
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ-MA 

RESULTADO DOS RECURSOS – CONTRA GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 
 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS –  
3ª PARTE - SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR (RETIFICADO) 

 
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), 11/10/2016 
 

Comissão Organizadora do concurso público 
 

             LEGENDA 
   

RECURSOS INDEFERIDOS 
RECURSOS DEFERIDOS COM 
ALTERAÇÃO DE GABARITO 

RECURSOS DEFERIDOS 
COM ANULAÇÃO 

 
CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato requerendo A alteração do gabarito da letra “C” para a letra “A”.  Não há por que 

alterar o gabarito. A justificativa que fundamenta como certa a alternativa “C” pode ser percebida pelo conjunto de 

informações contidas no texto, notadamente, do que se extrai das linhas 1/4, 13/14 em que claramente aparece o desprezo 

pela ciência e a busca de elementos da espiritualidade. Não há como admitir a letra “A” como CORRETA, uma vez que não 

há como justificar a segmentação do texto em diferentes períodos históricos e a necessidade de integração cultural entre os 

povos, como apresentado na alternativa “A”. 

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

 
CARGOS: SOMENTE PARA OS CARGOS DE PSICÓLOGO, ENFERMEIRO PSF, DENTISTA E ASSISTENTE SOCIAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o Candidato sob o argumento de que todas as alternativas presentes na questão 7 estão incorretas. 

Na questão, houve apenas divergências quanto à localização do sinal de exclamação, podendo implicar dúvidas ao 

candidato, uma vez que o citado sinal de exclamação, no texto, encontra-se na linha 10 e não na linha 12, como colocado 

na alternativa “D”. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
CARGOS: PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR, EXCETO PARA OS CARGOS DE 

PSICÓLOGO, ENFERMEIRO PSF, DENTISTA E ASSISTENTE SOCIAL 
PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Verificou-se após a indagação de um candidato que a anulação da questão não se aplica a todos os cargos, 

o erro de digitação na alternativa correta da questão pode ser verificada somente em alguns cargos. 

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



 

CARGOS: PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato sob o argumento de que nenhuma das alternativas assume o valor morfológico 
de advérbio. ERRADO. A alternativa “B” destaca, para a análise,  a expressão “em um mundo louco” (L.12) que traduz 
a noção de lugar. Logo, classifica-se, morfologicamente, como locução adverbial de lugar, portanto tem função 
adverbial. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA: ATUALIDADES 

QUESTÃO: 13 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão pede justamente a alternativa em que NÃO há um fato descoberto pela NASA. Ou seja, a 
questão quer a alternativa ERRADA. Assim, a alternativa “d” é a resposta, pois até a presente data, a NASA NUNCA 
descobriu nenhuma evidência de vida vegetal em Marte. Há cientistas que pesquisam fósseis marcianos na esperança 
de encontrar indícios de vida vegetal, mas tal previsão nunca se confirmou. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: ATUALIDADES 

QUESTÃO: 15 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão pede que o candidato marque a alternativa ERRADA. É CORRETO afirmar que a lei 
referida não revoga a Lei Maria da Penha, mas a questão quer o ERRO. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
CARGO: TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR E PEDAGOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O termo descrito no item II “Por seu turno” é equivalente a “por outro lado”, portanto, não foi 
constatado falhas no processo de elaboração da referida questão e o item em questão está correto e encontra-se 
coerente com os conhecimentos sobre a avaliação institucional da escola. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre a Candidata alegando que considera errada a alternativa apresentada no gabarito 
preliminar, letra “D”. No entanto, a argumentação apresentada não é suficiente para motivar a mudança de gabarito, 
uma vez que a Recorrente não apresenta os motivos que impossibilitariam de estar certa a alternativa apresentada, 
além de que a dissertação apresentada no recurso se mostra confusa e sem coesão. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato sob o argumento de que considera errada a resposta do gabarito preliminar 
da questão 38 e que não encontrou no texto o vigário revelando consciência do processo de mitificação da máquina. 
Ora, basta atentar para: “A única pessoa que ainda não rendeu homenagem à máquina é o vigário” (L.10). 
Ausentes fundamentos sólidos que justifique qualquer alteração no gabarito preliminar. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 



CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da enunciado da questão de fato não condiz com o seu gabarito, uma vez 
que ele aponta para os objetivos da Assistência Social definidos na Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS) e não para a exceção, o que impossibilita ao candidato responder de forma correta.  O problema 
da pergunta encontra-se exatamente na palavra exceto, que não deveria constar. Logo, recurso aceito. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão solicita os objetivos do SUAS, segundo a Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS), em conformidade com o conteúdo programático da prova. O referido conteúdo encontra-se no Art. 
6º da LOAS, segundo o qual é objetivo: “I -  Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a 
cooperação técnica entre os entes federativos que, de modo articulado, operam a proteção social não 
contributiva”. 

A alternativa A está errada, porque apresenta o termo financiamento e não cofinanciamento, que é a expressão 
correta para retratar o compartilhamento de responsabilidade financeira entre os entes federados com a 
Política de Assistência Social. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão aborda o tema da do direito à convivência familiar e comunitária, de acordo 
com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está contemplado no conteúdo programático da prova. 
Todos os itens: I, II e III estão corretos – Capítulo III, Seção I, Disposições Gerais, Art. 19/  § 1o  e  § 2o. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Dentre a legislação do Sistema Único de Saúde (SUS), a Lei 8080/90, que dispõe 

sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 

dos serviços correspondentes e dá outras providências, é basilar para o desenvolvimento das demais 

acerca da Política de Saúde no Brasil. E em seu Capítulo II, Art. 7º, apresenta os princípios anotados 

nas alternativas, A, C e D. 

Nesse caso, o recurso é pertinente e foi acatado, havendo a mudança de gabarito para a letra B, haja 

vista que o princípio da equidade não aparece nessa Lei. 

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

 
 
 
 
 
 



CARGO: ENFERMEIRO PSF 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) através da Resolução nº. 195, de 18 de 
fevereiro de 1997, regulamentou a solicitação de exames de rotina e complementares pelo enfermeiro, 
quando no exercício de suas atividades profissionais, para uma efetiva assistência ao paciente, por meio da 
consulta de enfermagem, pautado nos programas do Ministério da Saúde. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo o Ministério da Saúde, Um das principias mudanças é na vacina papiloma 
vírus humano (HPV). O esquema vacinal passa para duas doses, sendo que a menina deve receber a 
segunda seis meses após a primeira, deixando de ser necessária a administração da terceira dose. Os 
estudos recentes mostram que o esquema com duas doses apresenta uma resposta de anticorpos em 
meninas saudáveis de 9 a 14 anos não inferior quando comparada com a resposta imune de mulheres 
de 15 a 25 anos que receberam três doses. As mulheres vivendo com HIV entre de 9 a 26 anos devem 
continuar recebendo o esquema de três doses. A vacina contra Febre Amarela é Indicada para 
residentes ou viajantes para as áreas com recomendação da vacina (pelo menos 10 dias antes da data 
da viagem): todos os estados das regiões Norte e Centro Oeste; Minas Gerais e Maranhão; alguns 
municiṕios dos estados do Piaui,́ Bahia, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Indicada 
também para pessoas que se deslocam para paiśes em situação epidemiológica de risco. Nas áreas com 
recomendação da vacina, de acordo com o MS, indica- se um esquema de duas doses, aos nove meses e 
quatro anos de idade, sem necessidade de doses de reforço. 

Fonte: http://www.sbp.com.br/src/uploads/2012/12/Calendrio-de-Vacinao-da-SBP-2016.pdf 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de pediatria, são 
administradas aos quatro anos de idade o segundo reforço da Vacina Oral contra Poliomielite, o 
segundo reforço da Vacina Tríplice bacteriana e em regiões endêmicas o reforço da febre amarela. 

http://www.sbp.com.br/src/uploads/2012/12/Calendrio-de-Vacinao-da-SBP-2016.pdf 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: PSICÓLOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A QUESTÃO apresenta apenas uma alternativa que é a A que relata sobre o universo 
consensual, as outras referem-se a universos reificados, desta forma, a questão deve ser anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na questão 29, inicialmente diz que “CONTRAPONDO-SE AO BEHAVIORISMO”, o 
cognitivismo  
propõe  analisar  a  mente...;  a  questão  aponta  a  alternativa  “C”,  “Estímulo/resposta”  como  sendo  a  
alternativa  que  se  relaciona  com  o  cognitivismo.  É  conhecido  no  meio  da  psicologia  que  
“Estimulo/resposta”  é  algo  inteiramente,  comportamentalista,  ou  seja,  pressuposto  do  Behaviorismo  
proposto por Watson, Pavlov e Skinner.  
Mas  Moreira  (1982,  p.  3),  citado  no  trabalho  de  Jose  Alex  Soares  Santos  “TEORIAS  DA  
APRENDIZAGEM:  COMPORTAMENTALISTA,  COGNITIVISTA  E  HUMANISTA”  
<http://aprendizagemhumanista.weebly.com/uploads/6/9/4/2/6942932/teorias_da_aprendizagem_compo 
rtamentalista_cognitivista_e_humanista.pdf>  ratifica  que  “a  psicologia  cognitiva  preocupa-se  com  o  
processo de compreensão, transformação, armazenamento e utilização das informações, envolvida no  
plano da cognição”, isso faz com que a alternativa “A – Compreensão/transformação” e “B – Aquisição  
e  conhecimento”  também  são  aceitas  pelo  enunciado.  Neste  mesmo  trabalho  tem  a  seguinte  citação:  
“Contrapondo-se  ao  behaviorismo  que  centra  a  sua  atenção  no  comportamento  humano,  o  
cognitivismo propõe analisar a mente, o ato de conhecer; como o homem desenvolve seu conhecimento  
acerca do mundo, analisando os aspectos que intervém no processo “estímulo/resposta”, isso faz com  
que a alternativa “C – Estimulo/resposta” também seja aceita pelo enunciado.  
Em  <http://www.uniriotec.br/~pimentel/disciplinas/ie2/infoeduc/aprcognitivismo.html>  “O  
cognitivismo enfatiza exatamente aquilo que é ignorado pela visão behaviorista: a cognição, o ato de  
CONHECER, ou seja, como o ser humano conhece o mundo. Os cognitivistas também investigam os  
processos  mentais  do  ser  humano  de  forma  científica,  tais  como  a  percepção,  o  processamento  de 
informação  e  a  COMPREENSÃO”,  com  isso  é  percebido  que  a  alternativa  “D  –  
Conhecer/compreender” também é aceita pelo enunciado.  
É notório que a questão 29 tem raízes nessa citação de José Alex Soares Santos, mas a questão abre  
margem  para  mais  de  uma  alternativa  correta,  na  verdade  todas  tem  relação  com  o  enunciado,  é  
solicitada a anulação da questão. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: PEDAGOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Recurso procedente 

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

 
 

CARGO: PROFESSOR NÍVEL I (EDUCAÇÃO INFANTIL) 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A idade abrangida na educação infantil é da criança até CINCO anos. Desta forma, o erro entre número 
e escrita na alternativa D torna as alternativas A e D similares e ambas corretas. 
CONCLUSÃO: Questão NULA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: As alternativas B e D contém as mesmas respostas, desta forma, ambas estariam corretas. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Para estar habilitado a lecionar na educação infantil, é necessário no mínimo o magistério em nível 
médio. Desta forma, os formados apenas no ensino médio não estão habilitados, o que torna a alternativa incorreta. 
CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 

CARGO: PROFESSOR NÍVEL I (ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º AO 5º ANO) 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Estado de fusão é o estado em que um material originalmente sólido, em temperaturas regulares, 
passa ao estado líquido. Ou seja, metais como níquel e ferro em FUSÃO estão em estado líquido pelas altas 
temperaturas, desse modo, tratar que o estado líquido do metal NÃO É o estado de ponto de fusão do mesmo, é uma 
afirmação errada. Em diversas literaturas e artigos preferem usar o termo fusão ao invés de estado líquido, mas isso é 
uma escolha de termos com mesmo significados e não significados contraditórios como apontado pelo candidato.  
Outro parecer é que o ponto de fusão dos materiais dependa da pressão atmosférica, pois o ferro em pressões 
atmosféricas normais atestadas na superfície chega a ser muitas vezes menor do que na pressão encontrada no interior 
da terra. 
http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-Ametista/Canal-
Escola/Magnetismo-Terrestre-2623.html 
“No núcleo externo da Terra, acredita-se haver ferro e níquel em estado de fusão, a cerca de 3 mil km de 
profundidade. “ 
http://adsabs.harvard.edu/abs/1986QJRAS..27..383M  
É possível encontrar em artigos de universidades americanas também o uso de “MELTING”, termo para FUSÃO 
em inglês. Um dos motivos é o fato de que em altas pressões o ponto de fusão do metal muda, fazendo com que 
muitos cientistas prefiram usar o termo fusão ao invés de líquido para apontar esse fato. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 
 

http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-Ametista/Canal-Escola/Magnetismo-Terrestre-2623.html
http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-Ametista/Canal-Escola/Magnetismo-Terrestre-2623.html
http://adsabs.harvard.edu/abs/1986QJRAS..27..383M


CARGO: PROFESSOR NÍVEL I (ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º AO 5º ANO) 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A terceira afirmação deveria ser feita referente a origem da moeda do Euro e o ATUAL 
formato da União Europeia. A União Europeia tem origens nos grupos Comunidade Europeia do Carvão 
e do Aço (CECA) e na Comunidade Económica Europeia (CEE) em 1957 e sua origem oficial é somente 
em 1992, porém na questão essas origens específicas não ficam claras apoiando a solicitação de 
anulação da questão pelo candidato. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A Lei nº 13.046, de 2014, foi incluída dentro do “Art. 94. As entidades que 
desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações, entre outras:” 

Desse modo, ao ser incluída em um artigo de lei que em seu cabeçalho afirma serem obrigações tudo o 
que vier a seguir daquele artigo, ou seja, que todos os parágrafos e incisos adicionados a esse Artigo são 
regidos pelo caráter obrigatório a ele empregados, sendo que o verbo ‘devem’ responde a 
obrigatoriedade a ele inicialmente já empregada. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questões pede que sejam apontados ‘ALGUNS DOS SEGUIMENTOS’ relacionados 
sequencialmente da ingestão, passando pela digestão e terminando na excreção. Desse modo, o 
estômago apontado pelo candidato realmente faz parte do sistema digestivo, mas a questão não exigia 
que todos fossem apontados, mas que fosse apontada a alternativa que continha ALGUNS DOS 
SEGUIMENTOS listados na ordem correta exigida. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão não pede os artistas que participaram ou não da Semana de Arte Moderna, 
mas de qual dos artistas listados não expuseram nem divulgaram obras suas. Desse modo, o próprio 
candidato aponta em sua fundamentação que mesmo que Manuel Bandeira não se encontrasse 
presente, mas divulgou seu poema, ou seja, ao menos fora divulgado seu poema. Já Tarsila do Amaral 
não divulgou nenhuma de suas obras e muito menos esteve presente na Semana de Arte Moderna, pois 
nesse período se encontrava em Paris estudando. A Semana de 22 aconteceu entre 11 e 18 de fevereiro 
de 1922. Tarsila do Amaral só foi saber do ocorrido pelo meio de 1922 por cartas de sua amiga, Anita 
Malfatti, voltando ao Brasil somente em meios de junho de 22.  http://tarsiladoamaral.com.br/ essas 
informações podem ser encontradas em diversos sites e artigos acadêmicos. 

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

 
 
 
 
 

http://tarsiladoamaral.com.br/


CARGO: PROFESSOR NÍVEL II (MATEMÁTICA) 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Não há alternativa correta para questão. 

2% + (10*1,5%) = 17% 

1235*17/100 = 209,95 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Maior valor com juros compostos, com diferença de R$ 133,83 

Juros simples 

1,2 * 10 = 12% 

20000*12/ 100 = 2400 

 

Juros compostos 

M = P (i+1)^10 

M = 20000 (0,012+1)^10 

M = 22533,83 

J = 22533,83-20000 

J = 2533,83 

 

2400-2533,83 = 133,83 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: PROFESSOR NÍVEL II (LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA INGLÊS) 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme explicitado no enunciado, o candidato deverá identificar a alternativa 
correta em relação ao “spelling” (grafia), sendo a alternativa A, a única possível dentro dos contextos 
apresentados. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme explicitado no enunciado o candidato deverá assinalar a alternativa que 
apresente um verbo modal, sendo o sequencial “Would”, única alternativa possível. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme enunciado, o candidato deverá a alternativa em que a sequência de 
advérbios é comumente usada no “present perfect tense”, sendo a alternativa com as opções “ever, 
never, already, yet, still, and Just,” a única possível. 

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

 
 
 
 

CARGO: PROFESSOR NÍVEL II (GEOGRAFIA) 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Brasília é um Distrito Federal criado no território onde se situa o Estado de Goiás. 
Todas as demais alternativas estão cabalmente incorretas. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: PROFESSOR NÍVEL II (HISTÓRIA) 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (RETIFICADO APÓS REANÁLISE) 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Após questionamento por parte de um candidato, houve um equívoco por conta da 
resposta dada pela banca anteriormente de não ter anulado uma questão com alternativas idências (A-
B), por isso, decide-se pela anulação da questão.  

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Deve ter havido erro de digitação em alguma fase do processo. Alteração de gabarito 
conforme o recurso solicita. 
CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Há muitas maneiras de dividir a História. No entanto, uma das maneiras clássicas, a 
que se atém, por exemplo, Eric Hobsbawm, em seu basilar “Sobre História”. Para uma consulta mais 
rápida: https://www.todamateria.com.br/divisao-da-historia/. De qualquer maneira, nenhuma das 
demais alternativas sequer podem ser consideradas: estão cabalmente incorretas. 

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

 
 
 
 

CARGO: PROFESSOR NÍVEL II (CIÊNCIAS) 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Existe na questão duas alternativas idênticas, o que a torna nula. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Existe na questão duas alternativas idênticas, o que a torna nula. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
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