
 
 

 
 

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

RESULTADO DOS RECURSOS – CONTRA GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS –  
2ª PARTE - SOMENTE PARA OS CARGOS DE SUPERIOR E PROFESSOR (ATUALIZADO) 

 
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), 17 de junho de 2019 
 

Comissão Organizadora do concurso público 
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RECURSOS INDEFERIDOS 
RECURSOS DEFERIDOS COM 
ALTERAÇÃO DE GABARITO 

RECURSOS DEFERIDOS 
COM ANULAÇÃO 

 
 
 
 

CARGO: PORTUGUÊS SUPERIOR (EXCETO PROFESSOR) 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “C” para a alternativa “A”. 
Impossível a mudança. Isso porque a simples observação sinonímica do seja deturpação afasta de pronto a 
pretensão do candidato, considerando que entre os significados da palavra aponta-se “falsificação”, adulteração. 
Não há no texto elementos que sustente que se esteja adulterando ou falsificando a língua. O que há é negligência 
no uso, descuido em relação ao uso da língua. Não há uma intenção deliberada de adulterá-la, de mudá-la em sua 
essência. Quanto à letra “C”, a relação causa e consequência decorre de fato um fato que é decorrente de outro. 
Neste sentido, convém atentar para a frase: “um texto mal escrito abala a imagem do profissional que o escreveu 
e, sem dúvida, desqualifica o trabalho. Infelizmente, o descaso com o nosso idioma é notório. Devemos ter cuidado 
com o que se fala e com o que se escreve, pois a nossa imagem está sempre sendo avaliada.” (L.3/7). Há quem 
requeira a anulação da questão, porém traz como argumento a afirmação de que “Devido a questão mostrar duas 
alternativas aparentemente corretas, sugere-se a anulação da mesma.”. Para que se anule uma questão objetiva 
em um concurso público, é necessário que ela esteja eivada de erro tão grave que chega a ser grotesco. Não é o 
caso. Ademais, a ausência de apresentação de um argumento analítico consistente proporciona óbice à pretensão 
do recorrente, uma vez que ele próprio  não tem certeza da existência de mais de uma alternativa correta. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão, sob o argumento de que, na alternativa 
apresentada como certa pela banca, não foi reproduzida a palavra do texto tal como nele constava. Impossível. 
Isso porque as alternativas propostas têm a função de apresentar para o candidato a leitura interpretativa do 



tema tratado, não sendo obrigado a repetir a palavra ipsis litteris. Se assim fosse, não haveria interpretação, mas 
apenas a atividade copiar colar. Para que se anule uma questão objetiva em um concurso público, é necessário 
que ela esteja eivada de erro tão grave que chega a ser grotesco. Não é o caso. Ademais, a ausência de apresentação 
de um argumento analítico consistente proporciona óbice à 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 sob o argumento de que não alternativa 
correta para ela. A banca deu como correta a letra “B”. Impossível a pretensão do candidato.  Alega que,  na palavra 
“alegam”, não há a ocorrência ditongo. Engana-se o candidato, pois há de se levar em consideração a pronúncia. 
Neste caso, veja a transcrição fonológica:  /a/ /l/ /e/ /g/ /ã/  /u/. É isso que se ouve: [alegãu]. Logo a última 
sílaba apresenta um ditongo decrescente cuja semivogal se representa por um sinal gráfico diferente, “/m/”. Já  
na palavra “sendo”, já a ocorrência de dígrafo na sílaba [sen], em que se ouve /se/ com /e/ nasalizado, pois “n” 
representa símbolo de nasalização. Por fim, a apalavra “programa” apresenta encontro consonantal “pr”. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que não há 
alternativa correta para ela. A banca deu como correta a letra “D”. Impossível a pretensão do candidato. Isso 
porque o candidato apresenta desconhecimento sobre a função sintática das palavras apresentadas nas 
alternativas propostas. Para que se anule uma questão objetiva em um concurso público, é necessário que ela 
esteja eivada de erro tão grave que chega a ser grotesco. Não é o caso. Ademais, a ausência de apresentação de 
um argumento analítico consistente proporciona óbice à pretensão do recorrente. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que não há 
alternativa correta para ela. A banca deu como correta a letra “B”. O candidato discorda do gabarito apresentado 
e afirma não haver alternativa correta para a questão. Sem razão o recorrente. Isso porque a base primitiva de 
formação das palavras consiste no elemento mínimo significativo de onde partem todos os significados derivados. 
No caso, a palavra  “valorização” procede de “valor, substantivo,  e a palavra  “enriquecimento”  procede de “rico”, 
adjetivo. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “C” para a alternativa “D”. 
Sem razão o recorrente. Isso porque, na alternativa dada como correta, a palavra “nada”, se houver a substituição 
da forma verbal existir pela correlata do verbo haver, mudará de função sintática, uma vez que, com o verbo 
existir, a palavra desempenha a função sintática de sujeito, pois se trata de verbo pessoal e intransitivo. Com o 
verbo haver, a palavra funciona como objeto direto, já que o verbo é impessoal, não tem sujeito e é transitivo 
direto. Com relação a alternativa “C”, dada como correta, o verbo chamar, no sentido de cognominar, assim usado 
no texto,  é transitivo direto e tem como complemento o pronome relativo “que”.  Assim, o termo que cognomina 
o objeto direto é o predicativo do objeto “de avaliação” que pode ser preposicionado ou não. São possíveis diversas 
construções corretas com o verbo chamar, com diversas preposições. Sugere-se uma análise amiudada do tema 
na gramática normativa. 

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”. Argumenta que “que o “se” do enunciado da questão exercem a função de pronome apassivador. Sem razão o 
recorrente. Isso porque o “se” do enunciado é índice de indeterminação do sujeito. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito, porém argumenta que há duas 
alternativas corretas para a questão, “D“ e “A“, esta última dada como certa pela banca. No caso, a pretensão 
deveria ser para anular a questão, já que o recorrente alega a existência de duas alternativas corretas. Porém, não 
assiste razão ao recorrente em nenhuma das possibilidades. Isso porque, alternativa “D”, “o”, em “o que se 
escreve” é pronome demonstrativo e “a”, em “a língua portuguesa”, é artigo. Portanto, não possuem o mesmo 
valor morfológico. Sugere-se uma análise amiudada do tema na gramática normativa. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que há erro material 
na alternativa da como certa, letra “D”. Não prospera a irresignação do recorrente. Isso porque, para que se anule 
uma questão objetiva em um concurso público, é necessário que ela esteja eivada de erro tão grave que chega a 
ser grotesco. Não é o caso. Por sua vez, alternativamente, requer a mudança de gabarito para a alternativa “C”. 
Sustenta que a palavra “profundamente (L.25)”, no contexto em que é aplicado, tem o único objetivo de dar valor 
semântico de interiorização à expressão em destaque. enga-se o recorrente, uma vez que o termo em análise é 
um intensificador sem sentido de “interiorização”, “mergulhar em”, “entrar no interior de”, etc. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que não há 
alternativa correta para ela. No caso, discorda da expressão “ressalva”, na alternativa dada como certa. Não assiste 
razão ao recorrente. Isso porque “oposição” ou “ressalva” consiste no mesmo, pois “ressalva” significa correção, 
observação, emenda, retificação.  Esso é o papel das conjunções adversativas, apresentar algo que se opõe. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Contudo, o rebuscamento usado no 
recurso beira a falta de clareza contida no discurso: anfibologia. Ainda assim, não há motivo que justifique a 
anulação da questão. Isso porque “por nossos alunos” é o agente da passiva no contexto em que se insere. Para 
que se anule uma questão objetiva em um concurso público, é necessário que ela esteja eivada de erro tão grave 
que chega a ser grotesco. Não é o caso. Ademais, a ausência de apresentação de um argumento analítico 
consistente proporciona óbice à pretensão do recorrente. Além do rebuscamento exagerado do discurso no 
recurso, que não interessa à decisão, o candidato não apresentou consistência argumentativa para favorecer sua 
pretensão. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  



PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “D” para a alternativa 
“A”. Sem razão o recorrente.  Impossível, pois, na letra “A”, o verbo auxiliar está no pretérito imperfeito e, neste 
caso, o tempo composto tem como correspondente modo-temporal a forma verbal simples no pretérito mais-que-
perfeito, enquanto a forma simples correlata para análise encontra-se no pretérito perfeito.  Sobre o tema, a 
gramática resolve no tema tempos compostos. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a alteração de gabarito da alternativa “C” para a alternativa “B”.  
Aduz que “os jovens” mencionados no contexto não se filiam em nenhuma entidade.”. Ocorre que, na alternativa 
“C”, não está dito que os jovens se filiam a qualquer entidade, mas que participam da atividade política “mesmo 
que não seja de uma maneira institucionalizada, sob a forma de filiação a alguma entidade.”. Essa locução 
conjuntiva “mesmo que” consiste em uma concessão para afastar a institucionalização da filiação a uma entidade 
política. Por outro lado, há quem requeira a anulação, ao fazer comparação entre a alternativa dada como correta 
nesta questão e a letra “D” da questão 2. Ocorre que,  na questão 2, a afirmação, na “letra “D”, “A inércia do jovem 
e a falta de vontade política fica evidente no desenvolvimento do tema” não foi considerada correta naquele 
gabarito, como confundiu o recorrente. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a alteração de gabarito da alternativa “B” para a alternativa 
“A”.  Aduz que, no texto, o enunciador não revela tendência para a informalidade do registro da língua, mas sim 
para a língua culta. Ocorra que, na letra “B”,  não está dito que não há a existência da língua culta, porém, ao usar 
a expressão “tendência”, diz-se da existência de nível coloquial no texto. Para comprovar esta afirmação, basta 
verificar a exemplificação: “Talvez a juventude precise mudar a chavinha”, “A decepção com essa galera que está 
no poder”, “que cá entre nós”. Já a expressão “seja lá quem for”, letra “A”, não revela ironia, mas indiferença. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que “A questão 3 de 
português deve ser anulada pois a letra a e b possuem a mesma função sintática.”. Para que se anule uma questão 
objetiva em um concurso público, é necessário que ela esteja eivada de erro tão grave que chega a ser grotesco. 
Não é o caso. Ademais, a ausência de apresentação de um argumento analítico consistente proporciona óbice à 
pretensão do recorrente. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 



JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a alteração de gabarito da alternativa “D” para a alternativa 
“C”. Impossível, pois, na letra “C”, a palavra “juventude” não possui encontro consonantal, pois, na sílaba “ven”, 
ocorre dígrafo vocálico uma vez que “n” é apenas um símbolo de nasalização de /e/ e por isso não pode ser 
considerado consoante na cadeia sonora na qual está inserido. Ademais, há o candidato que recorre requerendo 
a anulação da questão.  Alega que na palavra “ocupam” não há a ocorrência ditongo decrescente. Engana-se o 
candidato, pois há de se levar em consideração a pronúncia. Neste caso, veja a transcrição fonológica:  /o/ /c/ /u/ 
/p/ /a/  /u/. É isso que se ouve: [ocupãu]. Logo a última sílaba apresenta um ditongo decrescente cuja semivogal 
se representa por um sinal gráfico diferente, “ /m/”. Já  na palavra “gente”, já a ocorrência de dígrafo na sílaba 
[jen], em que se ouve /je/ com /e/ nasalizado, pois “n” representa símbolo de nasalização. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a alteração de gabarito da alternativa “C” para a alternativa “A”. 
Impossível, pois, na letra “A” o vocábulo “se” não é uma conjunção condicional. O candidato demonstra não ter 
conhecimento sobre o tema gramatical tratado. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que não há 
alternativa para a questão. Equivocado o candidato. Isso porque a base primitiva de formação da palavra 
“desigualdades” é “igual”, adjetivo  e de “negociações”  é “negócio”, substantivo,  respectivamente. 

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 não há 
alternativa para a questão. Não assiste razão ao recorrente. No caso, há de se levar em consideração o aspecto 
verbal expresso no contexto em que a expressão verbal está inserida, não simplesmente a forma verbal. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que a alternativa 
correta é a letra “C” e não a “D”, dada como certa pela banca. No caso, seria o caso de mudança de gabarito e não 
de anulação. Em todo caso, não assiste razão ao recorrente em nenhum dos casos. No caso, letra “D” corrija a frase 
para “a forma com que as decisões políticas são tomadas durante tanto tempo. Para que se anule uma questão 
objetiva em um concurso público, é necessário que ela esteja eivada de erro tão grave que chega a ser grotesco. 
Não é o caso. Ademais, a ausência de apresentação de um argumento analítico consistente proporciona óbice à 
pretensão do recorrente. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que “A alternativa 
considerada correta está escrita com erro ortográfico na palavra EXPLETIVA, que deveria ser escrita 
EXPLICATIVA. A forma como foi escrita, influencia na escolha de outra alternativa, que acaba prejudicando o 



candidato.”. Não, caro recorrente, a palavra é mesmo “EXPLETIVA”.  Caso tenha dúvida, sugere-se consulta ao 
dicionário. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a alteração de gabarito da alternativa “D” para a alternativa 
“C”. Impossível, pois, na letra “C”, não há ocorrência de modificador de substantivo, ou seja, adjetivo. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a alteração de gabarito da alternativa “D” para a alternativa 
“B”. Impossível, pois, na letra “B” o “que”, em “Se a política define o futuro, nós que definiremos a política.” NÃO 
retoma, por meio de uma referência anafórica, o pronome “nós”, projetando-o para o segmento oracional 
posterior, uma vez que o “que’ não se trata de um pronome relativo, mas de uma expressão de realce que pode 
ser retirada da frase sem prejuízo gramatical. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a alteração de gabarito da alternativa “B” para a alternativa 
“A”. Impossível. No caso, a questão trata de correspondência modo-temporal entre a forma composta e a forma 
simples. Situação definida pela gramática. Assim, para dirimir qualquer dúvida, a banca sugere ao candidato uma 
pesquisa na gramática normativa no tópico que trata do tema. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a alteração de gabarito da alternativa “A” para a alternativa 
“B”. Impossível, uma vez que a resposta dada pelo personagem não tem caráter ambíguo, mas demonstradora da 
intenção comunicativa pretendida por ele, criticar e denegrir o sujeito que acredita em políticos. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (GERAL) 

PROVA: INFORMÁTICA  

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Observe na questão que a banca diz: “Para abrir rapidamente o recurso no FIREFOX, utliza-se a 
combinação de teclas”. O atalho é APENAS no Firefox. 
Observe a página oficial do programa. 
Fonte: h_ps://support.mozilla.org/pt-BR/kb/atalhos-teclado-execute-tarefas-comuns-rapidamente 

Diante do supracitado, considero recurso INDEFERIDO. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 



 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro de digitação 

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

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro de digitação 

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

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro de digitação 

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

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro de digitação 

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

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro de digitação 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE) 

PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O candidato interpôs recurso solicitando alteração do gabarito para alternativa B sob alegação 
que o item I da questão encontra-se incorreto. Entretanto, sua alegação não se sustenta tendo em vista que tal 
afirmativa encontra-se correta de acordo com a Lei 8080/90, que assim dispõe: 

“Art. 12. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, 
integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil.” 

Face ao exposto, considerando que o item I encontra-se correto, não há que se falar em alteração do gabarito. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O candidato interpôs recurso sob alegação que a alternativa A também poderia ser a resposta 
da questão. Entretanto, sua alegação não se sustenta tendo em vista que de acordo com a Lei 8080/90, gerir 
laboratórios públicos de saúde e hemocentros é atribuição da direção municipal do SUS, não podendo, portanto, 
ser a resposta da questão:  

“Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete: 

(...) 

VIII - gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros;” 

Face ao exposto, recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão recebeu recursos sob a alegação que outras alternativas também poderiam ser 
resposta da questão. Entretanto, tal argumentação não se sustenta, tendo em vista que de acordo com a Portaria 
nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, temos que apenas a Longitudinalidade do cuidado, descrito na alternativa 
D caracteriza uma diretriz a ser operacionalizada na atenção básica: 

“Art. 3º São Princípios e Diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizados na Atenção Básica: 

II - Diretrizes: 

a) Regionalização e Hierarquização: 

b) Territorialização; 

c) População Adscrita; 

d) Cuidado centrado na pessoa; 

e) Resolutividade; 

f) Longitudinalidade do cuidado; 

g) Coordenação do cuidado; 

h) Ordenação da rede; e 

i) Participação da comunidade.” 

Face ao exposto,considerando que apenas a alternativa D é o gabarito da questão, recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 
 



CARGO: ADVOGADO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O gabarito preliminar apontou a alternativa “C” como correta, e de fato é a alternativa que 
deveria ser assinalada pelo candidato. 

O recorrente aduz que a alternativa “A” estaria correta, conforme os ensinamentos do doutrinador Alexandre de 
Morais. No entanto, conforme insculpido no próprio artigo citado pelo recorrente, somente o CIDADÃO, incluindo 
aquele entre 16 e 18 anos, possui legitimação constitucional para propositura da ação popular. Ou seja, não é 
qualquer pessoa, como aduz a alternativa “A”, e sim o cidadão, àquele que é eleitor , conforme tradicional 
concepção jurídica. 

Dessa forma, não há que se falar em anulação ou mudança de gabarito da questão em análise. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: O gabarito preliminar apontou a alternativa “A” como correta. No entanto, observa-se que o 
enunciado da questão se refere ao Poder Legislativo, já as alternativas referem-se ao Poder Executivo. 

Dessa forma, em virtude da contradição acima no bojo da questão em análise, a anulação é medida que se impõe. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O gabarito preliminar apontou a alternativa “C” como correta, e de fato é a alternativa que 
deveria ser assinalada pelo candidato. 

O recorrente aduz que o comando da questão não diz em qual hipótese a lei se aplica. No entanto, o enunciado é 
claro ao afirmar:  “A hipotética Lei “C”, publicada em 10.01.2017, alterou o prazo para recolhimento de 
determinada obrigação tributária..”. 

Dessa forma, o candidato deveria saber o teor da súmula vinculante 50 do Supremo Tribunal Federal, que afirma: 
“norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da 
anterioridade”. 

Dessa forma, não há que se falar em anulação ou mudança de gabarito da questão em análise. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 

CARGO: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Observa-se que o tema abordado na referida questão, qual seja, análises clínicas, não faz parte 
do conteúdo programático do edital de abertura.  

Dessa forma, a anulação da questão é medida que se impõe. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 



JUSTIFICATIVA: Observa-se que o tema abordado na referida questão está relacionado aos conteúdos 
programáticos iniciais do edital de abertura. 

Dessa forma, não há que se falar em mudança de gabarito ou anulação da questão. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 

CARGO: PEDAGOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa “A” é o gabarito correto da questão, haja vista que o apoio pedagógico é um 
conjunto de atividades de remediação ou de enriquecimento, com o objetivo de ajudar o aluno a ultrapassar as 
dificuldades ou a melhorar, de alguma forma, os seus resultados escolares. 

Portanto, o recurso não merece provimento.         

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:                  A questão pede para marcar a alternativa que NÃO apresenta um representante das 
teorias críticas do currículo.  

                  A alternativa “C” é o gabarito da questão, tendo em vista que John Dewey não representa a teoria crítica 
do currículo. Segundo esse autor, o aprendizado se dá quando compartilhamos experiências, e isso só é possível 
num ambiente democrático, onde não haja barreiras ao intercâmbio de pensamento. Por isso, a escola deve 
proporcionar práticas conjuntas e promover situações de cooperação, em vez de lidar com as crianças de forma 
isolada.  

                Todas as outras alternativas apresentam autores representantes das teorias críticas dos currículos. 

                Dessa forma, o gabarito segue sem alteração. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:   A alternativa “B” é o gabarito correto da questão, pois o currículo construtivista foca mais na 
construção do conhecimento pelo próprio aluno e menos na influência da cultura e do próprio professor. Além 
disso, de acordo com essa concepção, as disciplinas somente aparecem como um valor instrumental para a 
aprendizagem de habilidades cognitivas, devendo o professor garantir a integração do educando com os objetos 
de aprendizagem. 

                  Portanto, o gabarito segue inalterado. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  Os itens I, II e III estão corretos (alternativa “D”), já que são modalidades de avaliação de 
desempenho as avaliações diagnóstica, formativa e somativa.  

                  Destarte, o recurso não merece provimento. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  



PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  A questão trata sobre os diversos aspectos relacionados às tendências pedagógicas. Os itens I, 
II e III trazem informações corretas sobre as características das tendências pedagógicas.  

                 Portanto, a alternativa “D” é o gabarito correto da questão. 

                 Destarte, o recurso deve ser indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  O enunciado da questão trata sobre o processo de educar e o sistema escolar.  

                         O item I é incorreto, já que o sistema escolar não deve focar em  métodos de ensino rigorosos para 
os alunos, mas sim em métodos de ensino que possibilitem uma aprendizagem com maior qualidade e eficiência 
aos educandos.  

                        O item II é incorreto, tendo em vista que é função do sistema escolar atuar no desenvolvimento de 
fatores de proteção a crianças e adolescentes. 

                        O item III é correto, porque o sistema escolar pode ser considerado um núcleo de promoção de saúde 
mental.  

                        Portanto, o gabarito segue sem alteração. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE ARTES 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: XX 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa “D” é o gabarito correto da questão, tendo em vista que a temática predominante 
do Barroco brasileiro foi a arte sacra. 

                  Destarte, o recurso deve ser indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE FILOSOFIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Filosofia Antiga (surgimento da filosofia), Ética, História da Filosofia e Cultura Geral são as áreas 
da Filosofia mais trabalhadas na educação escolar.  

                        Em relação à Cultura Geral, esta é considerada também uma área de estudo da Antropologia, o que 
não descaracteriza o fato de também fazer parte do estudo da Filosofia. Entretanto, este item (IV) pode ser 
considerado correto ou incorreto, à medida que a Cultura Geral é objeto de estudo tanto Filosofia como da 
Antropologia.  

                       Destarte, como a análise correta do item IV pelo candidato (a) foi prejudicada, já que este pode ser 
considerado correto ou incorreto, a questão deve ser anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 



PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão pede para marcar a alternativa incorreta sobre a história da filosofia pré-socrática.  

              A alternativa “D” está incorreta, e é o gabarito da questão, tendo em vista que o correto seria: “ os 
ATOMISTAS, como Leucipo e Demócrito, sustentam que o Universo é constituído de átomos eternos, indivisíveis 
e infinitos reunidos aleatoriamente.  

              Todas as demais alternativas estão corretas. 

              Destarte, o gabarito segue inalterado. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O gabarito preliminar apontou a alternativa “A” como correta, e de fato a referida alternativa 
não contém erro.  

O recorrente aduz que a alternativa ‘D” também está correta, no entanto, no intemperismo físico ocorre apenas a 
desagregação das rochas e não a sua decomposição. 

Dessa forma, a questão só possui uma alternativa correta, qual seja, letra “A”. Portanto, não há que se falar em 
anulação ou mudança de gabarito da questão 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O gabarito preliminar apontou a alternativa “C” como resposta da questão, sendo a única 
incorreta. Dentre as alternativas apontadas da questão, o tabaco foi o único produto que não fez parte de uma 
prática monocultora ou de elevado impacto estrutural na história do Brasil, diferentemente do que ocorreu com 
o café, soja e cana-de-açúcar.  

Dessa forma,  não há que se falar em anulação ou mudança de gabarito da questão. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O gabarito preliminar apontou a alternativa “D” como resposta da questão, sendo todos os itens 
corretos. 

O recorrente aduz que o item IV está incorreto, no entanto, a crise do feudalismo ocorreu no último período da 
Idade Média, denominado de Baixa Idade Média (séculos XI e XV). Nesse período o desenvolvimento do comércio 
e das cidades ampliaram as fontes de renda.  

Com o surgimento da burguesia, muitas pessoas fugiam dos feudos (êxodo rural) para as cidades em busca de 
melhores condições. O surgimento da moeda, o desenvolvimento das cidades medievais e da intensificação das 
atividades comerciais, foram essenciais para que o sistema feudal entrasse em declínio. 



Dessa forma, o item IV está correto. Portanto, não há que se falar em mudança de gabarito ou anulação da questão. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O gabarito preliminar apontou a alternativa “A” como resposta da questão, sendo apenas o item 
III incorreto.  

Em relação ao New Deal, o referido plano econômico abriu portas para que o Estado tivesse participação direta 
na economia nacional. Entre outras ações, estabelecia o controle na emissão de valores monetários, o 
investimento em setores básicos da indústria e a criação de políticas de emprego. Dessa maneira, o governo de 
Roosevelt buscou uma recuperação econômica segura e gradual.  

Dentre outras características, ressalta-se: controle da emissão de moedas; fiscalização e controle das atividades 
de bancos e outras instituições financeiras e econômicas, de modo a dificultar as fraudes e especulações; controle 
da produção e dos preços agrícolas e industriais. Além de controlar o progresso econômico, o New Deal também 
implantou uma série de ações que conciliavam as questões econômicas e sociais.  

Dessa forma, o item IV está correto. Portanto, não há que se falar em mudança de gabarito ou anulação da questão. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: O gabarito preliminar apontou a alternativa “A” como resposta da questão.  

No entanto, observa-se que a questão não possui alternativa correta, tendo em vista que não consta em qualquer 
alternativa a resposta: “João Goulart”. Um movimento político-militar derrubou o presidente João Goulart em 31 
de março de 1964, iniciando uma ditadura militar que se estenderia até 1985. 

Dessa forma, a anulação é medida que se impõe. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A química inorgânica tradicional usa de princípios de orientação para fazer as definições 
moleculares apropriadas. Uma molécula, para ser considerado como “metal pesado” precisa, necessariamente, 
ter uma elevada massa atômica, elevado número atômico, elevada massa específica, capacidade de formar sais, 
sulfetos e hidróxidos, ser facilmente absorvido pelo organismo vivo e, também, apresentar alto nível de toxicidade 
para esse mesmo organismo. A classe de metais pesadas é, essencialmente, tóxica para o ser humano, dependendo 
da dose. A alternativa D é a única que menciona exclusivamente esse tipo de metal, não sendo possível classificar 
outra alternativa como correta para a questão em foco. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão afirma que para o mesmo serviço, pode haver dois profissionais envolvidos: 
antropólogo e odontólogo forense. Quando o objetivo é analisar cadáveres, cada um deles trata de analisar aquelas 
estruturas de maior intimidade com sua área de profissionalização. Das alternativas citadas na referida questão, 
o palato é o item de maior domínio do dentista forense. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  



 

CARGO: ENFERMEIRO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: O candidato interpôs recurso solicitando a alteração do gabarito da questão para alternativa B. 
Considerando que o gabarito foi divulgado incorretamente como sendo alternativa C, o gabarito deverá ser 
alterado para alternativa B. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O candidato solicita anulação da questão sob alegação que a alternativa B também encontra-se 
incorreta pois segundo seu entendimento a alternativa estaria incompleta. Entretanto, sua alegação não se 
sustenta tendo em vista que a questão foi baseada no Protocolo de Higiene das mãos (Anvisa, 2013), que assim 
dispõe em sua pg.6: 

“5.2. Higienização antisséptica: antisséptico degermante e água  

5.2.1. Finalidade  

 

Promover a remoção de sujidades e da microbiota transitória, reduzindo a microbiota residente das mãos, com 
auxílio de um antisséptico.” 

 

Face ao acima exposto, considerando que não existe erro na questão, recurso indeferido. 

 

Referência:https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/higiene-das-
maos?category_id=176   

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Os candidatos solicitam alteração do gabarito de alternativa A para alternativa B. 

Considerando que o gabarito foi divulgado incorretamente como alternativa A, o mesmo deverá ser alterado para 
alternativa B. 

 

Fonte: Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. 
Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas para atenção integral às pessoas com infecções sexualmente 
transmissíveis. 2ª ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2015. Disponível em: 
http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2015/Relarorio%20PCDT%20ITS%20CP.pdf  

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O candidato solicita anulação da questão sob alegação que a alternativa C também encontra-se 
incorreta. Entretanto, sua argumentação não se sustenta tendo em vista que a referência apresentada pelo 
candidato para embasar sua argumentação é do ano de 1999 , de acordo com o “PROTOCOLO PARA PREVENÇÃO 
DE ÚLCERA POR PRESSÃO”, da Anvisa (2013), “As escalas de Braden e Braden Q caracterizarão o paciente sem 
risco, com risco baixo, moderado, alto ou muito alto para desenvolver UPP”. Face ao exposto, recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2015/Relarorio%20PCDT%20ITS%20CP.pdf


PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A candidata solicita anulação da questão sob alegação que o item III também encontra-se 
incorreto. Entretanto, sua alegação não se sustenta tendo em vista que o item III encontra-se correto de acordo 
com o Manual de Vigilância em Saúde (Ministério Da Saúde, 2017), que em sua página 291 assim dispõe: 

 

“Exame baciloscópico- a baciloscopia de pele (esfregaço intradérmico) quando disponível, deve ser utilizada 
como exame complementar para a classi!cação dos casos em PB ou MB. A baciloscopia positiva classifica o caso 
como MB, independentemente do número de lesões. O resultado negativo da baciloscopia não exclui o diagnóstico 
da hanseníase e também não classifica obrigatoriamente o doente como PB.” Ou seja, no caso da baciloscopia ser 
negativa, a classificação será definida pelo número de lesões.” 

 

Face ao exposto,considerando que o item III encontra correto, não há que se falar em anulação da questão. 
Recurso indeferido. 

O candidato interpôs recurso sob a alegação que a alternativa B também encontra-se incorreta. Entretanto, não 
apresentou argumentação que demonstrasse o erro na alternativa. 

 

A questão foi baseada no Guia de Vigilância em Saúde,Ministério da Saúde (2017), que em sua pg.10 afirma que: 

 

“A imunidade aos vírus influenza é adquirida a partir da infecção natural ou por meio de vacinação, sendo que 
esta garante imunidade apenas em relação aos vírus homólogos da sua composição. Assim, um hospedeiro que 
tenha tido uma infecção com determinada cepa terá pouca ou nenhuma imunidade contra uma nova infecção por 
uma cepa variante do mesmo vírus. Isso explica, em parte, a grande capacidade deste vírus em causar frequentes 
epidemias e a necessidade de atualização constante da composição da vacina com as cepas circulantes.” 

 

Face ao exposto, considerando que não existe erro na questão, recurso indeferido. 

 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A candidata solicita anulação da questão sob alegação que a alternativa C também encontra-se 
incorreta. Entretanto, sua alegação não se sustenta tendo em vista que, de acordo com a referência utilizada para 
elaboração da questão (Brunner), em sua pg.109 são apresentados os possíveis diagnósticos de enfermagem no 
caso de Angina: 

 

“DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 

• Risco de perfusão tissular cardíaca diminuída 

• Ansiedade relacionada com os sintomas cardíacos e a possibilidade de morte 

Conhecimento deficiente sobre doença subjacente e os métodos usados para evitar as complicações 

• Não adesão ao tratamento, manejo ineficaz do esquema terapêutico relacionado com a incapacidade de aceitar 
as mudanças necessárias no estilo de vida. 

 

Face ao exposto, considerando que não existe erro no diagnóstico de enfermagem apresentado na alternativa C, 
recurso indeferido. 

 

Referência:Brunner & Suddarth, Manual de enfermagem médico-cirúrgica / revisão técnica Sonia Regina de 
Souza; tradução Patricia Lydie Voeux. – 13. ed. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015 

 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  



PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os candidatos interpuseram recurso solicitando anulação da questão com base na Resolução 
311/2007, entretanto, tal resolução foi revogada pela Resolução Cofen 564/2017, que estabeleceu o novo Código 
de ética dos profissionais de enfermagem e que assim dispõe: 

 

“Art. 111 As infrações serão consideradas leves, moderadas, graves ou gravíssimas, segundo a natureza do ato e 
a circunstância de cada caso.  

(,,,) 

§ 2º São consideradas infrações moderadas as que provoquem debilidade temporária de membro, sentido ou 
função na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros.” 

 

Face ao exposto, considerando que o enunciado da questão apresentou a descrição das infrações moderadas, a 
alternativa A é o único gabarito da questão. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 

CARGO: ENFERMEIRO INTERVENCIONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O candidato solicita anulação da questão sob alegação que a alternativa C também encontra 
incorreta. Entretanto, sua solicitação não se sustenta tendo em vista que tal alternativa encontra-se correta já que 
o “esquema” de doses de uma vacina não se refere as doses de reforço e sim às doses necessárias para a 
imunização que, no caso da vacina Meningocócica seriam 2 doses aplicadas aos 3 e 5 meses. O reforço da vacina 
não faz parte do esquema básico. Face ao exposto, recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O candidato solicita anulação da questão sob alegação que a alternativa B também encontra 
incorreta. Entretanto, sua alegação não se sustenta tendo em vista que a alternativa B trata da lesão por pressão 
estágio II e a argumentação do candidato foi baseada na lesão por pressão estágio III. Face ao exposto, recurso 
indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: MÉDICO CLÍNICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O candidato solicita alteração do gabarito para alternativa C. Entretanto, sua solicitação não 
poderá ser deferida tendo em vista que tal alternativa encontra-se correta. O “esquema” de doses de uma vacina 
não se refere as doses de reforço e sim às doses necessárias para a imunização que, no caso da vacina 
Meningocócica seriam 2 doses aplicadas aos 3 e 5 meses. O reforço da vacina não faz parte do esquema básico. 
Face ao exposto, recurso indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A candidata interpôs recurso sob a alegação que a alternativa A encontra-se incorreta não 
podendo ser o gabarito da questão por ter usado a palavra “somente”, restringindo as hipóteses de utilização do 
antibiótico na Diarreia Aguda. Entretanto, tal alegação não se sustenta pois a frase deve ser intepretada já que 
faculta a utilização dos antibióticos nos casos em que ocorre “comprometimento do estado geral” doa paciente, 
onde podem ser enquadrados as hipóteses citadas pela candidata. 

Face ao exposto, recurso indeferido. 

Referência: Guia de vigilância em Saúde (Ministério da Saúde, 2017) 

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/outubro/06/Volume-Unico-2017.pdf  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De fato, a área de Wernicke fica localizada no lobo temporal póstero-superior, e é bem próximo 
da região indicada pelo número 2, na figura. Ainda que exista pequena variação neurogeográfica, a área 1 e 3 não 
poderiam ser definidas como a área de Wernicke, pela grande distância e contraste da região original. A 
alternativa B é a correta, por indicar a devida região ou, no mínimo, se aproximar bastante dela. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Fonte (Wikipedia) com nível de confiabilidade baixo. Somente artigos científicos devidamente 
publicados e literatura acadêmica de suporte devem ser usadas como fonte dos recursos.  

A seguir, imagem do teste citado, precisamente descrito pela alternativa B da questão.  

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/outubro/06/Volume-Unico-2017.pdf


 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A palavra “toda” não foi usada na questão.  

O termo “musculatura flexora do quadril” refere-se a algum músculo, um ou mais de um, que faça o movimento 
citado na articulação. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa certa é a letra C. Treino de pliometria. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa certa é a letra D. I e III. 

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

 
 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme legislação especificada no enunciado da questão (Estatuto da Criança e do 
Adolescente): É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer 
tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Por se tratar de conteúdo com 
legislação informada no enunciado e o texto mantido conforme citado nesta, não cabe interpretações e/ou 
alterações do conteúdo. RECURSO INDEFFERIDO. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 



CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o Ministério da Saúde, sugere-se uma abordagem diagnóstica racional na 
investigação da pancreatite crônica. A avaliação deve iniciar por uma radiografia simples. Recomenda-se ainda a 
realização de uma ultrassonografia abdominal, que serve tanto para investigação diagnóstica quanto para 
exclusão de complicações. Se as radiografias simples de abdômen e a ultrassonografia não forem diagnósticas, 
sugere-se a realização de tomografia computadorizada abdominal se a suspeita clínica for muito forte.  

Portanto, a ultrassonografia é indicada na avaliação da patologia. A alternativa não especificou este exame como 
padrão ouro. RECURSO INDEFERIDO. 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/marco/04/MINUTA-de-Portaria-SAS-PCDT-Insuf-Panc-
Ex--crina-01-02-2016.pdf   

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Durante a realização da colonoscopia as amostras para biópsia deverão ser retiradas de acordo 
com o perfil de acometimento da doença em cada paciente, porém o íleo é a parte acometida com maior 
frequência, o que torna sua amostra preferencial. RECURSO INDEFERIDO.  

 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/dezembro/08/420112-17-61-MINUTA-de-Portaria-
Conjunta-PCDT-Doenca-de-Crohn-27-11-2017---COMPLETA.pdf 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: As informações referentes à artrite reumatoide estão atualizadas e de acordo com o Protocolo 
Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Artrite Reumatoide – Ministério da Saúde: PORTARIA CONJUNTA Nº 15, DE 
11 DE DEZEMBRO DE 2017. RECURSO INDEFERIDO.  

 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/maio/09/PCDT-da-ARTRITE-REUMATOIDE-29-04-
2019-I.pdf  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: É comum um episódio de mielite ser o primeiro evento da neuromielite óptica e esclerose 
múltipla. O sintoma da alternativa D está de acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Esclerose 
Múltipla do Ministério da Saúde. RECURSO INDEFERIDO.  

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/abril/09/PORTARIA-CONJUNTA-N-10-ESCLEROSE-
MULTIPLA.09.04.2018.pdf    

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/maio/09/PCDT-da-ARTRITE-REUMATOIDE-29-04-2019-I.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/maio/09/PCDT-da-ARTRITE-REUMATOIDE-29-04-2019-I.pdf


JUSTIFICATIVA: O diagnóstico diferencial refere-se a uma doença diversa daquela que normalmente é 
encontrada diante de determinados sintomas. Portanto, complicação de uma determinada doença não é sinônimo 
de diagnóstico diferencial, mas a causa desta. RECURSO INDEFERIDO. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com a IV Diretrizes Brasileiras para o Manejo da Asma e Acolhimento à demanda 
espontânea – Brasília: Ministério da Saúde, 2013, são indicativos de asma: três ou mais episódios de sibilância no 
último ano. As referências utilizadas foram publicadas posteriormente à consultada pelo recorrente (2002). 
RECURSO INDEFERIDO. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Questão anulada devido a conter duas alternativas iguais. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nas recomendações básicas para todos os serviços de saúde, feitas pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA), consta a indicação para a antibioticoprofilaxia até 60 minutos antes da incisão, 
sendo especificado ainda que, Vancomicina e Ciprofloxacina devem iniciar infusão 1 a 2 horas antes da incisão. 
RECURSO INDEFERIDO.  

 

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à 
Saúde. Brasília: Anvisa, 2017. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 

CARGO: MÉDICO INTERVENCIONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado correto seria as causas de dor no quadrante superior ESQUERDO. RECURSO 
DEFERIDO. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A informação está de acordo com: Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres / 
Ministério da Saúde, Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. RECURSO 
INDEFERIDO. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  



 

CARGO: MÉDICO OBSTETRA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A última diretriz do Instituto Nacional de Câncer foi atualizada em 2015, não em 2004 (referido 
pela recorrente). Nesta, consta como estratégia adotada o rastreamento mamográfico entre mulheres de 50 a 69 
anos, a cada dois anos e especifica que o exame clínico das mamas como estratégia de rastreamento não é 
recomendado, em função de ser incerto o balanço entre possíveis danos e benefícios. RECURSO INDEFERIDO. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme a referência utilizada e citada pela recorrente, O estadiamento da endometriose leva 
em consideração o tamanho, a profundidade e a localização dos implantes endometrióticos e a gravidade das 
aderências. A alternativa “A” relata que o estadiamento se dá independente da localização. A alternativa “B” relata 
que o estágio 4 da doença apresenta maior gravidade das aderências, porém o protocolo especifica que não há 
correlação entre o estágio da doença com prognóstico. RECURSO INDEFERIDO.  

PORTARIA Nº 879, DE 12 DE JULHO DE 2016. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Foi especificado no enunciado que os fatores estão relacionados às condições prévias da 
gestante. A alternativa “B” apresenta um fator de risco relacionado à história reprodutiva anterior. RECURSO 
INDEFERIDO.  

 

Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres / Ministério da Saúde, Instituto Sírio-Libanês de Ensino e 
Pesquisa – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 

Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde (nº 32) – atenção ao pré-natal de baixo risco 2013. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 

CARGO: NUTRICIONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O candidato fez alegação de que as alternativas C e D estão incorretas. No entanto, de acordo 
com a literatura atual o tratamento nutricional da intolerância a lactose consiste na redução da ingestão de lactose 
presente em lacticínios, não necessitando da exclusão total. De fato, quanto mais intolerante for a pessoa, menor 
deve ser a quantidade de lactose ingerida para que não ocorram os sintomas. Geralmente, 12g de lactose são bem 
tolerados. Assim, abnegar da qualidade nutricional do leite e produtos lácteos não deve ser a primeira opção para 
indivíduos intolerantes à lactose. Lembrando que um copo de leite (200mL) tem de 8 a 10g de lactose, é 
importante considerar na abordagem dietética para superar a intolerância à lactose, o consumo diário de 
alimentos que contenham a lactose para aumentar a capacidade das bactérias do cólon de metabolizar a lactose 
não digerida, pois já existem boas evidências da adaptação das bactérias colônicas à lactose em seres humanos. 

REFERÊNCIAS 



1. DE MORAES, Adriane Elisabete Antunes; AMANCIO, Olga Maria Silverio. Declaração de Posicionamento da 
Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição sobre Consumo de Leite e de Produtos Lácteos e Intolerância à 
Lactose. Disponível em: http://www.sban.org.br/publicacoes/posicionamentos/371/posicionamento-sobre-
consumo-de-leite-e-de-produtos-lacteos-e-intolerancia-a-lactose.  

2. ROSS, Catharine A. Nutrição Moderna de Shils na Saúde e na Doença. 11 ed. Barueri: Manole, 2016. 1.642.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De fato, na página 53 do documento da Vigitel, 2016 tem-se que no conjunto das 27 cidades, a 
frequência de adultos obesos foi de 18,9%, ligeiramente maior em mulheres (19,6%) do que em homens (18,1%)¹, 
mas o próprio Ministério da Saúde fez uma apresentação dos dados considerando que a frequência da obesidade 
(IMC ≥ 30kg/m²) foi semelhante entre os sexos², ou seja, com o coeficiente de confiança de 95% utilizado na 
pesquisa e erro máximo de dois pontos percentuais, a frequência ligeiramente maior em mulheres não foi 
significativa. 

 

 

REFERÊNCIAS 

1. Brasil, VIGITEL – Vigilância De Fatores De Risco E Proteção Para Doenças Crônicas Por Inquérito Telefônico. 
Mininistério da Saúde, 2017. Disponível 
em: http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/marco/02/vigitel-brasil-2016.pdf 

2. VIGITEL BRASIL 2016: Hábitos dos brasileiros impactam no crescimento da obesidade e aumenta prevalência 
de diabetes e hipertensão. Apresentação do PowerPoint. Ministro da Saúde, Ricardo Barros. Disponível em: 
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/abril/17/Vigitel.pdf 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sban.org.br/publicacoes/posicionamentos/371/posicionamento-sobre-consumo-de-leite-e-de-produtos-lacteos-e-intolerancia-a-lactose
http://www.sban.org.br/publicacoes/posicionamentos/371/posicionamento-sobre-consumo-de-leite-e-de-produtos-lacteos-e-intolerancia-a-lactose


CARGO: PSICÓLOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o gabarito do elaborador da prova, a alternativa correta é a B e não a A conforme 
afirmado pelo candidato. 

A alternativa A está incorreta, pois afirma que “O psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e atividades 
voltadas para a produção de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias deverá seguir três princípios(...)” e 
de acordo com o art 16 do Código de Ética “O psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e atividades voltadas 
para a produção de conhecimento e 

desenvolvimento de tecnologias: a) avaliará os riscos envolvidos, tanto pelos procedimentos, como pela 
divulgação dos resultados, com o objetivo de proteger as pessoas, grupos, organizações e comunidades 
envolvidas; b) garantirá o caráter voluntário da participação dos envolvidos, mediante consentimento livre e 
esclarecido, salvo nas situações previstas em legislação específica e respeitando os princípios deste Código; c) 
garantirá o anonimato das pessoas, grupos ou organizações, salvo interesse manifesto destes; 
d) garantirá o acesso das pessoas, grupos ou organizações aos resultados das pesquisas ou estudos, após seu 
encerramento, sempre que assim o desejarem. 
Portanto, a única resposta correta para essa questão é a alternativa B. 
Na questão 30 da prova de Benedito Leite o enunciado é: “Sobre o Código de Ética Profissional do Psicólogo é 
correto afirmar.”, e a resposta correta é a alternativa D que afirma “O psicólogo, no relacionamento com 
profissionais não psicólogos: encaminhará a profissionais ou entidades habilitados e qualificados demandas que 
extrapolem seu campo de atuação e compartilhará somente informações relevantes para qualificar o serviço 
prestado, resguardando o caráter confidencial das comunicações, assinalando a responsabilidade, de quem as 
receber, de preservar o sigilo.”. 
Nesta prova, a alternativa D afirma “Um dos princípios fundamentais desse código é: “O Psicólogo deverá sugerir 
serviços de outros psicólogos, sempre que, por motivos justificáveis, não puderem ser continuados pelo 
profissional que os assumiu inicialmente, fornecendo ao seu substituto as informações necessárias à continuidade 
do trabalho.”, o que a deixa incorreta.  
Segundo o Código de Ética, os Princípios Fundamentais são: I. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na 
promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que 
embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. II. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a 
qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
III. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando, crítica e historicamente, a realidade política, 
econômica, social e cultural. IV. O psicólogo atuará com responsabilidade, por meio do contínuo aprimoramento 
profissional, contribuindo para o desenvolvimento da Psicologia como campo científico de conhecimento e de 
prática. V. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, ao 
conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. VI. O psicólogo zelará para 
que o exercício profissional seja 
efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a Psicologia 
esteja sendo aviltada. VII. O psicólogo considerará as relações de poder nos 
contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se de 
forma crítica e em consonância com os demais princípios deste Código. 
A alternativa A está incorreta, pois afirma que “O psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e atividades 
voltadas para a produção de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias deverá seguir três princípios(...)” e 
de acordo com o art 16 do Código de Ética “O psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e atividades voltadas 
para a produção de conhecimento e 
desenvolvimento de tecnologias: a) avaliará os riscos envolvidos, tanto pelos procedimentos, como pela 
divulgação dos resultados, com o objetivo de proteger as pessoas, grupos, organizações e comunidades 
envolvidas; b) garantirá o caráter voluntário da participação dos envolvidos, mediante consentimento livre e 
esclarecido, salvo nas situações previstas em legislação específica e respeitando os princípios deste Código; c) 
garantirá o anonimato das pessoas, grupos ou organizações, salvo interesse manifesto destes; 
d) garantirá o acesso das pessoas, grupos ou organizações aos resultados das pesquisas ou estudos, após seu 
encerramento, sempre que assim o desejarem. 

Portanto, a única resposta correta para essa questão é a alternativa B. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  



PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo o item TRAMITAÇÃO DE DENÚNCIAS da normatização e legislação profissional do 
psicólogo “Denúncias encaminhadas ao CRP-MG contra psicólogos podem ser conduzidas pela Comissão de 
Orientação e Fiscalização (COF) ou pela Comissão de Ética (COE). Diante de uma denúncia informal, a COF poderá 
realizar uma visita de fiscalização ou convocar o profissional de Psicologia para receber esclarecimentos. No caso 
de uma denúncia formal, ao questionar a atuação do profissional de Psicologia, o denunciante deverá encaminhar 
uma representação ao CRP-MG, conforme determina o Código de Processamento Disciplinar (CPD) (Resolução 
CFP nº 06/2007). A representação deverá ser apresentada diretamente ao presidente do Conselho, mediante 
documento escrito e assinado pelo representante, contendo nome e qualificação do representante e do 
representado; descrição circunstanciada do fato; prova documental que possa servir à apuração do fato e de sua 
autoria e indicação dos meios de prova de que pretende o representante se valer para provar a alegação. Porém, 
a falta desses dois últimos elementos não impede o recebimento da representação. A COE, ao receber o documento 
contendo a denúncia, avaliará se a mesma apresenta indícios de infração ao Código de Ética do Psicólogo e 
prosseguirá com a tramitação processual prevista no CPD. O psicólogo processado será julgado pelo Plenário, 
havendo a possibilidade de arquivamento ou aplicação de penalidade. 

Dessa forma, a afirmativa II está incorreta. 

O item CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO da normatização e legislação profissional do psicólogo afirma “O 
profissional, que não esteja exercendo a profissão, poderá solicitar o cancelamento de seu registro junto ao 
Conselho por tempo indeterminado. O registro deverá ser reativado tão logo o psicólogo volte a atuar. O psicólogo 
deverá requerer o cancelamento por escrito (pessoalmente ou via correio), acompanhado da carteira de 
identidade profissional, e desde que: I - não esteja respondendo a processo ético; II - não esteja exercendo a 
profissão de psicólogo.  

Portanto, a afirmativa IV está incorreta. 

Sendo assim, A única alternativa correta para essa questão é a C. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na bibliografia citada pelo candidato não encontramos a citação de que sintomas primários 
possuem o mesmo significado que sintomas de primeira ordem.  

Segundo Dalgalarrondo (2008), “A principal forma de psicose, por sua frequência e sua importância clínica , é 
certamente a esquizofrenia (Tsuang; Stone; Faraone, 2000). Considera-se que alguns sintomas são muito 
significativos para o diagnóstico da esquizofrenia (Tandon; Greden, 1987), particularmente aqueles que Kurt 
Schneider (1887-1967) denominou “sintomas de primeira ordem”.”. Assim, a afirmativa I está incorreta. Dessa 
forma, a única resposta correta para essa questão é a alternativa C. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa B afirma “Durante o acompanhamento poderão ou não se realizar visitas 
domiciliares.”, e segundo as Orientações Técnicas do CREAS  as visitas domiciliares poderão acontecer durante o 
acompanhamento, a possibilidade de não serem realizadas é inexistente. Portanto, essa alternativa está incorreta. 
A única resposta correta para essa questão é a alternativa C. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 



JUSTIFICATIVA: Segundo o portal do Ministério da Saúde “Os sinais de piora do Síndrome de Burnout surgem 
quando a pessoa não segue o tratamento adequado. Com isso, os sintomas se agravam e incluem perda total da 
motivação e distúrbios gastrointestinais. Nos casos mais graves, a pessoa pode desenvolver uma depressão, que 
muitas vezes pode ser indicativo de internação para avaliação detalhada e possíveis intervenções médicas.”. 

A alternativa C afirma “Os sinais de piora do Síndrome de Burnout surgem quando a pessoa não segue o 
tratamento adequado. Com isso, os sintomas se agravam e incluem perda total da motivação, distúrbios 
gastrointestinais e depressão profunda. Nesse caso, o mais indicado é uma  internação para avaliação detalhada 
e possíveis intervenções médicas.”. Esta alternativa está incorreta uma vez que afirma que no caso de piora dos 
sintomas o mais indicado é a internação enquanto que a orientação do Ministério da Saúde fala em pode ser 
indicativo, duas ações completamente diferente uma da outra. O que torna essa alternativa incorreta. 

Portanto, a única resposta correta para essa questão é a alternativa B. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Segundo o decreto 3298/1999 Art. 2o “Cabe aos órgãos e às entidades do Poder Público 
assegurar à pessoa portadora de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à 
educação, à saúde, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à previdência social, à assistência social, ao 
transporte, à edificação pública, à habitação, à cultura, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, 
decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.”.  

A primeira afirmativa coloca “Cabe aos órgãos e às entidades do Poder Público e a sociedade assegurar à pessoa 
portadora de deficiência (...)”, portanto está incorreta. 

Dessa forma, a única alternativa correta para essa questão é a D. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com a Lei 9394/1996 art 3º: 

“O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola; II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e 
o saber; III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; V - 
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos 
oficiais; VII - valorização do profissional da educação escolar; VIII - gestão democrática do ensino público, na 
forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; IX - garantia de padrão de qualidade; X - valorização da 
experiência extra-escolar; XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. XII - 
consideração com a diversidade étnico-racial; e XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo 
da vida.” 

 Dessa forma, a alternativa A está incorreta e a única alternativa correta para essa questão é  a C. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com a LDB (Lei 9.394/96), os currículos a que se refere o caput devem abranger, 
obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da 
realidade social e política, especialmente do Brasil. Na alternativa A, está indicado a palavra 
PREFERENCIALMENTE, fazendo com que a questão fique incorreta. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A letra B trata apenas da Quota federal. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os temas transversais sugeridos nos Parâmetros Curriculares Nacionais são: Ética, Saúde, Meio 
Ambiente, Pluralidade Cultural e Orientação Sexual. Por isso, a segunda afirmativa está incorreta. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: : A alternativa D permanece como a incorreta, pois o foco da avaliação, principalmente na 
Educação Infantil, não é o de aplicar provas para verificar o desempenho dos alunos. As formas de se avaliar 
devem ser pensadas a partir da intenção do professor em sala de aula, e, devido a tal fato, torna-se incorreto 
afirmar que existe uma maneira de avaliar considerada mais correta ou mais funcional. Tudo irá depender da 
intenção do professor. Já a alternativa B está correta, pois o foco das avaliações deve estar justamente na 
reorientação para uma aprendizagem melhor do estudante, fazendo avançar pedagogicamente. E a alternativa C 
também está correta, pois o modelo de ensino tecnicista distorce o sentido da avaliação, privilegiando sim a 
atribuição de notas e classificação dos alunos. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O trecho citado na questão faz menção à Teoria de Piaget do Desenvolvimento Cognitivo, pois 
descreve e explica o desenvolvimento de processos de pensamento e estados mentais. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa C indicada pela candidata como correta está incorreta, pois concebe a brincadeiras 
nas práticas pedagógicas cotidianas dos espaços de educação infantil como uma dimensão secundária das 
interações que ali são estabelecidas. As práticas pedagógicas cotidianas dos espaços de educação infantil 
apresentam a brincadeira como uma fundamental considerada primária nas interações estabelecidas. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  



PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão apresenta duas alternativas iguais devendo, portanto ser anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A afirmativa I permanece correta, uma vez que Comenius concebeu uma teoria humanista e 
espiritualista da formação do homem que resultou em propostas pedagógicas hoje consagradas ou tidas como 
muito avançadas para a época. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa A permanece correta, pois o texto está de acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (BRASIL, 2007, p.29). 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O manuseio de bola entendido como uma técnica específica diz respeito somente ao passe e 
recepção de bola. Para poder atuar no handebol, o participante precisa desenvolver algumas técnicas básicas, 
como: manejo ou manuseio de bola; condução de bola (drible) e o arremesso. E nesse sentido, somente o passe e 
a recepção são considerados integrantes da técnica manuseio de bola. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Em um mesmo texto, podem aparecer várias funções da linguagem. O importante é saber qual a 
função predominante de um texto. A metalinguagem não foi o principal objetivo do autor do texto apresentado 
na prova. Um dicionário, por exemplo, tem como principal finalidade explicar o significado de palavras e, para 
isso, o código é posto em destaque. 

A linguagem desempenha determinada função, de acordo com a ênfase que se queira dar a cada um dos 
componentes do ato da comunicação. 

O autor do texto apresentado na prova não escreveu com o propósito de explicar o significado de BNCC e FUNDEB, 
mas com o objetivo de transmitir ao interlocutor, informações sobre a educação de qualidade. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  



PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve erro de elaboração da questão, portanto fica anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: “Tanto a parte de educação infantil, quanto a dos ensinos fundamental e médio já foram 
aprovadas.” 2º§ 

 

A palavra “foram” é flexão verbal dos verbos “ir” e “ser”, porém, na frase do enunciado da questão, o verbo 
empregado é “ser” no pretérito. 

 

Observe as frases no presente do indicativo: 

 

 A parte dos ensinos fundamental e médio (verbo “ir” - vai) aprovada. 

 

 A parte dos ensinos fundamental e médio (verbo “ser” – “é”) aprovada. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme as gramáticas da Língua Portuguesa, o verbo “visar” no sentido de “ter como objetivo”, 
“ter como meta” é transitivo indireto. Portanto a frase da alternativa “C” está correta - O diretor visa ao 
cumprimento de metas propostas pela Secretaria de Educação. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O Modernismo brasileiro é tradicionalmente dividido em três fases: Primeira Fase (Fase 
Heroica), Segunda Fase (Geração de 1930) e Terceira Fase (Geração de 1945). 

Portanto a alternativa “D” está incorreta ao afirmar que a Geração de 45  pertenceu à Segunda Fase do 
Modernismo. 

A alternativa “A” está correta – “São traços da Geração de 45: a pesquisa estética e a renovação das formas de 
expressão literária na poesia e na prosa.”  

 

Conforme William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães, “A pesquisa estética e a renovação das formas de 
expressão literária, tanto na poesia quanto na prosa, são os traços distintivos da geração de 45.” 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve erro de elaboração da questão, portanto fica anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
 

 



CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão deve ser mantida, uma vez que o candidato deixou de apresentar justificativas para 
que a mesma fosse anulada. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão deve ser mantida, uma vez que o candidato deixou de apresentar justificativas para 
que a mesma fosse anulada. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Após análise apresentada pelo candidato, a questão deve ser anulada, posto que a forma escrita 
correta da opção “D” deveria conter um hífen entre as palavras. Dessa forma, o recurso deve ser aceito. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Ao contrário do que o candidato alega, há uma diferença importante entre os enunciados das 
alternativas B e D. 

 

A redação da alternativa B apresenta-se da seguinte forma:  

 

B ( ) A bainha de mielina acelera o deslocamento do impulso nervoso, pois ela funciona como um potente condutor 
dos impulsos elétricos, que ocorrem aos saltos, através dos nódulos de Ranvier.  

 

Essa alternativa está INCORRETA porque a bainha de mielina acelera o deslocamento do impulso nervoso não 
pelo fato de ser condutora de impulsos nervosos.  

Justamente ao contrário, a bainha funciona como um isolante nos locais onde está presente. 

Assim sendo, devido ao fato de haver regiões condutoras de impulso elétrico, denominadas nódulos de Ranvier, 
intercaladas por regiões não condutoras de impulso elétrico, ou seja, aquelas cobertas pela bainha de mielina, os 
impulsos deslocam-se aos saltos, atribuindo-lhes, dessa forma, maior velocidade.  

Dessa forma, a única alternativa correta para essa questão é a letra D, cuja redação é a seguinte: 

D ( ) A bainha de mielina acelera a condução dos impulsos nervosos, uma vez que estes deslocam-se aos saltos ao 
longo do axônio, de um nódulo de Ranvier ao seguinte, funcionando como um isolante natural.  

FONTE: 

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. 11.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. pp. 161. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  



PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O item IV da questão 23 explora aspectos fisiológicos do Sistema Nervoso, mais especificamente, 
das estruturas neuronais denominadas “dendritos” e “axônios”. No que se refere aos axônios e fazendo uma 
conexão com os dentritos, afirma-se que a propagação de um impulso nervoso “parte do axônio de um neurônio 
em direção ao dendrito do neurônio seguinte”, o que está correto, conforme verifica-se no fragmento abaixo de 
literatura específica: 

Os dendritos (do grego dendrites, referente a árvores) são as terminações aferentes, isto é, recebem os estímulos 
do meio ambiente, de células epiteliais sensoriais ou de outros neurônios. Eles se ramificam, afilando até as 
extremidades e exibem pequenas expansões bulbosas, as espículas dendríticas, onde ocorre o contato com outros 
neurônios. (GENESER, 2003, p.260-265) 

O axônio (do grego axon, eixo) é um prolongamento eferente do neurônio. Ele conduz os impulsos a outro 
neurônio, a células musculares ou glandulares. (GENESER, 2003, p.260) 

Ainda, os próprios autores utilizados no recurso apresentado pelo (a) candidato (a), confirmam a veracidade 
dessa afirmativa, como se percebe na transcrição abaixo, no qual sublinhamos alguns termos a fim de destacar a 
adequação:  

“AMABIS E MARTHO, afirma que ´os dentritos (do grego dendron, arvore) são prolongamentos ramificados 
especializados na recepção de estímulos provenientes de outros neurônios ou de células sensoriais’. p336.” 

Dessa forma, verifica-se que o item IV apresenta inequivocamente a afirmação de que os dentritos têm função de 
recepção dos impulsos nervosos, enquanto que o os axônios atuam no neurônio propagando os impulsos 
nervosos.   

Assim sendo, não houve inversão dos conceitos de dentrito e de axônio, como buscou argumentar o(a) 
candidato(a), de modo que a afirmativa do item IV é verdadeira e mantem-se como resposta correta para a 
questão a letra D. 

FONTES:  

GENESER, F. Histologia: com bases moleculares. 3.ed. Buenos Aires: Médica Panamericana/ Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2003. p. 260-265.                                  

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. 11.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. pp. 154. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O uso do termo “Ununpêntio” na questão, não a torna  incorreta. Portanto não há erro na 
questão, que justifique sua anulação. O tema da questão consta do conteúdo programático disposto no Edital do 
Concurso. O conhecimento da tabela periódica está inerente ao tema da questão. Permanece inalterado o gabarito 
oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: O recurso apresentado procede. A questão 36 deve ser anulada, uma vez que, de acordo com as 
regras de nomenclatura científica dos vírus, o nome da família e o nome do gênero devem ser grafados em itálico. 
No caso, somente o nome da família do vírus veio grafada em itálico,  enquanto que o gênero do vírus em pauta 
não o foi, gerando dúvida ao candidato na escolha da opção correta.   

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 



JUSTIFICATIVA: O tema da questão consta do conteúdo programático disposto no Edital do Concurso. O 
conhecimento da tabela periódica está inerente ao tema da questão. Portanto não há erro na questão. Permanece 
inalterado o gabarito oficial. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  

𝑓(𝑥) = 10𝑥
2−3 −

1

100
 

0 = 10𝑥
2−3 −

1

100
 

1

100
= 10𝑥

2−3 

10𝑥
2−3 = 10−2 

𝑥2 − 3 = −2 

𝑥2 = 1 

𝑥 = ±1 

As raízes são simétricas ou opostas. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Fica anulada a questão, por não conter alternativa que atende ao enunciado. 
A partir da função polinomial 𝑓(𝑥) = 2𝑥3 + 𝑥2 − 𝑥 − 2, qual será valor de 
𝑓(4) − 𝑓(0) + 𝑓(−5) 
 
𝑓(4) = 2 ∗ (4)3 + 42 − 4 − 2 ⸫ 𝑓(4) = 2 ∗ 64 + 16 − 4 − 2 ⸫  
𝑓(4) = 128 + 16 − 4 − 2 ⸫ 𝑓(4) = 128 + 16 − 4 − 2 = 138 
 
𝑓(0) = 2 ∗ (0)3 + 02 − 0 − 2 ⸫ 𝑓(0) = 2 ∗ 0 + 0 − 0 − 2 
𝑓(0) = 0 + 0 − 0 − 2 = −2 
 
𝑓(−5) = 2 ∗ (−5)3 + (−5)2 − (−5) − 2 
𝑓(−5) = 2 ∗ (−125) + 25 + 5 − 2 
𝑓(−5) = −250 + 25 + 5 − 2 = −222 



 
𝑓(4) − 𝑓(0) + 𝑓(−5) = 138 − (−2) + (−222) = 138 + 2 − 222 = −𝟖𝟐 

Conforme apresentado nenhuma das alternativas apresentadas condiz com o resultado que 
satisfaz a questão. Desta forma a questão está anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 
 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A letra D é a incorreta pois nela está posto que um dos critérios seria: Obrigatoriedade de 
estudos de recuperação, EXCLUSIVAMENTE paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento 
escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Na Lei 9.394/96, está posto que, 
nesse critério específico, tais estudos de recuperação serão PREFERENCIALMENTE paralelos ao período letivo. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme a Lei nº 13.509 de 2017, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 
8.069/90), a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se 
prolongará por mais de 18 (dezoito meses) e não mais de 2 (dois) anos. Sendo assim, a segunda afirmativa se 
mantém verdadeira. A mesma Lei nº 13.509 de 2017 inclui o §5º: Será garantida a convivência integral da criança 
com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional. Dessa forma, a quarta afirmativa também se 
mantém correta. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa A diz respeito à Educação Moderna: séculos XVI e XVII, mas precisamente ao 
Renascimento Cultural ou Renascença, e por isso está incorreta. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Com relação à primeira afirmativa, levando em consideraçãoa submissão dos programas e 
políticas educacionais às orientações das agências multinacionais, e o interesse mercadológico em manter uma 
educação instrumental, elitista e dual, podemos concluir que, de acordo com os aportes teóricos da Escola de 
Frankfurt, as políticas públicas para educação brasileira determinadas a partir dessa década (1990), buscaram de 
modo geral reforçar e enfatizar os interesses das classes dominantes de estabelecer consensos pelo alto, 
cooptando intelectuais e lideranças vinculadas às classes populares para manter e reproduzir uma das sociedades 
capitalistas mais desiguais do mundo. A afirmativa precisa ser contextuada com o texto base da questão, caso 
contrário ela não fará sentido. 

Com relação à segunda afirmativa, as reformas pedagógicas isoladas podem até, em certas ocasiões, reforçar a 
crise, porque abrandam as necessárias exigências a serem feitas aos que devem ser educados e porque revelam 
uma inocente despreocupação diante do poder que a realidade extrapedagógica exerce sobre eles. Sendo assim, 
tal afirmativa permanece correta. 



Dessa forma, o gabarito permanece letra B. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A candidata afirma que a palavra subserviência não se encaixa na Gestão Democrática. A 
alternativa da questão permanece a letra A pois é justamente por isso que tal alternativa está incorreta. E o 
enunciado da questão pede para que se marque a alternativa incorreta. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Não há um questionamento e nem uma fundamentação para o pedido de anulação da candidata. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Tanto a discriminação racial quanto a exposição à violência dizem respeito às barreiras 
socioculturais. Portanto, o questionamento do(a) candidato(a) procede. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve um erro de digitação e a alternativa A considerada correta está com o termo ensino 
infantil ou invés de educação infantil, e há diferenças entre os termos educação e ensino. Portanto, a questão deve 
ser anulada. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A afirmativa III está incorreta pois aponta que os projetos interdisciplinares de educação são 
marcados por uma visão REDUCIONISTA, quando na realidade é o inverso. Tais projetos têm como prerrogativa 
a aprendizagem integral do indivíduo a partir de diversos conteúdos diferentes. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Não há erros de ortografia na questão indicada. A palavra contempto está correta e significa 
Ação de desprezar algo ou alguém; pouco caso, sobranceria, e foi usada de maneira adequada para o propósito da 
questão. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 



JUSTIFICATIVA: As Diretrizes Curriculares Nacionais não apontam que a escola de tempo integral deve ser 
assegurada a todos os alunos dos três anos iniciais do ensino fundamental. Portanto, a partir do enunciado, a 
alternativa B está incorreta. 

A alternativa D diz respeito aos primeiros três anos do ensino fundamental, e não especifica em quais anos os 
alunos podem ser retidos. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A primeira afirmativa está correta pois, a degradação do sistema educacional brasileiro faz com 
que as pessoas que trabalham nessa instituição passem a não mais trabalharem em equipe. Em muitos casos, elas 
estão cansadas e preferem fazer o seu serviço e ir embora, atuando de maneira simplista e realizando apenas o 
trabalho que lhes é designado. 

A última afirmativa está correta, e foi retirada dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, p. 35, 1997). 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa D está correta, pois o currículo entendido como campo TENTA impor tanto a 
definição particular de cultura de um dado grupo quando propõe determinado conteúdo a ser desenvolvido com 
os alunos. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A adaptação no contexto citado pelo candidato se dá através da equilibração, uma vez que o 
indivíduo inicia o seu processo de construção do conhecimento através do desequilíbrio entre o sujeito e o objeto. 
Sendo assim, a alternativa A permanece correta. A alternativa B está incorreta pois diz respeito a teoria de 
aprendizagem social de Bandura, que tem algumas semelhanças com o behaviorismo de Skinner. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A fonte consultada para a formulação da questão traz o nome do programa como sendo 
MecDeisy. Nesse sentido, a questão não pode ser considerada contendo uma anormalidade gráfica. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão solicita que o candidato assinale a alternativa que NÃO é um cuidado a 
ser observado durante a convivência social em ambientes como a sala dos professores nos intervalos, os 
momentos de estudos e na vida individual. Sendo assim, permanece a alternativa A, pois todas as outras 
alternativas indicam tais cuidados. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  
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