
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE - MA 

 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS  
 

Tendo em vista a divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas, e atendendo à solicitação de 
alguns candidatos que impetraram recursos contra tal resultado, nos moldes estabelecidos no Edital nº 

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

Teresina (PI), 17 de dezembro de 2018 
 

Comissão Organizadora do concurso público 
 

             LEGENDA 
   

RECURSOS INDEFERIDOS 
RECURSOS DEFERIDOS COM 
ALTERAÇÃO DE GABARITO 

RECURSOS DEFERIDOS 
COM ANULAÇÃO 

 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS – PORTUGUÊS SUPERIOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A candidata não fas argumentações dos recursos. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra D. 

CONCLUSÃO: Gabarito Oficial Após Recursos – Letra D. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A expressão “pois bem” é uma marca de oralidade. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: “Eros e Tanatos, sempre. Mas o amor é maior que o ódio.” 12§ 

O autor cita Eros e Tanatos porque, na mitologia grega, o primeiro é o deus do amor, e o segundo, 

deus da morte.  

Artur da Távola confirma a existência do amor e da morte através desses nomes mitológicos, 

conforme alternativa “A”. 

Porém não se pode afirmar que ele compreende o mundo segundo a mitologia, uma vez que ambos 

são  muito abrangentes e não houve esse posicionamento no texto.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 



QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra C. 

CONCLUSÃO: Gabarito Oficial Após Recursos – Letra C. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Se o sujeito é representado por um pronome indefinido, não será indeterminado nem 

inexistente, mas simples, porquanto nesse caso o sujeito existe como elemento, embora não lhe 

conheçamos a identidade. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado é muito claro: 

“Questão 10 - É uma palavra formada por derivação sufixal:” 

Processo de formação das palavras apresentadas no recurso: 

- Enriquecer – derivação parassintética. 

- Maldade – derivação sufixal. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: “Esse é um direito que assiste à população.” 

A frase está correta. O verbo “assistir” no sentido de “caber” é transitivo indireto. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: As palavras “logo” e “assim” são conjunções com ideia de conclusão. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A (   )   Esperamos que Vossa Excelência cumpra vossas promessas. 

B (   )   Trata-se dedados estatísticos sobre a violência no Brasil. 

 

Apenas a alternativa “A” contém erro, pois as expressões de tratamento exigem concordância na 

terceira pessoa, portanto “vossas” está errado, uma vez que deveria ser “suas”. 



 

A alternativa “B” não apresenta erro. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A candidata não fas argumentações dos recursos. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS – PORTUGUÊS MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A frase da alternativa “B” apresenta erro: “A palestra apresentou muitas ideias, onde 

aprendemos muito.” O pronome relativo “onde” denota ideia de lugar e não de tempo. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS – INFORMÁTICA MÉDIO 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O conteúdo da questão se refere a conhecimentos sobre sistemas operacionais, que está 

incluído a conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos 
de informática. O fato do programa citar Windows 10, não exclui de forma alguma o conhecimentos dos 
outros sistemas operacionais. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada, o candidato solicita a alteração da resposta. Segundo o 

candidato, o gabarito preliminar coloca como correta a letra D. Ao analisarmos a questão verificamos 

erro no gabarito. A educação básica e a educação superior poderão ser ofertadas na modalidade a 

distância, porém no caso do art. 9º, a oferta de ensino fundamental na modalidade a distância em 

situações emergenciais, previstas no § 4º do art. 32 da Lei nº 9.394, de 1996, se refere a pessoas que: 

estejam impedidas, por motivo de saúde, de acompanhar o ensino presencial. O recurso é procedente. 

CONCLUSÃO: Gabarito Oficial Após Recursos – Letra C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: As duas alternativas que estão iguais na questão, são alternativas incorretas, e sendo 

assim, não impede, o candidato que conhece da matéria, assinalar a alternativa correta, letra “B”. 

Segue justificativa, conforme link abaixo: 

Sobrenomes compostos de substantivo e adjetivo ou ligados por hífen não devem ser separados: 

Bom Tempo, Cláudia 

Castelo Branco, Humberto de Alencar 

Obs.: Sobrenomes iniciados com as palavras Santo, São e Santa seguem a mesma regra. 

Santa Cruz, Pedro Henrique 

Santo Expedito, João Barbosa 

http://centraldefavoritos.com.br/2017/01/16/arquivamento-e-ordenacao-de-documentos-de-

arquivo-parte-2/ 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão, no contexto da Redação Oficial, não questiona a regência verbal do verbo, 

e sim a harmonia e elegância de uma mensagem, ou seja, quando soa bem aos nossos ouvidos. E um 

dos fatores que prejudicam a harmonia na redação oficial, conforme link abaixo, é o hiatismo – a 

emenda de vogais. 

https://cotemar.com.br/wp-content/uploads/2017/01/redacao-oficial.pdf 

Harmonia: Uma mensagem é harmoniosa quando é elegante, ou seja, quando soa bem aos nossos 

ouvidos. Muitos fatores prejudicam a harmonia na redação oficial, tais como:  

a) a aliteração (repetição do mesmo fonema): Na certeza de que seria bem sucedido, o sucessor fez 

a seguinte asserção: ... (aliteração do fonema);  

b) a emenda de vogais (ou hiatismo): Obedeça à autoridade;  

c) a cacofonia (encontro de sílabas em que a malícia descobre um novo termo com sentido torpe ou 

ridículo) : Dê-me já aquela garrafa;  

d) a rima: O diretor chamou, com muita dor, o assessor, dizendo-lhe que, embora reconhecendo ser 

o mesmo trabalhador, não lhe poderia fazer esse favor;  

http://centraldefavoritos.com.br/2017/01/16/arquivamento-e-ordenacao-de-documentos-de-arquivo-parte-2/
http://centraldefavoritos.com.br/2017/01/16/arquivamento-e-ordenacao-de-documentos-de-arquivo-parte-2/
https://cotemar.com.br/wp-content/uploads/2017/01/redacao-oficial.pdf


e) a repetição excessiva de palavras: O presidente da nossa empresa é primo do presidente daquela 

transportadora, sendo um presidente muito ativo;  

f) o excesso de que:  Solicitei-lhe que me remetesse o parecer que me prometera a fim de que eu 

pudesse concluir a análise que me fora solicitada. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

CARGO: RECEPCIONISTA 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o material didático do link abaixo, segue a definição dos conceitos, 

que justifica o gabarito letra “D”: 

Chamadas entrantes: são chamadas originadas fora do PABX, cujo destino são as linhas telefônicas 

conectadas ao mesmo. As chamadas entrantes são recebidas através das linhas.  

Chamadas de saída: chamada de saída é uma chamada originada por um dos ramais do PABX, cujo 

destino não é nenhum outro ramal do PABX. As chamadas de saída são realizadas através das linhas.  

Chamadas internas: chamada interna é uma chamada originada em um ramal do PABX, cujo destino 

é outro ramal do mesmo PABX.  

Prefixo: o prefixo é o conjunto dos 4 primeiros números discados para realizar uma chamada de 

saída.  

 Ramal atendedor: é o ramal que recebe as ligações entrantes de uma determinada linha, ou seja, é o 

ramal que irá tocar caso haja uma chamada entrante.  

http://www.pgomes.com.br/arquivos/521e39e4e209fbaa318f71213f768d45.pdf 

 

 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme cartilha do Ministério Público do Estado, link abaixo, segue em negrito, a 

justificativa para o gabarito da questão: 

A pessoa com deficiência tem direito:  

A orientação médica sobre os cuidados que deve ter consigo, planejamento familiar, doenças do 

metabolismo, diagnóstico e encaminhamento precoce de outras doenças causadoras da deficiência; 

Tratamento prioritário e adequado na rede de saúde pública e particular; 

http://www.pgomes.com.br/arquivos/521e39e4e209fbaa318f71213f768d45.pdf


Receber do Poder Público os medicamentos necessários ao tratamento mediante a apresentação da 

receita médica; 

Atendimento domiciliar de saúde, se portador de doença grave e não puder se dirigir ao hospital ou 

posto de saúde;  

Serviços especializados em habilitação e reabilitação. Considera-se parte da reabilitação o 

fornecimento de medicamentos que favoreçam a estabilidade clínica e funcional e auxiliem na 

limitação da incapacidade; 

A receber, gratuitamente, órteses e próteses auditivas, visuais e físicas que compensem as 

limitações; 

Quando internada por prazo igual ou superior a um ano, direito a atendimento pedagógico com o 

objetivo de garantir inclusão ou manutenção no processo educacional; 

Não ser impedida de participar de plano ou seguro de assistência à saúde. 

À pessoa com deficiência é assegurado:  

Nas repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos, atendimento 

prioritário por meio de serviços individualizados que lhe assegure tratamento diferenciado e 

atendimento imediato; 

Prioridade de atendimento nas instituições financeiras. 

http://www.mpgo.mp.br/portalweb/hp/41/docs/cartilha_do__deficiente.mpro.pdf 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alegação de erro ortográfico por parte do candidato, não procede e não impede em 

hipótese alguma que o seu conhecimento seja verificado. E conforme link abaixo, no ano de 2018 

foram eleitos 54 senadores. 

https://www.eleicoes2018.com/cargos-disputados/ 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

CARGO: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O gabarito oferecido pela banca avaliadora apresenta a resposta correta. Foi questionado 
qual  alternativa apresentava a sentença incorreta em relação aos procedimentos de esterilização em 
autoclave. A  alternativa que respondia a questão é portanto a Alternativa B, que cita o processo de 
destruição das bactérias  sendo dependente SOMENTE da temperatura e da umidade no interior da 
autoclave, entretanto, apressão no  interior do equipamento é essencial para a completa termocoagulação 
e a desnaturação das proteínas da  estrutura genética celular bacteriana. A alternativa C, que foi 
questionada, não responde a pergunta, uma vez    que o material deve ser inserido no interior da autoclave 
com a mesma desligada, para que se evite acidentes  no consultório odontológico. FONTE: 

http://www.mpgo.mp.br/portalweb/hp/41/docs/cartilha_do__deficiente.mpro.pdf
https://www.eleicoes2018.com/cargos-disputados/


Brasil.MinistériodaSaúde.AgênciaNacionaldeVigilânciaSanitária.ServiçosOdontológicos: 
PrevençãoeControledeRiscos/MinistériodaSaúde,AgênciaNacionaldeVigilânciaSanitária.Brasília: 
MinistériodaSaúde,2006a.156p. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

CARGO: NUTRICIONISTA 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com as Dietary reference intakes a  ingestão adequada (AI)  de fibra total  

para uma criança de 2 (dois) anos de idade é 19 gramas. O recurso não foi fundamentado. 

REFERÊNCIAS: 

Institute of Medicine. Dietary reference intakes for energy, carbohydrate, fiber, fat, fatty acids, 

cholesterol, protein, and amino acids. Washington (DC): National Academy Press; 2005. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A aveia NÃO é o alimento que produz efeito mais acentuado nos sintomas 

decorrentes do consumo de glúten em pacientes celíacos e seu papel ainda não está bem esclarecido. 

Alguns autores acreditam que a proteína nociva seja a orderina, porém não está presente em todos 

os tipos de aveia, outros autores sugerem reintroduzir na dieta do paciente celíaco, de acordo com a 

tolerância. Todas as outras alternativas estão corretas, permanecendo como incorreta a alternativa C. 

Candidata solicitou anulação da questão, porém não fundamentou. 

REFERÊNCIAS - Waitzberg DL.Nutrição oal, enteral e parenteral na prática clínica. 4a ed. Rio de 

Janeiro: Atheneu; 2009. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A. Os idosos respondem mais à suplementação proteico-dietética do que os adultos -   

Alternativa incorreta, os idosos respondem menos a suplementação proteico-calórica³.  

B. A hipoalbuminemia não deve sugerir desnutrição proteico-calórica neste grupo de pacientes, 

porque a albumina declina acentuadamente com o envelhecimento. A alternativa está incorreta.  

Embora a concentração de albumina possa declinar ao longo do envelhecimento e seja alterada em 

decorrência de mudança na sua síntese e distribuição,  alteração de função hepática, renal, entre 

outras, tal qual no adulto, ainda assim é uma medida bioquímica que sugere desnutrição proteico-

calórica nesse grupo³. 

C. A antropometria não é afetada pela idade. A assertiva está incorreta. O idoso diminui massa magra 

e água intracelular,  aumenta a gordura total, essa alterações na composição corporal dificultando a 

utilização de parâmetros de adulto. Particularidades, como alterações na coluna vertebral também 

alteram a antropometria¹.  

D.  Mesmo com a diminuição da massa magra e da atividade física, a necessidade proteica não 

diminui com a idade – A assertiva é verdadeira, pois as recomendações nutricionais  (Dietary 



reference intakes)² mantiveram as quotas de adultos, além disso alguns autores acreditam que a 

sarcopenia associada ao envelhecimento pode ser parcialmente revertida pela atividade física e 

suplementos de proteína³. 

Candidata solicitou alteração do gabarito, porém não fundamentou. 

REFERÊNCIAS 

1. DUTRA-DE-OLIVEIRA, J. E.; MARCHINI, J. S. Ciências Nutricionais - Aprendendo a 

Aprender. 2ª ed. São Paulo: Sarvier, 2008. 

2.INSTITUTE OF MEDICINE. Dietary reference intakes for energy, carbohydrate, fiber, fat, fatty 

acids, cholesterol, protein, and amino acids. Washington (DC): National Academy Press; 2005. 

3. WAITZBERG DL.Nutrição oal, enteral e parenteral na prática clínica. 4a ed. Rio de Janeiro: 

Atheneu; 2009. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: (A) Uma das ações da lactoferrina presente no leite materno é ligar-se ao ferro 

retardando ou impedindo o crescimento das bactérias que necessitam deste nutriente.   

(B) O fator bifidus promove o crescimento de Lactobacillus bifidus, bactérias que limitam o 

crescimento de alguns microrganismos patogênicos.  

(C) Os fatores antiinfecciosos presentes no colostro que são responsáveis pela menor incidência de 

infecções em crianças amamentadas ao seio não estão presentes no leite maduro, prejuízo irreparável 

para os lactentes que não  estão aptos para a amamentação  logo de início.  

(D) Anticorpos da IgA secretora ligam-se aos micróbios no trato digestivo do bebê e desta forma 

impedem que eles passem através da parede do intestino para os tecidos do corpo, desempenhando 

papel importante contra  infecções do TGI  no recém-nascido. 

A alternativa C está incorreta , porque os fatores antiinfecciosos presentes no colostro que são 

responsáveis pela menor incidência de infecções em crianças amamentadas ao seio continuam 

presentes no leite maduro, apesar de seu conteúdo decrescer, essas substâncias ainda continuam a 

ser fornecidas ao lactente que permanece em aleitamento materno. 

Candidata solicitou alteração do gabarito, porém não fundamentou. 

REFERÊNCIAS 

EUCLIDES, M.P. Nutrição do lactente: base científica para uma alimentação adequada. 3a ed. 

Suprema, Viçosa- MG, 2005 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 



JUSTIFICATIVA: 35) Com relação ao pré-preparo e cocção das leguminosas secas, assinale a 

alternativa correta.   

(A) A técnica mais indicada para remolho de leguminosas secas é coloca-las em água a temperatura 

ambiente durante 10 a 14 horas. Alternativa incorreta. Para diminuição de oligossacarídeos 

causadores de flatulência, o remolho deve ser realizado utilizando-se água na proporção 2:1 

(água:grão), por 8 a 12 h, e com temperatura de até 20°C². 

(B) Após o remolho dos grãos, a água não deve ser desprezada para preservar as vitaminas 

hidrossolúveis e o potássio. Assertiva incorreta. A água não deve ser reaproveitada porque o tempo 

de remolho é grande, podendo comprometer a qualidade microbiológica do alimento¹, além disso, 

há eliminação de fatores não desejáveis, como os oligossacarídeos causadores de flatulência³. 

(C) A adição de sal ou gordura no início da cocção das leguminosas pode interferir na gelatinização 

do amido e no abrandamento das fibras, devem ser adicionados no final da cocção. Assertiva 

correta⁴.  

(D) Embora dependa da espessura de caldo desejada, a proporção de água utilizada na cocção do 

feijão é de 1:1. Assertiva incorreta, no Brasil apreparação mais comum contém caldo e a água deve 

exceder a proporção 3:1 (feijão branco é 2½:1, já o fradinho, mulatinho e outros 3:1) ⁴. 

Candidata solicitou alteração do gabarito, porém não fundamentou. 

REFERÊNCIAS 

1. CAMARGO, Erika Barbosa; BOTELHO, Raquel Braz Assunção. Pré-preparo e preparo dos 

alimentos. Manual de laboratório.  2. ed. Técnica dietética: seleção e preparo de alimentos. Rio de 

Janeiro: Atheneu, 2012. 

2. DOMENE, S.M.A. Técnica dietética: teoria e aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

Cap3, p.144, 2011. 

3. FERNANDES, A. C.; PROENÇA, R. P. C. Técnicas recomendadas para pré-preparo de feijão: 

remolho e descarte de água. Nutrição em Pauta, v. 19, n. 111, p. 50-56, 2011. 

4. ORNELLAS, L. H. A alimentação através dos tempos. 2. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 

2000. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

CARGO: PROCURADOR 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Em razão de erro material, não constou do enunciado a palavra “exceto”, fazendo 

com que três alternativas fossem corretas e uma errada. Por isso, fica anulada a questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA.  

 
 
 
 



CARGO: PSICÓLOGO 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais em Atenção em Saúde 

Mental (2006), “um aspecto importante do trabalho em equipe é a sua dimensão interdisciplinar. 

Saúde não é um conceito que se possa enunciar a partir de uma única disciplina; pelo contrário, é 

delineado a partir de conhecimentos da Biologia, das Ciências Humanas, da Epidemiologia, e outros. 

Portanto, trabalhar com saúde, na amplitude que o termo requer, traz a necessidade de examinar esse 

objeto a partir de diferentes conhecimentos e práticas – não apenas internos à equipe de Saúde, como 

os saberes da Enfermagem, da Psicologia, da Medicina, etc – mas também aqueles de outros campos. 

Assim, a equipe não pode organizar-se em torno do saber de uma determinada categoria profissional. 

Na Saúde, tradicionalmente, este saber era aquele do médico: em torno dele, os outros profissionais 

tinham meramente um papel auxiliar. Contudo, nessa nova lógica de cuidados, nenhum saber ocupa 

o centro. Isto se torna ainda mais evidente na Saúde Mental: a grande maioria das formas de 

sofrimento mental que atendemos não têm causa orgânica, nos mesmos moldes de um diabetes ou 

uma pneumonia. Assim, o próprio diagnóstico e a condução do tratamento podem ser feitos tanto 

pelo psicólogo, pelo médico, pelo terapeuta ocupacional – apenas a prescrição de medicamentos 

sendo atribuição exclusiva do médico”.  

Portanto, a  alternativa B  está correta. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo o Art. 3º da Lei 10.216/2001: é responsabilidade do estado o 

desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos 

portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será 

prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que 

ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.  Dessa forma, a afirmativa V 

está incorreta. Portanto, a alternativa A está correta. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo Ramalho em Psicodrama e Dinâmica de Grupo ( 2010), “o Psicodrama 

oferece a oportunidade de aumentar a vivência real para quem dela necessita, como os 

esquizofrênicos. A realidade suplementar é este "plus", este "a mais" que para o protagonista ou o 

grupo é invisível, até que ela apareça atrás da inversão de papéis com o marido, o filho, etc. quando 

se representam personagens alucinados, deuses, mitos, sonhos, etc., possibilitando a abertura para 

uma realidade até então desconhecida e invisível. Moreno cita técnicas que facilitam o aparecimento 

da realidade suplementar, são elas: 1) a inversão de papéis; 2) o roleplaying; 

3) o onirodrama; 4) o jogo de Deus; 5) a projeção no futuro; 6) a loja mágica; 7) a comunidade 

terapêutica ou a técnica da criação de um mundo auxiliar. 

Portanto, a alternativa A está correta. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 



CARGO: FISIOTERAPEUTA 

PROVA: ESPECÍFICAS 

QUESTÃO: 23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 e 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O raciocínio base para se resolver a questão, em ambas as provas, é o mesmo. Mas 

em hipótese nenhuma pode-se dizer que a questão é a mesma, visto que as alternativas de resposta, 

sua ordem e também o enunciado diferem uma da outra. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Não ha erro na questão. A alternativa correta é a letra C, visto que "     A doença de 

Chagas é uma infecção causada por um protozoário, de nome   Trypanosoma cruzi que é transmitida 

pelo vetor do gênero Triatoma, insetos hematófagos popularmente conhecidos como barbeiros.". 

Não havendo ambiguidade entre as alternativas.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão pede que se analise a tirinha e pergunta sobre o tipo de reprodução 

apresentado nela. A questão não pergunta qual o tipo de reprodução apresentado pelas planárias, e 

sim qual o tipo de reprodução apresentado na tira.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na prova impressa, as afirmativas estavam sinalizadas como VERDADEIRO ou 

FALSO. Isso não impede o candidato de resolver a questão, pelo contrário, lhe dá a resposta. Se 

houver candidato que tenha errado a questão é puramente por falta de atenção. 

Ademais, as provas passam por revisão, para evitar justamente esse tipo de erro. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão não solicitou análise do mapa para resolução. O mesmo foi colocado para 

exemplificar e não impede a resolução da questão, visto que pede qual tipo morfoclimático presente 

nas áreas de transição. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 
 
 



CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: O primeiro item da sequência relaciona-se com os itens que ocupam a terceira, a 

quinta e a sétima posição sequência, onde a relação é a multiplicação do item anterior por 5. 

Ao multiplicarmos 50 (quinto item) por 5 iremos obter 250 (sétimo item), ou seja, letra A. 

CONCLUSÃO: Gabarito Oficial após Recursos – Letra A. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O triângulo é considerado uma importante figura no ramo da Geometria, pois através 

dele podemos estabelecer várias relações fundamentais, como exemplo temos uma relação muito 

importante utilizada na Geometria e na Trigonometria, que é o Teorema de Pitágoras.  

Podemos definir o triângulo como um polígono formado por três segmentos de retas que se cruzam 

duas a duas, formando três vértices, três ângulos e três lados.  

Os triângulos se classificam quanto ao tamanho da medida dos seus lados e quanto à medida de seus 

ângulos. 

Classificação de um triângulo quanto à medida de seus lados.  

Triângulo equilátero: possui os três lados com medidas iguais.  

Triângulo isósceles: possui dois lados com medidas iguais.  

Triângulo escaleno: possui os três lados com medidas diferentes.  

Classificação de um triângulo quanto à medida de seus ângulos. 

Triângulo acutângulo: possui todos os ângulos com medidas menores que 90º.  

Triângulo retângulo: possui um ângulo com medida igual a 90º.  

Triângulo obtusângulo: possui um ângulo obtuso, maior que 90º.  

Os estudos trigonométricos possuem uma relação muito importante com o Teorema de Pitágoras, 

pois através de sua aplicação determinamos valores de medidas desconhecidas. O teorema de 

Pitágoras é uma expressão que pode ser aplicada em qualquer triângulo retângulo (triângulo que tem 

um ângulo de 90°). 

Para que um triângulo possua um ângulo de 90° ele tem que ser classificado quanto aos seus lados 

como: triângulo isósceles ou escaleno, pois não é possível que haja um ângulo de 90° em um 

triangulo equilátero. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 



JUSTIFICATIVA: A única alternativa que possui um número que pertence ao conjunto dos números 

racionais e não pertence ao conjunto dos números inteiros é a alternativa C, pois, representa uma 

dízima periódica (número que pertence aos racionais, mas não pertence ao inteiros). Dízimas não 

periódicas como o pi e raízes não exatas pertencem ao conjunto dos números irracionais, por tanto, 

não pertencem ao conjunto dos números racionais. A letra B representa uma raiz exata, pertencendo 

aos conjuntos dos números naturais, inteiros e racionais, porém, não pertence a diferença entre os 

conjuntos racionais e inteiros. Ao marcar alternativa A, B ou D o candidato terá errado a questão, a 

única alternativa correta é letra C. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Após análise da banca, verificamos que as alternativas C e D da referida questão não 

possuíam a palavra destacada para que fosse feita a análise.  Pelo exposto, a questão será anulada. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA.  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Em relação ao questionamento da candidata quanto à regência do verbo “assistir”, há 

de se observar que na frase “Assistirei a todas as palestras”, a regência do verbo assistir com a 

acepção de “ver, presenciar, estar presente a” é transitivo indireto e a preposição que o segue é “a”. 

Portanto, a frase está correta de acordo com a gramática normativa, não havendo motivo plausível 

para a anulação da questão. 

Pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 

CARGO: PROFESSOR POLIVALENTE 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada, o candidato solicita anulação da questão 22, argumentando 

que: “houve incoerência na questão, visto que gestão autocrática não é princípio da LDB. Além 

disso, o enunciado cita outro princípio, neste caso seria o último princípio a ser incorporado. O que 

gerou confusão na hora de interpretar a questão.” Ao analisarmos a questão verificamos que o 

candidato não interpretou corretamente o enunciado, deveria assinalar a alternativa correta. A 

alternativa (A), gestão autocrática do ensino público, na forma da lei, está incorreta. De acordo com 

a lei nº 9394/96, no artigo 14, os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 

ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades. As alternativas (B) e (C) 

são princípios incorporados por leis anteriores e a alternativa (D) é um princípio incorporado pela 

lei atual publicada em 1996. Portanto, a resposta da questão é a alternativa (D). O recurso é 

improcedente. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 



JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada o candidato solicita a anulação da questão 26, alegando que 

a mesma permite ambiguidade entre as alternativas C e D. De acordo com o candidato as afirmativas 

(I, II e IV), estão corretas, mas a questão C também está, haja vista que os elementos I e II, estão 

presentes na alternativa D, também estão presentes na alternativa C. Ao analisarmos a questão 

verificamos que o candidato não observou que o enunciado solicita as que  estão corretas, no plural 

, mais de uma.  Na questão supracitada o candidato deve analisar todas as alternativas propostas e 

identificar as corretas. A alternativa (D) resposta da questão engloba todas as alternativas corretas 

em relação ao trabalho interdisciplinar. Não foi constatado nenhuma ambiguidade que poderia levar 

o candidato a dupla interpretação das alternativas, portanto, o recurso é improcedente. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  
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