
 

 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE-MA 

RESULTADO DOS RECURSOS – CONTRA GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

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, a 

Comissão Organizadora do concurso divulga o presente resultado. 

Teresina (PI), 28/03/2016 
Comissão Organizadora do concurso público 

 
 

CARGO: SOMENTE PARA OS CARGO DE PROFESSOR DE ANOS INICIAIS  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 01 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Não há o que reformar. De acordo o texto, não se encontra respaldo para se dizer que “O Brasil 
não tem como sair da crise econômica”. Asseveração contida na letra “B”. Pelo contrário, o articulista apresenta 
uma série de sugestões para que o Brasil possa superar seus problemas de ordem econômica. Essas sugestões 
se apresentam no quarto parágrafo. SUGESTÕES DO AUTOR que não podem ser interpretadas como ações 
concretas realizadas. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Embora se tenha o sequenciamento da colocação dos textos, no entanto um ou outro poderia 
estar na disposição alternada, além disso a questão estabelece comparações entre eles, o que poderia levar o 
candidato à insegurança no ato da resposta. 
CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão, pede-se para que o candidato aponte a alternativa em desacordo com o 
contexto, atentando para a palavra “grande” nas duas situações de sua ocorrência. Para tanto, o enunciado 
informa o texto II e os versos 5 e 6.  A justificativa do candidato em se abster de responder à questão se ancora 
na afirmativa de que não há texto II, mas apenas texto I. Aqui, há se observar que existem dois textos 
sequenciados, um após o outro, sendo que o primeiro está identificado com o algarismo romano I e segundo 
também. No entanto, esse fato não interfere na localização da palavra “grande”, uma vez que ocorre apenas no 
segundo texto, sendo que há um direcionamento para ela através da indicação dos versos do poema onde ela se 
localiza, “v.5/6”. Portanto, no texto primeiro só há quatro versos, diferentemente do segundo. Nesse caso, 
bastaria ao candidato localizar os versos 5 e 6 que estão evidentes no texto segundo. Não há dúvidas quanto à 
localização da palavra pelas pistas diretas do contexto enunciativo, restando ao candidato apenas a disposição 
de fazer a leitura dos textos. Não há prejuízo de percepção da palavra sobre a qual repousa o enunciado da 
questão. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR  

(EXCETO PROFESSOR ANOS INICIAIS) 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão enseja anulação, pois além de destacar a luta pelos direitos políticos e 

sociais em igualdade de condições, também evidencia a relevância do papel da mulher na 

atualidade. Isso implica possibilidade de duplicidade de resposta, além da coincidência apontada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão apontada pela candidata corresponde à questão 5 que foi corrigida pela 
própria candidata. Por isso não resposta ao recurso correspondente à questão 4. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Não merece prosperar a argumentação no sentido de que se permite que a palavra 

“como” possa ser lida no sentido expresso pelo vocábulo “conforme”. Isso porque o sentido do 

termo em evidência parte do trecho,  “assim como o capitalismo” (L.22), destaquei, cujo sentido, 

neste trecho, exprime o valor semântico de comparação, mas não de conformidade. Além disso, a 

indicação em linhas está correta. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A ideia núcleo contida na expressão “ tem tomado” traduz uma ação em repetição. 

Ademais, os conectores "que" e "que", em "Lutamos por uma sociedade de brasileiras que 

compreendam que a mulher não deve viver parasitariamente do seu sexo" (L.1/2), devem ser 

analisados da seguinte forma. O primeiro vocábulo “que” retoma a palavra “brasileiras”, 

representando-a na oração seguinte. Essa é função do pronome relativo. Já o segundo vocábulo 

“que” introduz a oração “a mulher não deve viver parasitariamente do seu sexo”, serve de 

complemento do verbo “compreendam”. Essa é função da conjunção subordinativa integrante, 

introduzir orações com valor de substantivo. Portanto, ambos os vocábulos são diferentes do ponto 

de vista morfológico. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão requer que seja reconhecido o termo ou expressão que funcione como 

paciente da ação verbal. Nesse caso, a expressão “maternidade” funciona como objeto de direto 

dos verbos “humaniza” e “qualifica” na forma de paralelismo sintático, o que o faz receptor da 

ação verbal.  Já a palavra “associada” é um qualificador da palavra mulher, por se encontrar no 

predicado nominal com verbo de ligação. 

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

 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR  

(EXCETO PROFESSOR ANOS INICIAIS) 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão, a palavra “animais” (l.2) é um caracterizador do vocábulo 

“instintos”. Portanto funciona como adjetivo, levando-se em conta o contexto em que se insere. Já 

a palavra “sociedade” (L.1) é necessariamente substantivo. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão, “que” retoma a palavra na forma de pronome “os”, representando-

a na oração seguinte. Essa é função do pronome relativo. Portanto, não funciona como conjunção 

integrante. Já as formas verbais haver e existir podem funcionar como sinônimas uma da outra, isso 

possibilita a troca de uma pela outra, conforme a conveniência. 

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

 

 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESOR  

(EXCETO PROFESSOR ANOS INICIAIS) 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso improcedente primeiramente porque o mero erro não inviabiliza a questão 
já que além de não ser a alterativa correta é facilmente visível que as alterativas seguem uma ordem 
lógica (A, B, C, D). 

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

 

 

 

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

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA “D”, POIS O VALOR RETORNADO É FALSO. 

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

 

 

 

 
 



CARGO: SOMENTE PARA O CARGO DE PROFESSOR ANOS INICIAIS  

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão não apresenta modificações de referência, a questão foi criada com base no 
Autor Renato da Costa, por meio de livros e apresenta a sua definição correta.  
Referência: Editora Impetus, Página 22 Item 3.3.1. 

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

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão está correta. UC unidade de controle, e ULA unidade lógica e aritmética. 
Não apresenta erro de digitação. 

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

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão pede um tipo de conexão para a transmissão de alto tráfego de dados como 
videoconferência, por isso exige um entendimento sobre os tipos de conexões, uma rede diaul-up, ou seja, 
discada, jamais poderia estabelecer essa conexão que exige tamanho tráfego de dados ao mesmo tempo, 
tornando por isso inviável a alternativa A, portanto permanece inalterado a alternativa B – ISDN, tal 
serviço foi comercializado no Rio de Janeiro e Minas Gerais pela Telemar com o nome comercial DVI 
(Digital Voice Imagem). 

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

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão faz referência a conhecimentos que abrange o conteúdo do edital, pois a 
mesma está relacionada aos conceitos de tecnologias relacionadas à internet, World Wide Web 
principalmente.  

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

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A dificuldade de interpretação do candidato não justifica a sua anulação, pois a questão 
está de forma clara e direta, apenas pedindo em qual GUIA a localização da opção LOCALIZAR do 
navegador Mozila Firefox. 

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

 

 

 

 

 

 



CARGO: SOMENTE PARA O CARGO DE PROFESSOR DE ANOS INICIAIS  

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os itens I e II se referem a Escola Conservadora na perspectiva de Bourdieu. 
Demerval Saviane em seu livro História das Ideias Pedagógicas apresenta a concepção de ensino de 
Bourdieu mas em momento algum o autor defende tal ideia. Bourdieu faz parte dos autores que 
defendem que a Tendencia Crítico Reprodutivista e Saviane é a Teoria Histórico Critico. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Recurso procedente.  

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

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Recurso procedente. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Dentre os critérios/indicadores que servem como a qualidade do trabalho da escola 
podemos destacar vários, contudo, a questão destaca validade, credibilidade e gestão participativa. A 
determinação dos indicadores é uma opção conforme a concepção de avaliação institucional. Apesar 
do MEC, em seus documentos, explicitar os critérios de Validade e Credibilidade não significa que 
apenas existam esses dois, ou que, não considerem outros. Os referenciais, autores, que discutem o 
tema apontam outros indicadores, como por exemplo a gestão participativa que é um mecanismo 
inerente ao trabalho coletivo da escola. 

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

 

 

 

 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR (EXCETO PROFESSOR ANOS INICIAIS) 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A concepção de avaliação defendida por Luckesi é a Diagnóstica. Nesta perspectiva a 
avaliação Diagnóstica tem como característica ser processual e dinâmica.  

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

 

 
 



CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que apresenta a resposta correta é a de letra “ C ”. Portanto, 
recurso provido. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Devido a um erro da banca a questão 23 possui duas respostas corretas. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Em resposta ao recurso interposto, no que diz respeito à questão 26, houve 
erro de marcação no gabarito. Sendo assim, recurso deferido e gabarito alterado para letra 
 “ B “.  

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Dentre as alternativas colocadas na questão 34, a alternativa “ D “ que corresponde a 
resposta correta, estabelece o entendimento necessário á resposta da questão, com relação ás outras 
alternativas. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Devido a um erro de digitação torna-se nula a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Devido a um erro da banca a questão 38 não possui a alternativa que indica 
a resposta correta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Devido a um erro da banca a questão 39 será anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 



 

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

PROVA:  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O gabarito da questão atende aos pressupostos dos enunciados constantes para 

análise, não havendo contrariedade que motive a anulação da questão. 

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

PROVA:  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão, a alternativa correta é dada na letra “B”. Portanto, ainda que 

incompleto o enunciado da letra “D”, esta alternativa estaria automaticamente incorreta. Portanto, a 

manutenção do gabarito não enseja prejuízo ao candidato, porque a alternativa dada como certa 

está em conformidade com a análise do texto, diferentemente da alternativa “D”.   

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

PROVA:  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A palavra "caça" (L.3) exprime apenas sentido figurado, conotativo. Portanto, não 

está sendo usada em seu sentido literal, valor denotativo. 

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

PROVA:  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: As conjunções coordenativas adversativas exprimem ressalvas em relação ao que 

se enuncia anteriormente, por isso são adversativas. Além disso, a questão está centrada nos termos 

que se destacam em negrito, não havendo prejuízo para o entendimento um possível erro de 

digitação, principalmente quando há, na situação posta, uma transcrição literal, sem erros, do 

trecho em que se encontra o fragmento em análise. 

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

PROVA:  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A palavra “morrem” possui seis letras e cinco fonemas conforme se pode observar 

na transcrição: /m/ /o/ /r/ /e/ /i/. Isso porque está embutido na letra “m” o fonema “i”, sem a 

pronúncia dele não há possibilidade de se manter o sentido da palavra. 

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

 

 

 

 

 

 



CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

PROVA:  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Essa questão não está limitada a todas as características do romantismo, mas que 

sejam percebidas características dessa escola literária. Não há necessidade de que apareçam todas 

as características. 

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

PROVA:  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: No poema que serve de base para a questão, entre tantas outras características do 

modernismo, aparecem  os versos livres, sem as formas fixas de sonetos e versos. As frases curtas 

também são mais valorizadas, etc. etc...! 

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

 

 

 

 

 

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Recurso procedente, a questão deverá ser anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

 

 

 

 

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que houve um erro 
de digitação na questão constituindo duas letras iguais. Assim a questão será anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

 

 

 

 



 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e Verificou que houve apenas 
equívoco na divulgação do gabarito. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e Verificou que de acordo com 
A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALÃO –CBFS NO LI V R O NA C I O N A L DE RE G R 
A S 2 0 1 5 Aprovado pela FIFA 
O número máximo de jogadores reservas, para substituições, é de 09(nove) 
Constituindo assim duas alternativas corretas 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

 

 

 

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e Verificou que de 
fato não há a alternativa que corresponde a alternativa correta desta feita a Banca anula 
a questão 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e Verificou que a questão é 
interrogativa pela presença do ponto de interrogação no final de cada sentença. Ainda fundamentada 
no livro: The New Simplified GRAMMAR – Amos / Prescher ed. Richmond publishing 3rd Edition a 
referida questão pode ser identificada a alternativa correta. Assim a banca resolve INDEFERIR o 
recurso 

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

 

 

 

 

 

 

 



CARGO: PROFESSOR ANOS INICIAIS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou e se fundamentou nos 

textos abaixo, para manter o gabarito já divulgado. 
PERÍODO PALEOLÍTICO OU IDADE DA PEDRA LASCADA 

Paleolítico é um termo criado no século XIX para definir o período mais antigo e mais longo da 
História da Humanidade. Apesar de os primeiros hominídeos terem aparecido há 4,5 milhões de anos, foi 
somente por volta de 2,5 milhões de anos atrás que surgiu a espécie conhecida como Homo habilis, que foi 
provavelmente o primeiro hominídeo que fabricou ferramentas e artefatos líticos e que caracterizou este 
período pré-histórico. 
Portanto, o Paleolítico teve início cerca de 4,5 milhões de anos atrás e se estendeu até a época em que a 
agricultura e a pecuária transformaram-se nas atividades principais do homem, ao fim da última época 
glacial, há cerca de 10 000 anos. 

Durante o Paleolítico, o Homem vivia da exploração dos recursos silvestres. As atividades de 
subsistência resumiam-se à pesca, à caça e à coleta de vegetais. A unidade social básica devia ser o 
bando, isto é, um agrupamento pequeno (25 pessoas em média) formado pela união voluntária de famílias 
onde não havia classes sociais e a única forma de autoridade pertencia aos parentes mais velhos e todos 
os membros do grupo tinham os mesmos direitos e deveres. A chefia do grupo era somente temporária e 
cessava assim que terminasse a tarefa à qual se destinava. 

Estes grupos eram nômades, ou seja, deslocavam-se regularmente em busca de alimentos quando 
estes se tornavam escassos no território em que ocupavam. Isto porque ainda não haviam desenvolvido a 
agricultura e nem a criação de animais. Porém, procuravam viver sempre em cavernas ou choupanas 
próximas aos vales férteis e em locais onde a caça fosse abundante. 

O fogo representa uma descoberta muito importante deste período. Segundo os historiadores, teria 
ocorrido há mais ou menos 500 000 anos, nas terras vulcânicas dos vales da África oriental. Passaram a 
utilizá-lo para aquecer-se do frio, iluminar a noite, defender-se dos animais, cozinhar os alimentos e, bem 
mais tarde, para cozer a argila e fundir os metais. A relação da espécie humana com seu ambiente natural 
foi transformada a partir da descoberta do fogo. 

Rituais 

 No Paleolítico, os homens já realizavam rituais funerários. Arqueólogos encontraram, em várias 
regiões, potes de cerâmica com restos mortais e objetos pessoais dentro de cavernas. Eram também 
realizados rituais religiosos com a utilização do fogo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://professor-josimar.blogspot.com.br/2010/01/historia-da-pre-historia.html último acesso em 

20/03/2016 as 11:00 h 
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/prehistoria.htm 
http://pt.slideshare.net/ProfVagner/histria-dos-povos-primitivos-45313254  
último acesso de todos  em 20/03/2016 de 11:00 as 12 h 

 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 
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http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/prehistoria.htm
http://pt.slideshare.net/ProfVagner/histria-dos-povos-primitivos-45313254
http://professor-josimar.blogspot.com.br/2010/01/historia-da-pre-historia.html%20último%20acesso%20em%2020/03/2016%20as%2011:00


 

CARGO: PROFESSOR ANOS INICIAIS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou e se fundamentou 
no texto abaixo para INDEFERIR o recurso  

Na verdade, o fruto é apenas a castanha do caju; a parte comestível vendida comumente como 
fruta é o seu PEDÚNCULO floral 

O epicarpo é a porção externa, a casca. O MESOCARPO é a parte muitas vezes carnosa e 
comestível. O endocarpo é a camada interna que envolve a semente. Às vezes, o endocarpo é bem 
duro, e forma um caroço, como o da manga, do pêssego e da azeitona. 

ENDOSPERMA É a parte comestível do coco, a "carne" branca. 
O endosperma do coco é revestido por uma película marrom, que como a parte branca (endosperma) 
é comestível. 

Outros dois pseudofrutos, também muito conhecidos e apreciados, são a maçã e a pera. Na 
realidade, a parte que se originou do ovário da flor é aquela onde encontramos as sementes, sendo a 
parte comestível originada do RECEPTÁCULO FLORAL.  

 
 

 
A maçã e a pera são pseudofrutos que se desenvolveram a partir do receptáculo floral 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que de fato há duas 
alternativas consideradas corretas assim a Banca Defere o recurso com a anulação da questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que no termo do 
enunciado era para conter apenas para analisar as afirmações no entanto houve erro na colocação 
desta feita a Banca resolve anular a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 

 

 
 



CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso improcedente. A agricultura surgiu em diversos continentes em temos 
diferentes.  
Como são anteriores à história escrita, os primórdios da agricultura são obscuros, mas admite-se que ela 
tenha surgido independentemente em diferentes lugares do mundo em diferentes tempos, provavelmente 
nos vales e várzeas fluviais habitados por antigas civilizações. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Não há nenhum impedimento legal ao fato de que uma Banca Elaboradora de 
Questões de um certame se valha de questões anteriormente utilizadas em outros concursos. Afinal, 
isso não causa nenhum dano ao candidato, pois o mesmo não tem como antever qual questão de ser 
reutilizada num universo quase infinito de questões disponíveis on-line.  

Não há expressa disposição que a questão deva ser inédita: ela apenas deve estar dentro do 
previsto no conteúdo programático e conter uma resposta correta.  

Os princípios basilares da ampla concorrência e da isonomia dos candidatos são preservados, 
tendo em vista que não há privilégio a nenhuma classe de pessoas. Apenas aquelas que se utilizaram 
da internet para o estudo e tenham tido a improvável sorte de encontrar uma questão que cairia no 
certame teriam, em tese, um privilégio. Entretanto, tal argumento não convence, pois, todos os 
candidatos podem ter acesso às mesmas questões (que são de domínio público) e, como acima 
explicado, apenas o revisor sabe qual exata questão será utilizada no certame. 

Mesmo assim, a ocorrência explica-se pelo fato de que a seleção de questões é feita de forma 
aleatória a partir de um banco de dados para a prova a ser realizada, prova está a quem ninguém tem 
acesso anterior, exceto um revisor de confiança da Banca.  

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: há nenhum impedimento legal ao fato de que uma Banca Elaboradora de Questões 
de um certame se valha de questões anteriormente utilizadas em outros concursos. Afinal, isso não 
causa nenhum dano ao candidato, pois o mesmo não tem como antever qual questão de ser 
reutilizada num universo quase infinito de questões disponíveis on-line.  

Não há expressa disposição que a questão deva ser inédita: ela apenas deve estar dentro do 
previsto no conteúdo programático e conter uma resposta correta.  

Os princípios basilares da ampla concorrência e da isonomia dos candidatos são preservados, 
tendo em vista que não há privilégio a nenhuma classe de pessoas. Apenas aquelas que se utilizaram 
da internet para o estudo e tenham tido a improvável sorte de encontrar uma questão que cairia no 
certame teriam, em tese, um privilégio. Entretanto, tal argumento não convence, pois, todos os 
candidatos podem ter acesso às mesmas questões (que são de domínio público) e, como acima 
explicado, apenas o revisor sabe qual exata questão será utilizada no certame. 
Mesmo assim, a ocorrência explica-se pelo fato de que a seleção de questões é feita de forma aleatória 
a partir de um banco de dados para a prova a ser realizada, prova está a quem ninguém tem acesso 
anterior, exceto um revisor de confiança da Banca. 

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

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vale
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rzea


CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Existe na questão duas alternativas falsas (incorretas). 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  

√
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 0,64%

64

1.000

8

100

8%

 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  
7𝑘 + 7−𝑘 = 6 

( 7𝑘  7−𝑘)² = 6² 
 

49𝑘 + 49−𝑘 = 𝟑𝟒 
 

Não há resposta correta para a questão. 
CONCLUSÃO: Questão NULA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Pois o profissional matemático já conhece a linguagem matemática. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso improcedente.  

Logo: 
8

27 
 . 
1

8
 = 

𝟏

𝟐𝟕
 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  
G (x) = x + 6 
G (f(x)) = f (x) + 6 
x – 5 = f (x) + 6 
f (-2) = -2 – 5 – 6 
f (-2) = - 13 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 



 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso improcedente. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro na questão 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso improcedente. 
Cos x < -1 ou cos x > 1 
Então 
2k-3<-1 
2k<2 
K<1 
ou 
2k-3>1 
2k>4 
k>2 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro de digitação 
a) (f) = IR (verdadeira) 

b) Período p = 
2𝑟

1
 = 2r (verdadeira) 

c) Im (l) = [a-b : a + b] = [0-3 : 073] = [-3:3] (falsa) 
d) Im (l) = [-3 : 3] (verdadeira) 

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