mais correta. A 

resposta a ser confirmada terá que ter respaldo no texto. No caso, na alternativa “A”, está dito que  

“Viver em sociedade requer cumprimento de regras sociais e leis.”. O texto desmente esta afirmação 

quando afirma “Como regra geral, porém, ninguém pode ser obrigado a ser cortês, a vestir 

determinada indumentária, a cumprimentar outrem. Sob esse ponto de vista, essas regras de conduta 

são espontâneas e não coercíveis, da mesma forma que as regras morais. Os que desrespeitam essas 

regras sofrem reprimenda social, censura ou desprezo, mas não podem ser obrigados a agir desta 

ou daquela forma.”. Ou seja, “Viver em sociedade NÃO requer cumprimento de regras sociais e 

leis”,  uma vez que “ninguém pode ser obrigado a ser cortês, a vestir determinada indumentária, 

a cumprimentar outrem. Sob esse ponto de vista, essas regras de conduta são espontâneas e não 

coercíveis, da mesma forma que as regras morais.”. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Afirma que a alternativa “A”, 

dada como correta pela banca não é certa. Em razão disso, diz que não há alternativa correta para a 

questão. Equivocado o recorrente. Isso porque a expressão “autores”, que completa o verbo “haver”, 

mudará de função sintática caso haja substituição dessa forma verbal pela sua correlata “existir”, 

uma vez que o verbo haver no sentido de existir é impessoal, não tem sujeito, logo, a expressão 

“autores” é objeto direto do verbo haver. Se houver a troca deste verbo pelo verbo existir, a expressão 

“autores” passa a ser sujeito do verbo existir, que é verbo pessoal, pede sujeito, e é verbo intransitivo. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 



JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Afirma que a alternativa “A” 

também está correta. “Andrajos” e “traje” referem-se a vestimentas, roupas, equivalem-se 

semanticamente. Assiste razão ao recorrente. 
CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão, sob o argumento de que a 

alternativa “D” também está correta. A banca deu como certa a letra “B”. Não há como prosperar a 

irresignação do recorrente. Isso porque na análise o vocábulo em questão, há de se levar em conta o 

contexto em que ele está inserido. No caso, a palavra “ou”, em determinados casos pode ter sentido 

de exclusão, quando há uma única possibilidade para duas situações postas. Porém,  pode expressar 

valor de alternância, quando as situações postas permitem a alternância, mas não existe uma única 

possibilidade entre duas situações postas. Ou seja, as duas situações ligadas pela expressão “ou” não 

exigem a exclusão da outra. É o caso da situação da alternativa “D”, que alterna, mas necessariamente 

não determina uma única possibilidade para as situações postas. Há de se levar em conta o contexto 

para extrai o valor semântico dos termos em análise. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que não 

há  alternativa correta para a questão. Equivocado o recorrente. A banca deu como certa a alternativa 

“C” que afirma que ocorre ditongo e dígrafo, respectivamente, em  “porém”  e “mundo”.  Na 

palavra “porém”, na última sílaba, a cadeia sonora apresenta os seguintes fonemas: [rei], com /e/ 

nasalizado. Ocorre que a letra “m” traz embutido em si o fonema /i/ que junto com o fonema /e/ 

forma o ditongo nasal /ei). Portanto, há a ocorrência de ditongo nasal decrescente. Já na palavra, 

“mundo”, o encontro [un] forma um só fonema [u], nasalizado. Portanto, a letra “n” não representa 

fonema algum e, nesta cadeia sonora, serve apenas como nasalizador. Neste caso, há duas letras [un] 

que valem por um único fonema /u/. Este é o conceito de dígrafo.   
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 

PORTUGUÊS NÍVEL SUPERIOR GERAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação do gabarito da alternativa “D” para a 

alternativa B”. Impossível. A alternativa “D” se sustenta, sobretudo, além de outras informações 

dispersas no texto,  nas afirmações: “”. Entre as vantagens da Globalização, a primeira e mais óbvia 

de todas a serem citadas é a diminuição das distâncias e do tempo, assinalando um fenômeno que 

David Harvey chamou de “compressão espaço-tempo”. Isso ocorreu graças aos avanços 

tecnológicos no campo da comunicação e dos meios de transporte, cada vez mais rápidos e 

eficientes, fruto principalmente da Revolução Técnico-Científica-Informacional. Tal 

configuração permitiu a difusão de notícias e conhecimentos de forma mais rápida, transpondo 

barreiras físicas e políticas em todo o mundo.”.  Por sua vez, não base no texto para que se sustenta 

a afirmação de que “A tecnologia deu início às reflexões sobre as grandes mudanças decorrentes 

da globalização.”, letra “B”. Há recurso também requerendo que a questão seja anulada, sob o 

argumento de que não há resposta correta para ela. Conforme demonstrado a alternativa “D” está 

perfeitamente adequada como resposta certa para a questão. 



CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que há 

duas alternativas corretas, inclui o recorrente como certa a alternativa “D”, na qual está contida a 

afirmação: “Em “haver”, o “-h” representa uma consoante brasileira”. Tal afirmação não é 

verdadeira. O “-h” não representa fonema algum na cadeia sonora em que se encontra. Ouve-se 

/aver/. Para que haja vogal é preciso que haja a expressão de um som. Para que haja consoante é 

preciso haver a expressão de um ruído durante a articulação do fonema. No caso, a letra “-h” não 

expressa nem som nem ruído. Logo, não representa nem vogal nem consoante. Ela é apenas uma 

letra decorativa que se mantém na língua portuguesa em razão da tradição da escrita. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Afirma que a alternativa “B” 

também está correta. Nela está contida a afirmação: “Existem”, em “Existem, dessa forma, muitos 

daqueles”, possui sujeito indeterminado.”. Não é verdade tal afirmação. Isso porque o verbo existir 

é verbo pessoal, intransitivo e pede sujeito. Neste caso, o sujeito de existe é “muitos daqueles” que 

se encontra na ordem inversa. Ou seja, colocando-se na ordem linear: “muitos daqueles existem”. 

Logo, o sujeito é determinado e explícito.  
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo anulação da questão sob o argumento de que não há 

alternativa correta para ela. A banca deu como certa a letra “A” para o enunciado: “Há a ocorrência 

de ditongo e dígrafo, respectivamente, em “serem”  e “campo”. Na palavra “serem”, há a 

ocorrência de ditongo na última sílaba, {se-rem], pois, na cadeia sonora, ouve-se [serei] com /e/ 

nasalizado. Logo, a letra “m” representa o fonema /i/ que com /e/ forma o ditongo /ei/ com /e/ 

nasalizado. Portanto, ocorre ditongo nasal decrescente. Já na palavra “campo”, ouve-se, na cadeia 

sonora, [cãpo], em que “am” forma um dígrafo vocálico nasal /ã/. Neste caso a letra “m” não 

representa fonema algum, serve apenas como símbolo de nasalização da vogal /a/. Assim, dígrafo é 

o grupo de duas letras que representam um só fonema. É o caso. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 

PORTUGUÊS NÍVEL SUPERIOR PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “B” para a 

alternativa “C”. A alternativa “C” completa a afirmação do enunciado com a afirmação de que  “Está 

contida no texto uma interpretação de teses científicas.”. Engana-se o candidato, porque nele existe 

apenas uma mera exposição de fatos sobre o trabalho científico, porém não se trata da defesa de uma 

teses ou de teses científicas. Isso porque “A tese é, em suma, uma proposição sobre como funciona 

um fenômeno de interesse. Ela é a resposta para uma pergunta científica e por isso tem a forma de 

uma afirmação. Por exemplo:  algumas aranhas que vivem em bromélias são mutualistas com elas, 

porque lhes fornecem nutrientes vindos de restos de alimentos e excretas (Romero 2005). A tese, 



filosoficamente, é uma nova hipótese que foi testada pelo proponente e que ele não pôde refutar; 

por isso ela é aceita provisoriamente como a resposta da pergunta de trabalho.”. Fonte: 

https://marcoarmello.wordpress.com/2012/03/13/tese/. 

Não é o caso do texto proposto. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “A” para a 

alternativa “D”. Não cabe mudança, como quer o candidato a letra “D”, uma vez que o que se sugere 

com a expressão em análise, em consonância com o discorrido no texto, é a amplitude de 

possibilidades que emergem da repetição de experiências novas. Não se trata de fatos, pois estaria, 

aí, um sentido restrito para o que se quis afirmar. Há recurso também requerendo a anulação da 

questão, mas se apresentar argumentos consistentes que embasem a pretensão do candidato. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Diz ele: “...Nesse caso o 

termo que equivale a uma expressão paciente é o vocábulo "situações". Errado. O termo  “situações”, 

no caso, é complemento do verbo “discernir”, portanto é paciente da ação verbal. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “B” para a 

alternativa “C”. Ocorre que a banca deu como certa a alternativa “C”. Nada a reformar. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo anulação da questão sob o argumento de que não há 

alternativa correta para ela. A banca deu como certa a letra “A” para o enunciado: “Há a ocorrência 

de ditongo e dígrafo, respectivamente, em “versam”  e “principal”. Na palavra “versam”, há a 

ocorrência de ditongo na última sílaba, {ver-sam], pois, na cadeia sonora, ouve-se [versãu] com /a/ 

nasalizado. Logo, a letra “m” representa o fonema /u/ que com /a/ forma o ditongo /ãu/ com /a/ 

nasalizado. Portanto, ocorre ditongo nasal decrescente. Já na palavra “principal”, ouve-se, na cadeia 

sonora, [pricipal], em que “in” forma um dígrafo vocálico nasal /i/. Neste caso a letra “n” não 

representa fonema algum, serve apenas como símbolo de nasalização da vogal /i/. Assim, dígrafo é 

o grupo de duas letras que representam um só fonema. É o caso. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “D” para a 

alternativa “A”, mas sem apresentar argumentos que justifiquem a sua pretensão. Nada a alterar, isso 

porque, na afirmação da letra “D”, consta a  afirmação, “Essas sempre se apresentarão [...] de tal 

forma que as soluções [...] serão inadequadas.”. Neste caso, a segunda oração “que as soluções 

https://marcoarmello.wordpress.com/2012/03/13/tese/


[...] serão inadequadas” é fato decorrente (consequência)  da primeira oração (causa). O que não 

ocorre nas outras alternativas. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 
 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A Tendência Liberal Renovada acentua igualmente o sentido da cultura 
como desenvolvimento das aptidões individuais e apresenta-se sob versão “renovada 
progressivista ou pragmatista” (Anísio Teixeira) ou sob a versão “renovada não-diretiva” 
(Carl Rogers). Assim, permanece o gabarito divulgado, letra D, como alternativa correta à 
questão. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: As bases de fundamentação teóricas que norteiam estudos e normas (leis) 
sobre o PPP estruturam as discussões em princípios que norteiam o processo de reflexão 
e sistematização do Projeto Político Pedagógico. Esses princípios se constituem em bases 
legais e conceituais para estudos e reflexões de diversos autores bem como para doutrinas 
jurídicas. A Gestão Financeira não se constitui princípio do PPP e sim uma dimensão do 
princípio de Gestão Democrática. Assim, o termo GESTÃO FINANCEIRA E 
DEMOCRÁTICA expressa o erro na alternativa D. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Com a redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013 o dever do Estado com a 
educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica 
obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada em pré-
escola; ensino fundamental e ensino médio. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: No Art. 3º, X, a valorização da experiência extra-escolar considera as 
diversas práticas educativas desenvolvidas externas ao ambiente escolar, porém, não 
restringe às experiências profissionais.  
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os itens para análises na questão de nº 16 encontram-se redigidos conforme 
o Art. 9º da Lei Complementar nº 12/2007. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 19 



RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: QUESTAO DEVERÁ SER ANULADA. 
CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: QUESTAO DEVERÁ SER ANULADA. 
CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

 

INFORMÁTICA SUPERIOR 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão perguntava em qual GUIA estava disponível a função de configurar 
o cabeçalho e rodapé nos programas de edição de texto. 

Não foi possível identificar nenhuma versão do word, o candidato também não informou, onde há essa 
opção de configuração na GUIA: Layout da Página 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O tamanho do arquivo a ser feito backup é de 5.242.880 Kb, sendo que 1 gigaByte (Gb) 
corresponde a 1 024 Mb, ou seja, 1 073 741 824 Bytes 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS 

PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Artigo 1° § 5° As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e 
normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho. (LEI Nº 
8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990.) 

A alternativa C da questão está incorreta: As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua 
organização e normas de funcionamento definidos por leis complementares e publicações oficiais. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Observa-se que o gabarito preliminar apontou a alternativa “C” como correta. 

No entanto, após análise do teor das alternativas, observa-se que a alternativa “D” também está 

correta, tendo em vista que em relação aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), calçado, 

meia, perneira e calça visam à proteção dos membros inferiores. 



Nesse sentido, tendo em vista que a referida questão possui duas alternativas corretas, a 

anulação é medida que se impõe.  

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Observa-se que o gabarito preliminar apontou a alternativa “D” como gabarito 

da questão, e de fato é a resposta correta. Vejamos, o candidato deveria assinalar/marcar a alternativa 

INCORRETA, logo observa-se que todas as demais alternativas estão claramente corretas. 

Não é recomendável limpar vidros ou espelho utilizando esponja de aço, bem como fazer 

“movimentos circulares”, tendo em vista que provocaria raladuras nos vidros e espelhos. Ademais, 

o pequeno erro material da palavra “limpo”, em vez de “limpa”, não altera o conteúdo da questão, 

consequentemente não interfere na interpretação do candidato. 

Dessa forma, apenas a alternativa “D” está incorreta, sendo o gabarito da questão, 

consequentemente, não há que se falar em anulação ou mudança de gabarito.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Observa-se que o gabarito preliminar apontou a alternativa “D” como gabarito 

da questão, e de fato é a resposta correta. Vejamos, o candidato deveria assinalar/marcar a alternativa 

INCORRETA, pois a questão afirma:  “São produtos considerados perigosos, que não devem ir para 

o lixo, EXCETO.” 

Assim, o candidato deveria marcar a opção de um material que pode ser descartado no lixo 

normalmente, que não oferece risco à saúde, ou que não seja considerado perigoso, no caso da 

questão, vidros em geral. Observa-se que todas as demais alternativas se enquadram na classificação 

anteriormente mencionada, logo não há que se falar em incoerência.  

Lâmpadas fluorescentes, cartuchos e toners, pilhas e baterias, não podem ser simplesmente 

descartados no lixo, pois são altamente poluentes. Dessa forma, apenas a alternativa “D” se enquadra 

como gabarito da questão, não havendo motivo para anulação ou mudança de gabarito.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 

MOTORISTA 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 25 



RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: ALTERNATIVA CORRETA EM DESTAQUE.(NEGRITO) 
CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: QUESTÃO: 

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro é obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de 
Veículos quando:  

I.  Há alteração de qualquer característica do veículo. 
II.  O proprietário mudar o domicílio ou residência. 
III.  Mudança de categoria do veículo. 
IV.  Transferência de propriedade do veículo. 
É correto o que se afirma: 
a) Apenas em dois itens. 
b) Em nenhum dos itens. 
c) Em todos os itens. 
d) Em três itens. 
 

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO 

 Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: 

        I - for transferida a propriedade; (ITEM IV DA QUESTÃO) 

        II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência; (está incorreto) 

        III - for alterada qualquer característica do veículo; (ITEM I DA QUESTÃO) 

        IV - houver mudança de categoria. (ITEM III DA QUESTÃO) 

 

Residência 

Residência é o local onde a pessoa mora com intuito permanente, que pode coincidir com o domicílio legal. 
Diferente das moradas provisórias, como os casos de hotéis ou aquelas temporadas em casa de um amigo 

ou um parente. A residência exige o intuito de permanência. 

Um indivíduo pode ter varias residências. 

Domicílio 

Já o Domicílio, conforme definição do dada pelo Código Civil, pode ser o local onde a pessoa estabelece 
sua residência definitiva, ou local onde a pessoa exerce suas atividades profissionais. Uma pessoa pode 
ter vários domicílios. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 40 



RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO 

   Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas 
características técnicas e as condições de trânsito. 

        § 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de: 

        I - nas vias urbanas: 

        a) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido: 

        b) sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais; 

        c) quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras; 

        d) trinta quilômetros por hora, nas vias locais; 

A questão não deixou claro qual a via a que se referia. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: TEIXEIRA, Solange Maria. TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL: elementos para sua reconstrução em bases críticas. SERV. SOC. REV., LONDRINA, V. 13, N.1, P. 4-23, 
JUL/DEZ. 2010. DISPONÍVEL EM:  

www.uel.br/revistas/uel/index.php/ssrevista/article/download/8425/9096. ACESSO EM: 26/03/2019. 

 

“...O foco das ações socioassistenciais e socioeducativas deve ser as necessidades das famílias e a garantia 
dos direitos de cidadania, cujas propostas e ações perpassam o âmbito específico de uma política, para uma 
perspectiva intersetorial, integrada e articulada. No âmbito específico da assistência social, essas ações 
devem ser guiadas pela efetivação de direitos e da responsabilidade pública, que deve ser o norte do 
trabalho social com famílias ou grupos de famílias.  

Os objetivos do trabalho social com famílias devem ser a autonomia e o protagonismo, compreendidos na 
perspectiva de participação social e do coletivo.” 

P. 16 
CONCLUSÃO: GABARITO OFICIAL APÓS RECURSO: LETRA “B” 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: LEI Nº 12.962, DE 8 DE ABRIL DE 2014. 

  Altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente, para assegurar a 



convivência da criança e do adolescente com os pais 
privados de liberdade. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. 1o A Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigorar 
com as seguintes alterações: 

“Art. 19.  ....................................................................... 
............................................................................................. 
§ 4o  Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de 

liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento 
institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial.” (NR) 

 

CONCLUSÃO: GABARITO OFICIAL APÓS RECURSO: LETRA “D” 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: A proteção social de assistência social, ao ter por direção o desenvolvimento humano e 
social e os direitos de cidadania, tem por garantias: a segurança de acolhida; a segurança social de renda; a 
segurança do convívio ou vivência familiar, comunitária e social; Segurança do desenvolvimento da 
autonomia individual, familiar e social; a segurança de sobrevivência a riscos circunstanciais. 

http://www.assistenciasocial.al.gov.br/sala-de-imprensa/arquivos/NOB-SUAS.pdf 

página 17 

CONCLUSÃO: GABARITO OFICIAL APÓS RECURSO: LETRA “B” 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto à Lei nº 8.742/93 – LOAS, é correto afirmar que: 
a) A formação das equipes de referência deverá considerar os tipos e modalidades de atendimento e as 
aquisições que devem ser garantidas aos usuários, conforme deliberações do CNAS. Artigo 6°E: Parágrafo 
único.  A formação das equipes de referência deverá considerar o número de famílias e indivíduos 
referenciados, os tipos e modalidades de atendimento e as aquisições que devem ser garantidas aos 
usuários, conforme deliberações do CNAS.  
b) As entidades e organizações de assistência social podem, para defesa de seus direitos referentes à 
inscrição e ao funcionamento, recorrer somente aos Conselhos Municipais. ARTIGO 9°: § 4º As entidades e 
organizações de assistência social podem, para defesa de seus direitos referentes à inscrição e ao 
funcionamento, recorrer aos Conselhos Nacional, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal. 
c) Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou 
cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem 
como as que atuam na defesa e garantia de direitos. Art. 3o  Consideram-se entidades e organizações de 
assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e 
assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia 
de direitos. (CORRETO) 
d) O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 4 (quatro) anos para avaliação da 
continuidade das condições que lhe deram origem. Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser 
revisto a cada 2 (dois) anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem.     
 

A alternativa C está correta. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art19%C2%A74
http://www.assistenciasocial.al.gov.br/sala-de-imprensa/arquivos/NOB-SUAS.pdf


 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Não apresenta alternativa a ser marcada. 

http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-
republica/manual-de-redacao.pdf 

 
CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: O item I está incorreto: 

I. A redação oficial caracteriza-se pela impessoalidade, uso do padrão culto da linguagem, clareza, 
concisão, formalidade e uniformalidade. – o correto seria uniformidade. Portanto, não há como considerar 
correto. 
O item II também está incorreto, o certo seria: A redação oficial não é, portanto, 
necessariamente árida e infensa à evolução da língua. 

O item IV está 
correto.  

1.1. Impessoalidade 

A redação oficial deve ser isenta da interferência da individualidade. O tratamento 
impessoal que deve ser dado aos assuntos que constam das comunicações oficiais decorre: 

http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf


a) da ausência de impressões individuais de quem comunica; 

b) da impessoalidade de quem recebe a comunicação; e 

c) do caráter impessoal do próprio assunto tratado. 

 
O item III está incorreto: 

 

Resumo: incorretas: I, II e III 

Correto: IV 

 

A única alternativa que responde a questão é letra “A”: Os itens I e II estão incorretos. 
 

 

FONTES: 

https://www.al.sp.gov.br/StaticFile/ilp/texto%20-%20aula%20redacao%20oficial.htm 

Comunicação Redacional Atualizada. Autor: Hendricas Nadolskis 

 

CONCLUSÃO: GABARITO OFICIAL APÓS RECURSO: LETRA “A” 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: *A lei que regula esse assunto é a lei 4.553/02, que estabelece quatro graus de sigilo:* 

 

*Reservado:* informações cuja revelação não-autorizada possa comprometer planos, operações ou 
objetivos neles previstos ou referidos. Prazo máximo: 5 anos. 

 

*Confidencial:* informações que, no interesse do Poder Executivo e das partes, devam ser de 
conhecimento restrito e cuja revelação não-autorizada possa frustrar seus objetivos ou acarretar dano 
à segurança da sociedade e do Estado. Prazo máximo: 10 anos. 

 

https://www.al.sp.gov.br/StaticFile/ilp/texto%20-%20aula%20redacao%20oficial.htm


*Secreto:* informações referentes a sistemas, instalações, programas, projetos, planos ou operações de 
interesse da defesa nacional, a assuntos diplomáticos e de inteligência e a planos ou detalhes, 
programas ou instalações estratégicos, cujo conhecimento não-autorizado possa acarretar dano grave 
à segurança da sociedade e do Estado. Prazo máximo: 20 anos. 

 

*Ultrassecreto:* informações referentes à soberania e à integridade territorial nacionais, a planos e 
operações militares, às relações internacionais do país, a projetos de pesquisa e desenvolvimento 
científico e tecnológico de interesse da defesa nacional e a programas econômicos, cujo conhecimento 
não-autorizado possa acarretar dano excepcionalmente grave à segurança da sociedade e do Estado. 
Prazo máximo: 30 anos, prorrogáveis. 
CONCLUSÃO: GABARITO OFICIAL APÓS RECURSO: LETRA “C” 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUNDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: O conceito trata-se de estoque de segurança. o termo “estoque imperfeito” não é 
conhecido na teoria de Administração da produção, objeto da questão. O termo correto seria “estoque 
de segurança”, o qual, segundo Ballou (2006), se trata de certa quantidade de estoque necessária para 
suprir a demanda, devido a incerteza dela e no lead time. Logo a opção correta é a letra “a” e não a letra 
“c”. 

 

Referência 

 

BALLOU, R.H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial. 4 ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2006. 
CONCLUSÃO: GABARITO OFICIAL APÓS RECURSO: LETRA “A” 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O gabarito oficial já apresenta a alternativa B como correta. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A marcação do cartão-resposta é de inteira responsabilidade do candidato, sendo a 
correção feita através de leitora óptica, não admitida sob hipótese alguma a correção manual, devendo ser 
cumprido o estabelecido em Edital: 

Itens: 

5.12. Será atribuída nota ZERO à questão da prova que contiver mais de uma resposta assinalada ou não for 
transcrita do caderno de prova para o Cartão Resposta. 
5.13.2. Na correção do Cartão – Resposta, será atribuída nota zero às questões rasuradas, com mais de uma 
opção assinalada e aquelas marcadas de forma incorreta, além do local de marcação ou em branco. O 
preenchimento do cartão – resposta deve se processar na forma do modelo descrito na capa da prova. 



5.17. A prova será corrigida através de leitora ótica, garantindo-se a absoluta imparcialidade do resultado. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: As alternativas estão incompletas, exemplo: 

 

Artigo 24: 

XX - na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada 
idoneidade, por órgãos ou entidades da Administração Pública, para a prestação de serviços ou 
fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. 

A alternativa diz apenas: Associação de portadores de deficiência física. Tecnicamente seria uma exceção, 
assim como as demais alternativas, logo a questão apresenta mais de uma alternativa a ser marcada. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

 

BIOMÉDICO 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: A alternativa correta é a C) Violeta de Genciana, Lugol, Álcool-acetona e Fucsina, pois 
primeiro é aplicado o corante primário de cor violeta e depois o lugol que funciona como um fixador do 
corante para as bactérias presentes no esfregaço. 

REFERÊNCIAS: 

TORTORA, Gerard; FUNKE, Berdell; CASE, Christine. Microbiologia. 10ª ediçao. Porto Alegre: Artmed, 2012, 
967 p. 69-70. 

https://telelab.aids.gov.br/moodle/pluginfile.php/22130/mod_resource 

/content/2/Tecnicas%20de%20Coloracao%20de%20Gram.pdf Página 06 

CONCLUSÃO: GABARITO OFICIAL APÓS RECURSO: LETRA “C” 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: QUESTÃO: O exame microscópico da urina é realizado, com centrifugação de cerca de 10 
mL da amostra se o sedimento obtido for examinado no microscópio. Os seguintes achados podem ser 
encontrados: 
a) É anormal (é normal) achar um pequeno número de leucócitos no sedimento urinário. Números 
aumentados indicam inflamação das vias urinárias, em geral provocada por infecção. 
b) Em pessoas saudáveis, a urina é estéril, não são observados  bactérias e leveduras no sedimento 
urinário. (RESPOSTA CORRETA) 
c) Leveduras também podem ser encontradas na urina, especialmente em mulheres saudáveis e durante 
a fase estrogênica do ciclo. 

https://telelab.aids.gov.br/moodle/pluginfile.php/22130/mod_resource


d) São muito comuns a presença de células renais, epiteliais e leveduras no sedimento urinário,  
determinada pelo tipo de célula predominante. (especialmente em mulheres com infecção vaginal por 
fungos) 
http://laboratorionossodecadadia.blogspot.com/2013/05/significado-do-sumario-de-urina.html 

https://www.passeidireto.com/arquivo/49732613/relatorio-de-uroanalise/2 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Apresenta mais de uma alternativa a ser marcada (B e C) 

http://laboratorionossodecadadia.blogspot.com/2013/05/significado-do-sumario-de-urina.html


 
CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: A resposta correta seria 320 vezes. Não apresenta alternativa correta. 
CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 39 



RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: o conteúdo eletroforese consta no conteúdo programático. 

 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 

ENFERMEIRO 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Endemia é a ocorrência de certo número de casos controlados em determinada região; – 
Epidemia é o aumento do número de casos de determinada doença, muito acima do esperado e não 
delimitado a uma região, ou seja, várias regiões. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUNDAÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: 

 

http://www.dive.sc.gov.br/conteudos/publicacoes/merged2017.pdf 

 

CONCLUSÃO: GABARITO OFICIAL APÓS RECURSO: LETRA “D” 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: As gestantes devem receber uma dose de dTpa, a cada gestação, a partir 
da 20ª semana de gestação. Se não vacinadas durante a gravidez, devem receber uma 
dose após o parto, o mais precocemente possível (de preferência ainda na maternidade). 

A questão não apresenta alternativa correta a ser marcada. 
CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 35 

http://www.dive.sc.gov.br/conteudos/publicacoes/merged2017.pdf


RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Paciente necessita de 100mL em 1/2 horas.  
100ml ÷ 0,5 (meia hora) = 200ml 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Figura 2.3 – Propedêutica para hepatite B Recomenda-se que seja encaminhado para 
vacinação todo paciente renal crônico em tratamento conservador ou iniciando terapia renal substitutiva, 
no caso de positividade para hepatite B. A dose a ser administrada é de 40mcg (2ml), em 4 doses distribuídas 
no tempo 0, 30, 60 dias e 6 meses após a dose inicial. 
http://www.sgas.saude.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/105/2016/08/manual_renal-x1a.pdf página 
13 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 

ENGENHEIRO CIVIL 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão apresenta as informações necessárias para resolução. O traço 1:2:4, sendo 
necessário o triplo de brita da quantidade de cimento usada.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Na questão de Nº 37, é pedido que se informe o extintor de incêndio correto para apagar 
o foco do incêndio. 

Porém no texto da questão informa que o foco inicial do incêndio foi um curto circuito na instalação elétrica 
do sistema de refrigeração e posteriormente fogo se alastrou para o estoque da loja. O comando da questão 
não informa se o objetivo é apagar o foco inicial ou secundário 

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA.. 

 

ODONTÓLOGO 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: O órgão dentário forma posteriormente o esmalte dentário. A polpa é derivada da 
papila dentária. 

 

Órgão do esmalte é porção epitelial, que a partir desta fase apresenta várias regiões distintas, é 
responsável pela formação do esmalte dentário. Ao observar essa porção epitelial, distingue-se uma 
camada única e contínua de células que constitui a periferia do órgão do esmalte. As células da 
concavidade adjacente à condensação ectomesenquimal constituem o epitélio interno do órgão do 
esmalte e as células localizadas na convexidade externa do capuz, formam o epitélio externo do órgão 
do esmalte. As células que ficam na região central, entre os epitélios interno e externo, vão se separando 
umas das outras, fica então maior substância fundamental rica em proteoglicanas entre elas. Assim, 

http://www.sgas.saude.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/105/2016/08/manual_renal-x1a.pdf


elas adotam um aspecto estrelado, com prolongamentos que estabelecem contato entre si através de 
desmossomos. Essa porção é chamada de retículo estrelado. 

Ao mesmo tempo o ectomesênquima aumenta o seu grau de condensação de maneira que observa-se 

uma massa de células muito próximas umas das outras. Essa condensação celular (papila dentária) é a 

responsável a partir daí, pela formação da dentina e da polpa. 

 

Referências Bibliográficas 

KATCHBURIAN, Eduardo. Histologia e embriologia oral: texto, atlas, correlações clínicas. 3. ed. rev. e 

atual. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 
CONCLUSÃO: GABARITO OFICIAL APÓS RECURSO: LETRA “C” 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: 

 FONTE: 
Semiotécnica, Diagnóstico e Tratamento das Doenças da Boca: Série Abeno: Odontologia Essencial - Parte 
Clínica. BORAKS, Silvio. Artes Médicas Editora. 

 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 

PROFESSOR NS 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 



JUSTIFICATIVA: A questão 21 está correta. Na sala de aula tradicional o currículo é apresentado das partes 
para o todo, com ênfase nas habilidades básicas enquanto na sala de aula construtivista, O currículo é 
apresentado do todo para as partes, com ênfase nos conceitos gerais. 

http://penta3.ufrgs.br/midiasedu/modulo11/etapa2/construtivismo.pdf 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme a LDB, artigo 24: 

V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos 
qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; 

b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; 

d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os 
casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos; 

 

QUESTÃO: 

Segundo a Lei 9.394/96 / LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a verificação do rendimento 
escolar observará os seguintes critérios na Educação básica, exceto: 

a) Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. 
b) Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos quantitativos 
sobre os qualitativos (INCORRETO) e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas 
finais. 
c) Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de 
baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. 
Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conteúdos ( que é preciso saber fazer) Procedimentais 

Conteúdos Procedimentais – Saber abrir um frasco, saber escrever ou ‘saber deduzir’. 

Conteúdos Procedimentais não podem ser apreendidos de maneira significativa se desvinculados dos 

Conteúdos Conceituais e Atitudinais. 
CONTEÚDO PROCEDIMENTAIS - Um procedimento – também chamado de regra, técnica, método, destreza, 
habilidade – é um conjunto de ações ordenadas e com uma finalidade, quer dizer, dirigidas para a realização 
de um objetivo.” Coll “Um conteúdo procedimental – que inclui, entre outras coisas, as regras, as técnicas, 

http://penta3.ufrgs.br/midiasedu/modulo11/etapa2/construtivismo.pdf


os métodos, as destrezas ou habilidades, as estratégias, os procedimentos – é um conjunto de ações 
ordenadas e com finalidade, quer dizer, dirigidas à realização de um objetivo.” Zabala 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: O comando da questão não ficou claro. Na primeira parte pede para marcar a alternativa 
correspondente aos aspectos menos considerados na pratica pedagógica da educação infantil, já na 
segunda parte pede para marcar aspectos de uma educação de qualidade. Desta forma não tem como 
marcar aspectos menos necessários e de qualidade ao mesmo tempo em uma única questão. 
CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão é sobre uma teoria da aprendizagem, no caso, construtivismo. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão pede a exceção. 

A avaliação, diferentemente da verificação, envolve um ato que ultrapassa a obtenção de configuração do 
objeto, exigindo decisão do que fazer ante ou com ele. A verificação é uma ação que "congela" o objeto; a 
avaliação, por sua vez, direciona o objeto numa trilha dinâmica de ação. As entrelinhas do processo descrito 
no tópico anterior demonstram que, no geral, a escola brasileira opera com a verificação e não com a 
avaliação da aprendizagem. Este fato fica patente ao observarmos que os resultados da aprendizagem 
usualmente têm a função de estabelecer uma classificação do educando, expressa em sua aprovação ou 
reprovação. O uso dos resultados encerra-se na obtenção e registro da configuração da aprendizagem do 
educando, nada decorrendo daí. Raramente, só em situações reduzidas e específicas, encontramos 
professores que fogem a esse padrão usual, fazendo da aferição da aprendizagem um efetivo ato de 
avaliação. Para estes raros professores, a aferição da aprendizagem manifesta-se como um processo de 
compreensão dos avanços, limites e dificuldades que os educandos estão encontrando para atingir os 
objetivos do curso, disciplina ou atividade da qual estão participando. A avaliação é, neste contexto, um 
excelente mecanismo subsidiário da condução da ação. 

Ou seja, em casos excepcionais, “raros”, encontram-se professores que utilizam a aferição da 
aprendizagem desta maneira. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão é sobre avaliação. O conteúdo programático não delimitou nenhum autor 
específico, sendo cabível diversos autores, especialmente Libâneo, um importante teórico. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por 
ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta 
irregular: 



I - do ensino obrigatório; 

II - de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência; (Alternativa A) 

III – de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de 
idade;                          (Redação dada pela Lei nº 13.306, de 2016) 

IV - de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

 
QUESTÃO: 

Regem-se pelas disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) as ações de responsabilidade por 
ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta 
irregular:  
a) De atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. (correto) 
b) De atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a sete (cinco) anos de idade. 
c) Do ensino facultativo e obrigatório. 
d) Do ensino noturno irregular, (regular) de acordo com as condições do educando. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Fora do conteúdo programático. O mesmo cabia apenas Parâmetros Curriculares Nacionais. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

 

FARMACÊUTICO 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: A Portaria nº 344 de 12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério 
da Saúde (SVS/MS),  distribuiu medicamentos sujeitos a controle especial, em listas que determinam forma 
de precisão e dispensação deles. Quanto ao contexto, é incorreto afirmar que: 
a) A Notificação de Receita é o documento que, acompanhado da receita, autoriza a dispensação de 
medicamentos contendo substâncias das listas  D1, D2 e F1. INCORRETO: A Notificação de Receita (NR) é o 
documento que, acompanhado da receita, autoriza a dispensação de medicamentos das listas A1 e A2 
(Entorpecentes), A3, B1 (Psicotrópicas), B2 (Psicotrópicas Anorexígenas), C2 (Retinóica para uso sistêmico) 
e C3 (Imunossupressoras). 
 
b) A Receita de Controle Especial utilizada para a prescrição de substâncias das listas C1 e C5 e adendos das 
listas A1, A2 e B1, deve se preenchida em duas vias, com os dizeres em destaque: 1ª via – Retenção da 
Farmácia ou Drogaria e 2ª via – Orientação ao Paciente. CORRETO: O formulário de Receita Especial, válido 
em todo território nacional deverá ser preenchido em 2 (duas) vias, manuscrito, datilografado ou 
informatizado, apresentando, obrigatoriamente em destaque em cada uma das vias os dizeres: 1ª via – 
“Retenção da Farmácia ou Drogaria” e 2ª via – “Orientação ao Paciente”. As receitas que incluam 
medicamentos a base de substâncias constantes das listas C1 (outras substâncias sujeitas a controle 
especial) , C5 (anabolizantes) e os adendos das listas A1 (entorpecentes), A2 e B1 (psicotrópicos) do 
Regulamento Técnico e de suas atualizações, somente poderão ser aviadas quando prescritas por 
profissionais devidamente habilitados e com os campos descritos abaixo devidamente preenchidos: a- 
Identificação do emitente: impresso em formulário do profissional ou da instituição, contendo o nome e 
endereço do consultório e/ ou da residência do profissional, n.º da inscrição no Conselho Regional e no 
caso da instituição, nome e endereço da mesma; b- Identificação do usuário: nome e endereço completo 
do paciente, e no caso de uso veterinário, nome e endereço completo do proprietário e identificação do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13306.htm#art2


animal; c- Nome do medicamento ou da substância prescrita sob a forma de Denominação Comum 
Brasileira (DCB), dosagem ou concentração, forma farmacêutica, quantidade (em algarismos arábicos e 
por extenso) e posologia; d- Data da emissão; e- Assinatura do prescritor: quando os dados do profissional 
estiverem devidamente impressos no cabeçalho da receita, este poderá apenas assiná-la. No caso de o 
profissional pertencer a uma instituição ou estabelecimento hospitalar, deverá identificar sua assinatura, 
manualmente de forma legível ou com carimbo, constando a inscrição no Conselho Regional; f- 
Identificação do registro: na receita retida, deverá ser anotado no verso, a quantidade aviada e, quando 
tratar-se de formulações magistrais, também o número do registro da receita no livro correspondente. 
 
c) As receitas de medicamentos contendo substâncias entorpecentes (C3) devem trazer a identificação do 
profissional, o número de registro no conselho profissional, o número de Cadastro da Pessoa Física (CPF), o 
endereço e o telefone profissionais, além do nome e endereço do paciente e o Código Internacional de 
Doenças (CID). ESTÁ INCORRETO: "C3" (imunossupressores) e  "A1" e "A2" (entorpecentes). 
 
d) Para a prescrição da sibutramina, é necessário a receita em 2 vias, e não em notificação de receita B. – 
CORRETO (Sujeitas a Receita de Controle Especial em duas vias) 
http://neurologiahu.ufsc.br/files/2012/08/Orienta%C3%A7%C3%A3o-para-prescri%C3%A7%C3%A3o-de-
medicamentos-de-controle-especial.pdf 

 

QUESTÃO NULA POR APRESENTAR DUAS ALTERNATIVAS QUE RESPONDEM A QUESTÃO 

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

 

FISIOTERAPEUTA 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: A gestação é um momento em que existem adaptações fisiológicas a qual a mulher deverá 
passar devido às alterações provocadas pelo desenvolvimento do feto e também como preparo para parto 
e puerpério. Um dos papéis do fisioterapeuta na área de obstetrícia é orientar a gestante quanto às 
adaptações fisiológicas ocorridas durante a gestação, as quais causam desajustes na estrutura física da 
mulher e que podem se transformar em desconfortos.  Quanto a essas adaptações e orientações, julgue os 
itens: 
I. Depois do quarto mês de gravidez, é recomendável que a posição supina não seja adotada por mais de 5 
minutos, quando a paciente estiver em decúbito dorsal, uma toalha enrolada sob o quadril é indicada para 
atenuar os efeitos da compressão uterina. (Errado) 

 
II. O decúbito lateral direito é a melhor posição para as gestantes. (correto é o esquerdo) 
III. São contraindicações absolutas aos exercícios aeróbicos obstétricos: gestação gemelar, diástase dos 
retos e contrações uterinas. (Incorreto) – são precauções 

http://neurologiahu.ufsc.br/files/2012/08/Orienta%C3%A7%C3%A3o-para-prescri%C3%A7%C3%A3o-de-medicamentos-de-controle-especial.pdf
http://neurologiahu.ufsc.br/files/2012/08/Orienta%C3%A7%C3%A3o-para-prescri%C3%A7%C3%A3o-de-medicamentos-de-controle-especial.pdf


 
IV. Uma das patologias induzidas pela gravidez é a diástase dos retos, sendo mensurada pelo número de 
dedos que podem ser colocados entre as saliências dos músculos retos abdominais, também pode ser 
evidenciada por um abaulamento longitudinal ao longo da linha alba. (CORRETO) 
 

FONTE: DREEBEN, Olga. Manual de sobrevivência para fisioterapia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

CONCLUSÃO: GABARITO OFICIAL APÓS RECURSO: LETRA “C” 

 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Observa-se que o gabarito preliminar apontou a alternativa “B” como correta e 

é consequentemente a resposta da questão. 

O recorrente afirma que a banca considerou apenas o item II como correto. No entanto, pela 

leitura das alternativas, observa-se que ocorreu um engano por parte do candidato, tendo em vista 

que a alternativa “B” aduz que somente o item II está INCORRETO. Os itens I e III estão de fato 

corretos, conforme aduziu o recorrente em sua fundamentação. 

Já o item II, está incorreto pois, em verdade, trás o conceito de área de trabalho e não o conceito 

de área de transferência. Dessa forma, tendo em vista que somente o item II está incorreto, pelas 

razões ora expostas, o gabarito deve ser mantido.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 

PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Entre as alternativas de respostas há 2 (duas) opção com itens idênticos (item II e III, 
nas alternativas B e C), com característica de verdadeira. E ainda, a opção D apresenta o item I repetido. 
CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa C traz uma informação correta, portanto, não responde ao enunciado da 
questão, que solicita a alternativa INCORRETA. 



  

FONTE: CIÊNCIA DO FUTEBOL. BARROS, Turibio Leite de, GUERRA, Isabela. Editora: Manole 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: o item II está correto. 

 

FONTE: http://professor-educacao-fisica.blogspot.com/2014/06/tipos-de-arremessos.html 
https://www.docsity.com/pt/apostila-6o-ano-educacao-fisica/873061/?page=3 

https://profclebersantos.blogspot.com/2017/05/atletismo.html 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: A questão há pelo menos duas alternativas incorretas. Fazendo a analise da alternativa 
C na qual afirma que “A primeira instituição prioritariamente voltada para a formação de professores 

http://professor-educacao-fisica.blogspot.com/2014/06/tipos-de-arremessos.html
https://www.docsity.com/pt/apostila-6o-ano-educacao-fisica/873061/?page=3
https://profclebersantos.blogspot.com/2017/05/atletismo.html


de Educação Física foi a Associação Cristã de Moços” logo vemos que a alternativa também está 
INCORRETA, pois como nos afirma Benites, Souza, Neto e Hunger, 2008: 

 

As escolas de formação em Educação Física tiveram o seu inicio nas primeiras 
décadas do século XX em cursos de curta duração voltados prioritariamente 
para a formação dos militares. Podemos identificar algumas exceções, como o 
Curso Provisório de Educação Física, de 1929, ministrado pelo exército, em que 
se aceitou a inscrição de civis e a criação da Escola de Educação Física do 
Exército (ESEFEX) no Rio de Janeiro, em 1933 com o decreto n° 23.232. Nesta 
mesma década temos a criação da Escola de Educação Física de São Paulo, em 
1934, a regulamentação da Escola de Educação física da Força Pública do 
Estado de São Paulo (criada em 1909), com o decreto 7.688, em 1936 e a 
criação da Escola Nacional de Educação Física e Desporto (ENEFD), na 
Universidade do Brasil (UB), em 1939.  

 

Pereira Filho 205 também nos afirma que:  

 

O primeiro modelo de currículo de formação de profissionais em educação 
física a ser seguido nacionalmente surge em 1939 com a criação da primeira 
escola civil, A Escola Nacional de Educação Física na Universidade do Brasil, no 
qual se tinha uma formação de no máximo dois anos, voltados para o aspecto 
técnico-desportivo.       
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Faculdade Salesiana, 2011. 
CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: 4º Ciclo: 1ª à 3ª séries do Ensino Médio Ciclo de aprofundamento da sistematização do 
conhecimento O aluno adquire uma relação especial com o objeto, que lhe permite refletir sobre ele. O 



aluno começa a perceber propriedades comuns e regulares nos objetos, na medida em que pode 
compreendê-las e explicá-las. Neste ciclo, também, o aluno lida com a regularidade científica, podendo a 
partir dele adquirir alguma condição objetivas para ser produto de conhecimento científico, através da 
pesquisa. Sendo assim, o conteúdo trabalhado nas aulas de Educação Física, devem proporcionar ao aluno, 
o aprofundamento de técnicas, táticas e regras que regem jogos e brincadeiras, o conhecimento técnico / 
científico do conteúdo da aula que está desenvolvendo, etc. 

http://www.ufrgs.br/ceme/uploads/1383586205-Monografia_Eurico_Gaspar_de_Oliveira.pdf 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: O item II está incorreto: “a mineração não gera muitos resíduos que contaminam o 
ambiente”, ficando o julgamento correto dos itens da seguinte maneira: F-F-V 

CONCLUSÃO: GABARITO OFICIAL APÓS RECURSO: LETRA “C” 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: A questão pede para assinalar a alternativa incorreta, portanto, alternativa B 

“Mata Atlântica é uma vegetação muito fechada e a menos devastada desde o início da colonização do 
Brasil. Atualmente, existe cerca de 30% da mata original.” De acordo com a Fundação SOS Mata Atlântica 
(1998) de uma área original distribuída ao longo de 17 estados brasileiros, resta hoje apenas 7,3% desse 
total (95.000 Km²). 

 

A alternativa D não pode ser julgada incorreta, uma vez que traz informações verdadeiras. 

Floresta Amazônica É uma floresta tropical fechada, formada em boa parte por árvores de grande porte, 
situando-se próximas uma das outras (floresta fechada). O solo desta floresta não é muito rico, pois possui 
apenas uma fina camada de nutrientes. Esta é formada pela decomposição de folhas, frutos e animais 
mortos. Este rico húmus é matéria essencial para as milhares de espécies de plantas e árvores que se 
desenvolvem nesta região. Outra característica importante da floresta amazônica é o perfeito equilíbrio do 
ecossistema. Tudo que ela produz é aproveitado de forma eficiente. A grande quantidade de chuvas na 
região também colabora para o seu perfeito desenvolvimento.  

CONCLUSÃO: GABARITO OFICIAL APÓS RECURSO: LETRA “B” 

 

PROFESSOR DE HISTÓRIA 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: O último item (número 48) não pode ser considerado correto pela seguinte afirmação: 
“ergueu-se o Forte do Presépio, construção vultosa na chamada Santa Maria de Belém do Grão-Pará, a atual 
capital do estado de Belém”. 

CONCLUSÃO: GABARITO OFICIAL APÓS RECURSO: LETRA “A” 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 36 

http://www.ufrgs.br/ceme/uploads/1383586205-Monografia_Eurico_Gaspar_de_Oliveira.pdf


RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão não pode ser anulada. 
QUESTÃO 30 
A Contra Reforma foi um movimento na própria Igreja Católica que pretendia disciplinar o clero e diminuir 
seus abusos, além de combater os movimentos protestantes, que cada vez mais conseguia seguidores. Para 
tanto, foi convocado o Concílio de Trento para discutir as medidas a respeito do cristianismo. Sobre as regras 
do Concílio, julgue os itens: 
I. Criação de seminários para a formação dos futuros sacerdote. 
II. Fim da possibilidade de católicos e protestantes voltarem a se unir sob a mesma igreja. 
III. A individualidade das pessoas passou a ser valorizada. 
IV. Estabelecimento de limites para o poder real. 
V. Retirada da atuação da inquisição permitindo que os cristãos andassem livremente. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas os itens I, II estão corretos. 
b) Apenas os itens I, III estão corretos. 
c) Apenas o item I está correto. 
d) Apenas o item II está correto. 
 
A Contra Reforma foi um movimento na própria Igreja Católica que pretendia disciplinar o clero e diminuir 
seus abusos e combater os movimentos protestantes. Sobre o Concílio de Trento: 
I.  Transferiu o dia de descanso semanal do Sábado para Domingo. 
II. Criou seminários para a formação dos futuros sacerdote. 
III. Edição da Declaração sobre as relações da Igreja com as religiões não cristãs (“Nostra aetate”). 
IV. Acabou com a possibilidade de católicos e protestantes voltarem a se unir sob a mesma igreja. 
É correto afirmar que: 
a) Os I, II e IV estão corretos. 
b) Os itens I, II e III estão corretos. 
c) Apenas os itens I e III estão corretos. 
d) Apenas os itens II e IV estão corretos. 
 
As questões tratam do mesmo tema, mas são diferentes, tanto nos itens quanto nas respostas e ainda sim 
se fossem exatamente iguais, não poderia ser anulada, uma vez que o candidato, quando não possui certeza 
da resposta certa, poderia marcar respostas diferentes, acertando em uma e errando em outra, sendo 
prejudicado se anulassem a questão em que acertou. 
 

No entanto, não é o caso. As questões 30 e 36 são diferentes. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 

PROFESSOR DE INGLÊS 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o Dicionário Cambridge (dictionary.cambridge.org) a palavra 
“harbinger” significa: uma pessoa ou coisa que mostra que alguma coisa vai acontecer em breve, 
especialmente algo ruim. Ainda segundo o Dicionário Cambridge, os significados (dispostos abaixo) das 
palavras “deluge, presage, shadow e threat”, as palavras “deluge” e “shadow” não possuem o mesmo 
significado de “harbinger”. 

 



A palavra “deluge” significa: uma grande quantidade de chuva ou água. 

 

A palavra “presage” significa: mostrar ou sugerir que algo, geralmente algo desagradável, vai acontecer. 

 

A palavra “shadow” significa: uma área de escuridão, causada pela luz sendo bloqueada por alguma 
coisa; seguir alguém secretamente para ver onde vão e o que fazem. 

 

A palavra “threat” significa: uma sugestão de que algo desagradável ou violento vai acontecer, 
especialmente se uma determinada ação ou ordem não é seguida. 

 

Portanto, há duas alternativas corretas, “A" e “C". 
CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Não existe nenhuma pergunta antecedendo para o uso da palavra information ser melhor 
aplicada que advice. O conselho foi dado de livre e espontânea vontade, portanto, advice 
(conselho/recomendação). 

According to e Opinion já são sinônimos. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão não pode ser anulada, visto que apresenta apenas uma (1) alternativa correta, 
anular a questão prejudicará os candidatos que realizaram o cálculo corretamente e detém conhecimento 
da área. 

A questão seria nula se apresentasse mais de (1) uma ou nenhuma alternativa correta a ser marcado. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Não apresenta alternativa correta a ser marcada, os cálculos chegam a um número que 
precisa ser arredondado. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

 
 
 
 
 



PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Afirma que há duas 

alternativas corretas, Letra “A”, dada pela banca e a letra “D”, segundo o entendimento do recorrente. 

Equivocado o candidato. Isso porque na alternativa “D” está dito que “No vocábulo “hoje” (L.15), 

o encontro “-ho” não constitui dígrafo.”. Ocorre que o encontro “-ho” constitui um dígrafo vocálico 

oral, uma vez que dígrafo é o grupo de duas letras que representam um só fonema. No caso, na 

cadeira sonora em que há o encontro “-ho”, ouve-se /o/. Ou seja, duas letras e só fonema. Há quem 

sustente que a alternativa “C” também esteja correta sob o argumento de que "ou seja" está 

empregada equivale a um termo retificador, uma vez que o vocábulo "ou seja"  insere no enunciado 

uma versão mais adequada da sequência precedente.”. Ocorre que, no contexto em que se insere a 

expressa “ou seja” não tem a finalidade de retificar o que foi dito anteriormente, mas sim confirmar 

a afirmação anterior através de outras palavras. Isso não é retificação e sim ratificação. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Afirma que não há alternativa 

correta para a ela, para tanto formaliza seu argumento com a seguinte afirmação: “O verbo “haver” 

no sentido de existir é impessoal, portanto não apresenta sujeito, já o verbo “existir” é pessoal e 

apresenta sujeito. Dessa forma o vocábulo “forma” jamais terá a mesma função sintática na 

substituição do verbo “haver” pelo verbo “existir”.”. Ocorre que o que está dito na alternativa “D”, 

dada como certa pela banca confirma o argumento do recorrente.  Letra “D”:  “forma”, em “há uma 

forma” (L.68), muda de função sintática se houver a substituição do verbo haver por sua 

correspondente existir. Portanto, não foi dito que “jamais terá a mesma função sintática”, mas sim 

que muda de função sintática. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que há 

duas alternativas corretas. Engana-se o recorrente, pois a única alternativa correta é a que foi dada 

pela banca.  A banca deu como certa a letra “A” para o enunciado: “Há a ocorrência de ditongo e 

dígrafo, respectivamente, em “precisam”  e “longo”. Na palavra “precisam”, há a ocorrência de 

ditongo na última sílaba, [pre-ci-sam], pois, na cadeia sonora, última sílaba, ouve-se [ãu] com /a/ 

nasalizado. Logo, a letra “m” representa o fonema /u/ que com /a/ forma o ditongo /ãu/ com /a/ 

nasalizado. Portanto, ocorre ditongo nasal decrescente. Já na palavra “longo”, ouve-se, na cadeia 

sonora, [lõgo], em que “on” forma um dígrafo vocálico nasal /õ/. Neste caso a letra “n” não 

representa fonema algum, serve apenas como símbolo de nasalização da vogal /o/. Assim, dígrafo é 

o grupo de duas letras que representam um só fonema. É o caso. Nas palavras [re-a-li-da-de] e [so-

ci-e-da-de] não há ditongo, mas sim hiato. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 
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