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RESPOSTA AOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA GABARITO PRELIMINAR DAS 
PROVAS OBJETIVAS 

 
A Crescer Consultorias, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos 

deferidos e indeferidos, nos moldes estabelecidos no edital de abertura nº 001/2019, interpostos contra as 
questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Conforme subitem 8.12 do Edital de Abertura n° 001/2019, se o exame de recurso resultar na anulação de 
questão, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de 
terem recorrido. 

 
 
                                                                                                                                                    Teresina/PI, 30 de julho de 2019 
 
 
 
 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

 JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “B” para a alternativa “C”. 
Impossível, pois, a alternativa “C” afirma que a expressão “a tecnologia”, em “a medicina volta seu olhar para a tecnologia”,
exerce função de objeto indireto em uma oração em que está inserida. Entretanto, essa afirmação não é verdadeira, pois a 
expressão em análise exerce a função sintática de adjunto adverbial de direção. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “B” para a alternativa “D”. Afirma 
que “o termo “diariamente” não modifica o verbo. Equivoca-se o candidato, pois o advérbio é um termo modificador que, 
de maneira independente, expressa uma circunstância (de lugar, de tempo, de modo, de intensidade, de condição, dentre 
outras) e desempenha na oração a função de adjunto adverbial.  No caso, é modificador do verbo com o qual se relaciona. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Nada a reformar, considerando que a análise 
sintática proposta centra-se no pronome relativo e, em relação a este, a análise não oferece nenhuma incorreção. Por sua 
vez, há quem argumente que o conteúdo cobrado na questão não consta no edital. Engana-se o recorrente, uma vez que 
função subjetiva é o mesmo que função de sujeito (subjetus = sujeito). 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

  JUSTIFICATIVA:  Recorre o candidato requerendo anulação da questão sob o argumento de que o conteúdo  abordado 
nesta questão é para quem já tem o ensino fundamental completo e não para quem o ensino fundamental incompleto, como 
estabelece o edital do certame. Engana-se o candidato, pois o edital é claro que o conteúdo é para quem possui o ensino 
fundamental, inclusive o conteúdo abordado está entre os descritos no edital. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

  JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação questão sob o argumento de que a troca do verbo 
por existir continuaria com a classificação de oração sem sujeito. Engana-se o candidato. O verbo existir é pessoal 
e pede sujeito. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 08 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
  JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Argumenta que “O termo “Tendo em vista” retoma 
o termo “o grande desafio para os próximos anos”, onde não expressa causa no contexto texto.”. Equivocado o recorrente, uma 
vez que  a expressão em análise na questão não se trata de um pronome relativo, categoria gramatical com função de 
retomada e representação de termos em oração subordinada, mas sim de uma locução conjuntiva com função de operador 
argumentativo de progressão das ideias, com valor de semântico de causa. As relações semânticas se extraem do contexto. 
No caso, não há outra interpretação semântica para a expressão no contexto em que ela está inserida. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

  JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “D” para a alternativa “C”. Não há 
possibilidade de atender à irresignação do recorrente, uma vez que a análise sintática, nestes casos, deve ser feita a partir 
dos elementos que se arranjam (sintaxis, do grego que significa arranjo, ordem, disposição). Portanto, trabalhar com 
elementos de ordem implícita, como quer o recorrente, vulnera o processo sintático das relações entre os termos em 
análise. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 11 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “D” para a alternativa “B”. 
Entretanto, limitou-se a copiar e colar informações sem se ater ao que se pede na questão, sem qualquer justificativa que 
assegure sua pretensão. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 12 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

  JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Sustenta na que, na alternativa “B”, a palavra 
“teorias” apresenta ditongo. Equivocado o candidato, pois, nesta palavra, os encontros [eo] e  [ia] constituem hiato: te-o-ri-
as. Por sua vez, na palavra “usam”, ocorre ditongo no encontro “am”, pois se ouve, na pronúncia /au/ com /a/ nasalizado. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 13 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Sustenta que “o mais adequado a ser utilizado 
seria: teria acontecido”. Esse tipo de argumentação não serve para justificar a anulação da questão, pois demonstra o 
recorrente que apenas desconhece o preceito gramatical envolvido na análise da questão. A questão é de natureza 
meramente gramatical e um consulta à gramática, no tópico aludido na questão, esclarecerá qualquer dúvida do candidato. 
É importante que o recurso seja manejado com embasamento teórico consistente e fundamentado. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 14 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Sustenta na que, na alternativa “B”, a palavra 
“desafio” apresenta ditongo. Equivocado o candidato, pois, nesta palavra, o encontro [io] constitui hiato: de-sa-fi-o. Por 
sua vez, na alternativa “C”,  na palavra “existem”, ocorre ditongo na última sílaba, pois ouve-se [ezistei] com /e/ 
nasalizado.  Já na palavra  “tempo”, ocorre dígrafo em  “em”, pois ouve-se /e/ nasalizado. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 

                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: MATEMÁTICA BÁSICA 
QUESTÃO: 17 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Resolução correta 
 

+
 
= + =    

  
É necessário fazer o MMC de 7 e 4, que neste caso da 14.   
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: MATEMÁTICA BÁSICA 
QUESTÃO: 19 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O desenvolvimento apresentado pela candidato está correto, porém a mesma não apresentou a 
resposta na forma da fração irredutível. Que é a forma mais simplificada de escrever uma fração. Em questões de 
multipla escolha é padrão assinalar a fração irredutível. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: CONHECIMENTO ESPECIFICO (AUXILIAR DE SERVIÇOS) 
QUESTÃO: 22 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão indaga sobre como saber agir caso sentir o cheiro de gás. 
Das quatro afirmações apresentadas nas quatro alternativas, a única afirmação incorreta é a alternativa “D”, pois em caso 
de cheiro de gás o correto é abrir janelas e portas, conforme link abaixo: 
Além dos cuidados com o gás de cozinha no dia a dia, precisamos também estar preparados para saber como agir caso 
sentir o cheiro de gás. 
1. Não acender luz ou fósforos; 
2. Não utilizar telefone celular; 
3. Não ligar ou desligar eletrodomésticos e outros eletrônicos; 
4. Buscar promover ventilação no ambiente, ou seja, abrir janelas e portas; 
5. A depender da gravidade, verificar de onde vem o vazamento, isto é, pode ser de uma chama aberta que tenha 
tido o fogo apagado, bem como da mangueira, da válvula ou mesmo do próprio botijão; 
6. Se possível, desligar os registros gerais; 
7. Deixar o local com segurança. No âmbito de trabalho, é recomendável abandonar a área com segurança e 
solicitar ajuda, se deslocando para o ponto de encontro; 
8. Avisar órgão competente, isto é, se o cheiro for muito forte deve-se avisar aos bombeiros, mas caso o cheiro seja 
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leve, deve-se avisar à empresa distribuidora. 
https://www.blogsegurancadotrabalho.com.br/2017/04/cuidados-com-o-gas-de-cozinha-glp.html 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: CONHECIMENTO ESPECIFICO (AUXILIAR DE SERVIÇOS ) 
QUESTÃO: 38 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Conforme publicação da Universidade de Brasília, link abaixo, segue a justificativa para o gabarito da 
QUESTÃO: 
Características dos quatro estilos relacionais  
Em geral, para efeito de estudo dos Estilos Relacionais, dividimos em quatro tipos principais: • ESTILO AGRESSIVO. • 
ESTILO PASSIVO. • ESTILO MANIPULADOR. • ESTILO ASSERTIVO OU AUTO-AFIRMATIVO. 
O estilo agressivo  
A agressividade se observa por meio de comportamentos de ataque contra as pessoas e os acontecimentos. O agressivo 
prefere submeter os outros a fazê-los curvar, ou mudar de opinião. O agressivo fala alto, interrompe e faz barulho com os 
seus afazeres, enquanto os outros se exprimem. Ele desgasta psicologicamente as pessoas que o rodeiam. O agressivo 
pensa que é sempre ganhador com o uso de seu método, mas não entende que se o fosse, não necessitaria ser agressivo. 
O agressivo torna-se um cego no seu meio, porque as pessoas evitam falar com ele de forma verdadeira. Os agressivos 
emitem, muitas vezes, a opinião de que os outros são estúpidos. O objetivo principal do agressivo é ganhar sobre os 
outros, dominar e forçar os outros a perder. Muitas vezes, vence humilhando e controlando os outros, de tal modo que 
não lhes dá a possibilidade de se defenderem. 
O agressivo procura: • Dominar os outros. • Valorizar-se à custa dos outros. • Ignorar e desvalorizar sistematicamente o 
que os outros fazem e dizem.  
Atitudes agressivas nas relações hierárquicas: • em posição dominante: autoritarismo, frieza, menosprezo, intolerância; • 
em posição subordinada: contestação sistemática, hostilidade a priori contra tudo o que vem de cima.  
Os álibis ouvidos com maior freqüência por parte do agressivo: • Neste mundo é preciso saber impor-se. • Prefiro ser 
lobo a ser cordeiro. • As pessoas gostam de ser guiadas por alguém com um temperamento forte. • Se eu não tivesse 
aprendido a me defender, já há muito tinha sido devorado. • Os outros são todos uns imbecis. • Os outros são todos uns 
patifes. • Só os fracos e os hipersensíveis é que podem se sentir agredidos. 
http://www.cespe.unb.br/colaboradores/Chefes_Fiscais_04_1/arquivos/APOSTILA_COMUN_E_RELAC_INTERPESS.PDF 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL  
PROVA: CONHECIMENTO ESPECIFICO (VIGIA ) 
QUESTÃO: 21 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O alegado pelo candidato de maneira alguma impede de se chegar à alternativa correta, que no caso é a 
alternativa “D”. 

Extintor Indicação 

Água (H2O) 
É indicado para incêndios da classe A. Seu princípio de extinção é por resfriamento e age em 
materiais como madeiras, tecidos, papéis, borrachas, plásticos e fibras orgânicas. É proibido 
o seu uso para incêndios de classe B e C. 

Gás Carbônico 
(CO2) 

É indicado para incêndios da classe B e C. Seu princípio de extinção ocorre por abafamento 
e resfriamento e age em materiais combustíveis e líquidos inflamáveis e também contra 
fogo oriundo de equipamentos elétricos. 

Pó Químico 
B/C 

É indicado para incêndios da classe B e C. Seu princípio de extinção é por meio de reações 
químicas. 

Pó Químico 
A/B/C 

É indicado para incêndios da classe A, B e C. Seu princípio de extinção é por meio de reações 
químicas e abafamento (para incêndios da classe A) e pode ser usado para a contenção de 
fogo de praticamente qualquer natureza. 

Espuma 
mecânica 

É indicado para incêndios da classe A e B e seu uso é proibido para incêndios de classe C. 
Seu princípio de extinção é por meio de abafamento e resfriamento. 

https://www.escolaengenharia.com.br/tipos-de-extintores/ 
https://pt.scribd.com/doc/315637843/apostila-porteiro-e-vigia-pronta-docx 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL  
PROVA: CONHECIMENTO ESPECIFICO (VIGIA ) 
QUESTÃO: 22 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  O alegado pelo candidato não justifica nenhum conflito entre as leis. Conforme link abaixo, segue a 
justificativa para o gabarito da questão, onde a única alternativa que apresenta os valores referidos na única que Lei que 
apresenta tal definição, é a alternativa “A”. 
Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, 
estético, histórico ou turístico.  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4717.htm 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL  
PROVA: CONHECIMENTO ESPECIFICO (VIGIA ) 
QUESTÃO: 23 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Conforme artigo 163 do Código Penal, que traz a definição de “Dano”, link abaixo, gabarito alterado. 
Dano 
Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia 
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Roubo 
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de 
havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. 
Extorsão 
Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem 
indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa. 
Alteração de Limites 
Art. 161 - Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, para apropriar-se, no 
todo ou em parte, de coisa imóvel alheia. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm 
https://www.soleis.adv.br/crimescontraopatrimonio.htm 
PARECER FINAL: Gabarito alterado para letra “B” 
 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
PROVA: CONHECIMENTO ESPECIFICO (VIGIA ) 
QUESTÃO: 24 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Conforme links abaixo, segue a justificativa para o gabarito da questão. Dentre as causas de acidentes de 
trabalho, está a Condição Insegura e Ato Inseguro, onde há uma diferença significativa entre elas. Os termos Ato Inseguro 
e Condição Insegura ganharam espaço a partir do modelo de gênese de acidentes denominado Modelo Dominó 
desenvolvido por Willian Heinrich e publicado em 1931. Segundo Heinrich os acidentes resultam de uma cadeia de 
eventos sequenciais, metaforicamente, como uma fila de dominós caindo. Estes dominós foram nominados e um deles era 
denominado Ato Inseguro ou Condição Insegura o qual antecedia a ocorrência do acidente. Uma vez removido este 
dominó, os demais que o antecediam mesmo “caindo” ou se manifestando, não resultava no acidente. Este modelo ganhou 
corpo entre os profissionais de segurança e popularizou estes termos. Popularizou tanto que era muito comum nas 
investigações de acidentes encontrar como definição de causa o Ato Inseguro e a Condição Insegura. O Ato Inseguro era 
sempre relacionado à falha humana e, segundo as pesquisas, eram apontados como responsáveis por 80% dos acidentes. 
Já as Condições Inseguras são aquelas situações presentes no ambiente de trabalho e que colocavam em risco a 
integridade física e/ou a saúde das pessoas. São os defeitos, falhas, irregularidades técnicas e falta de recursos de 
segurança. Acontece sem a interferência do trabalhador, pois ele está vulnerável a essas condições. 
A condição insegura é a condição física ou mecânica existente no local, na máquina, no equipamento ou na instalação (que 
poderia ter sido protegida ou corrigida), e que leva a ocorrência do acidente, como o piso escorregadio, oleoso, molhado, 
com saliência ou buraco, máquina desprovida de proteção ou com polias ou partes móveis desprotegidas, instalação 
elétrica com fios descascados, motores sem fio terra, iluminação deficiente ou inadequada. 
CAUSAS DOS ACIDENTES DE TRABALHO 
1 – Condições inseguras 
o Equipamentos sem proteção 
o Equipamentos defeituosos 
o Procedimentos arriscados em máquinas ou equipamentos 
o Armazenamento inseguro, congestionado ou sobrecarregado 
o Iluminação deficiente ou imprópria 
o Ventilação imprópria, mudança insuficiente de ar ou fonte de ar impuro 
o Temperatura elevada ou baixa no local de trabalho 
o Condições físicas ou mecânicas inseguras que constituem zonas de perito 
2 – Atos inseguros 
o Carregar materiais pesados de maneira inadequada 
o Trabalhar em velocidades inseguras muito rápidas ou lentas 
o Utilizar esquemas de segurança que não funcionam 
o Usar equipamento inseguros ou usa-lo inadequadamente 
o Não usar procedimentos seguros 
o Assumir posições inseguras 
o Subir escadas ou degraus depressa 



CRESCER CONSULTORIAS LTDA - ME 
CNPJ: 09.375.709/0001-46 

Rua Senador Joaquim Pires, nº 1965 / A, Leste Ininga • Teresina • PI CEP: 64049-590 
Telefone: (86) 3303-3883 Telefone: (86) 3011-4261 e-mail: crescerconcursos@outlook.com 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS 
CNPJ Nº 06.554.422/0001-95 
CONCURSO PÚBLICO 
CRESCER CONSULTORIAS 

 
 

 

o Distrair, negligenciar, brincar, arriscar, correr, pular, saltar, abusar etc. 
COMO PREVENIR ACIDENTES 
1-ElimINação das condições inseguras 
o Mapeamento das áreas de risco 
o Análise profunda dos acidentes 
o Apoio irrestrito da alta administração 
2 – Redução dos atos inseguros 
o Processo de seleção de pessoal 
o Comunicação interna 
o Treinamento 
o Reforço positivo 
http://www.petropolis.rj.gov.br/intranet/index.php/servidor/ambientes-de-trabalho/126-ambiente-de-trabalho/98-
seguranca-no-trabalho.html 
https://www.ebah.com.br/content/ABAAAASwMAL/apostila-gestao-pessoas?part=5# 
http://www.apostilasopcao.com.br/indice/indice_raposama_vigpor.pdf 
https://slideplayer.com.br/slide/9515359/ 
http://www.ccb.usp.br/arquivos/cipa/1520000135_boletimcipaavisa102janeiro2018.pdf 
http://www2.ebserh.gov.br/documents/147715/0/NORMA+OPERACIONAL+Nº+1.pdf/b46f6af1-aa1b-493d-b0be-
4e2ce8a38642 
http://segurancatemfuturo.com.br/index.php/2016/07/21/entenda-os-conceitos-de-atos-e-condicoes-inseguras-nas-
causas-de-acidentes/ 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL  
PROVA: CONHECIMENTO ESPECIFICO (VIGIA ) 
QUESTÃO: 25 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada, pois as alternativas A, B e C são idênticas 
PARECER FINAL: QUESTÃO ANULADA 
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                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL  
PROVA: CONHECIMENTO ESPECIFICO (VIGIA ) 
QUESTÃO: 29 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Conforme links abaixo, segue a justificativa para o gabarito da questão. A  função de vigia e vigilante 
não se confundem, ou seja, há uma diferença substancial que a empresa precisa respeitar, onde o vigia não pode exercer 
a função do vigilante e vice-versa, haja vista a diferença de capacitação exigida entre uma função e outra. 
O vigia é todo trabalhador que exerce a atividade de guarda e zelo do patrimônio. É uma atividade normalmente estática, 
não exige especialização e nem preparação especial. Tem por finalidade exercer tarefas de fiscalização e observação de 
um local, ou controle de acesso de pessoas. 
O vigilante é todo trabalhador que exerce a atividade de vigilância patrimonial, bem como de pessoas. A função de 
vigilante exige especialização (aprovação em curso de formação específica), uma vez que o trabalhador executa suas 
atividades com porte de arma. Os vigilantes realizam transporte de valores ou qualquer outro tipo de carga que exige 
cuidados especiais ao serem transportadas. 
Ao vigia e ao vigilante que trabalha em horário noturno é assegurado o mesmo direito aos demais trabalhadores 
noturnos, ou seja, além da redução da hora noturna para 52 minutos e 30 segundos, haverá o pagamento do adicional 
noturno de, no mínimo, 20% sobre a hora diurna. 
Já em relação ao adicional de periculosidade, não há obrigatoriedade do pagamento deste adicional ao vigia, uma vez 
que este não está exposto a tal risco. 
http://www.granadeiro.adv.br/clipping/doutrina/2017/05/31/vigia-e-vigilante-diferentes-qualificacoes-e-obrigacoes-
trabalhistas 
http://www.escolahunters.com.br/sem-categoria/vigia-e-vigilante-saiba-diferenca/ 
https://trabalhista.blog/2017/05/26/vigia-e-vigilante-diferentes-qualificacoes-e-obrigacoes-trabalhistas/ 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL  
PROVA: CONHECIMENTO ESPECIFICO (VIGIA ) 
QUESTÃO: 31 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Toda empresa ou organização conta com três níveis de administração, decisão e operação. Podemos 
dizer que, o planejamento é um processo desenvolvido com o objetivo de alcançar uma determinada situação almejada, 
ou seja, é a preparação para o alcance dessa "situação", que ocorre através de um planejamento bem feito, otimizando os 
recursos da organização e tornando-os mais eficiente e eficaz em sua aplicabilidade. Os principais fundamentos de um 
bom planejamento, são: a definição dos objetivos e a concepção de planos que integram e coordenam as atividades da 
organização de forma a atingir esses objetivos. 
Um planejamento empresarial é importante por diversos fatores, entretanto, podemos destacar os que seriam chamados 
e conhecidos por "fatores essenciais", como por exemplo: o senso de direção, a maximização da eficiência, a redução dos 
impactos ambientais (internos e externos), a definição dos parâmetros de controle administrativo e a potencialização do 
autoconhecimento organizacional. Podemos dizer, que no geral, existem três níveis de planejamento empresarial, a 
diferenciação deles ocorre em termos relativos e se fundamenta em quatro aspectos, onde nós temos o nível de decisão, 
o horizonte temporal, a especificidade e a amplitude de efeitos. Esses aspectos definem os três níveis de planejamento 
empresarial, podendo ele ser, estratégico, tático ou operacional. 
O planejamento estratégico é aquele que define as estratégias de longo prazo da empresa. Esse planejamento contribui 
na definição da visão, missão e valores da organização. Também colabora com a concepção dos objetivos (metas), e da 
análise dos fatores internos e externos da companhia. O planejamento estratégico é o mais amplo dos três e 
abrange toda a organização. No geral, podemos resumi-lo como um processo gerencial que possibilita 
estabelecer o rumo a ser seguido pela empresa, com vistas a obter um nível de otimização na relação da 
empresa com o seu ambiente. 
O planejamento estratégico é um processo permanente e contínuo, sendo sempre voltado para o futuro. Ele visa 
a racionalidade das tomadas de decisão e a alocação dos recursos organizacionais da forma mais eficiente possível, o que 
acaba gerando mudanças e inovações na companhia. Em sua maioria, as decisões estratégicas da empresa são tomadas 
pelos proprietários, CEO, presidente, diretoria, porém, dependendo da forma como a organização concebe seus 
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processos. É importante lembrar que os ocupantes de cargos estratégicos devem evitar ao máximo atividades 
administrativas de nível tático e atividades de execução de nível operacional. 
http://www.portal-administracao.com/2014/07/planejamento-estrategico-tatico-operacional.html 
http://www.apostilasopcao.com.br/indice/indice_raposama_vigpor.pdf 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
PROVA: CONHECIMENTO ESPECIFICO (VIGIA ) 
QUESTÃO: 32 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A subordinação implica a sujeição do empregado às normas pré-estabelecidas pelo empregador e às 
coordenadas de comando da atividade a ser exercida. O empregado aceita as condições e as modalidades que o empregador 
impõe para a realização da atividade laboral. O trabalhador consente, assim, com as normas determinantes do modo como 
deve prestar os seus serviços delimitados pelo empregador. 
Cumpre destacar que não é o trabalhador que é subordINado às normas diretivas do empregador, e sim o modus 
operandi da sua atividade laboral, a maneira como deve ser exercida a atividade na prestação do serviço. Há o que a 
doutrina convenciona chamar de subordinação jurídica do empregado ao empregador. 
Podemos concluir que o trabalhador sujeita a sua atuação, o modo como exercerá as suas atividades, às normas 
diretivas, à política adotada pelo empregador, e aos comandos determinativos da maneira a ser exercida a tarefa, 
impondo-se uma limitação à autonomia do empregado. Ocorre, dessa forma, uma imposição de limites por parte do 
empregador no tocante à atuação e à coordenação das atividades. O patrão supervisiona as atividades laborais de seus 
empregados, determinando-lhes todo um complexo normativo para que possam realizar suas atividades. 
https://jus.com.br/artigos/14551/o-reconhecimento-do-vinculo-empregaticio-entre-supostos-motoristas-auxiliares-e-
proprietarios-autonomos-de-taxis 
https://www.sindifisconacional.org.br/mod_download.php?id=aHR0cDovL3d3dy5zaW5kaWZpc2NvbmFjaW9uYWwub3JnL
mJyL2ltYWdlcy9wdWJsaWNhY29lcy9ib2xldGlucy8yMDExLzA5LVNldGVtYnJvL0JvbDQ5OC9sZXZhbnRhbWVudG9fcHJldl9hd
WRpdG9yLnBkZnww. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL  
PROVA: CONHECIMENTO ESPECIFICO (VIGIA ) 
QUESTÃO: 34 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Relações Humanas, está vinculada ao Respeito Pessoal, que compreende promover o relacionamento 
profissional baseado na ética, no respeito e no reconhecimento das diferenças de cada pessoa. Assim, resulta-se: 
 
- na melhoria, no desempenho das pessoas; 
- aumento do orgulho pessoal em pertencer à empresa; 
- crescimento da satisfação dos colaboradores; 
- maior retenção de talentos; 
- aumento na participação no mercado; 
- progresso na qualidade dos serviços e atendimento; 
- melhoria da imagem institucional; 
- expansão dos negócios da empresa; 
- aumento da eficácia organizacional; 
- equipes mais inspiradas para superação de metas; e 
- motivação das pessoas em busca de objetivos. 
https://blog.maxieduca.com.br/voce-se-preocupa-com-as-relacoes-humanas-desenvolvidas-em-seu-trabalho/ 
https://www.passeidireto.com/arquivo/38259956/conh-esp-nocoes-de-administracao 
http://www.apostilasopcao.com.br/indice/indice_raposama_vigpor.pdf 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL  
PROVA: CONHECIMENTO ESPECIFICO (VIGIA ) 
QUESTÃO: 36 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
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JUSTIFICATIVA: O edital do concurso foi publicado no dia 03 de abril de 2019, onde consta o conteúdo programático da 
prova. O referido Decreto foi publicado no dia 11 de abril de 2019, e conforme o seu artigo, entraria em vigor a partir do dia 
01 de maio de 2019. 
Sendo assim a questão e o gabarito foram elaborados conforme lei vigente à data do lançamento do edital. 
http://www.crescerconcursos.com.br/files/2019/04/09/edital-de-abertura-1554825076.pdf 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Decreto/D9758.htm 
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-
redacao.pdf 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL  
PROVA: CONHECIMENTO ESPECIFICO (MOTORISTA ) 
QUESTÃO: 27 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A resolução do CONTRAN 493 de 05/06/2014 referida pelo candidato, foi alterada pela resolução do 
CONTRAN  Nº 543, DE 15 DE JULHO DE 2015. 
 
Art. 1º Alterar o art. 13 da Resolução CONTRAN nº 168, de 14 de dezembro de 2004, com a redação dada pela Resolução 
CONTRAN nº 493, de 05 de junho de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 13. O candidato à obtenção da ACC, da CNH, adição ou mudança de categoria, somente poderá prestar Exame de Prática 
de Direção Veicular depois de cumprida a seguinte carga horária de aulas práticas:  
I - obtenção da ACC: mínimo de 20 (vinte) horas/aula, das quais 04 (quatro) no período noturno;  
II - obtenção da CNH na categoria "A": mínimo de 20 (vinte) horas/aula, das quais 04 (quatro) no período noturno;  
III - adição da CNH na categoria "A": mínimo de 15 (quinze) horas/aula, das quais 03 (três) no período noturno;  
IV - obtenção da CNH na categoria "B": mínimo de 25 (vinte e cinco) horas/aula, distribuídas na seguINte 
conformidade:  
a) 20 (vinte) horas/aula em veículo de aprendizagem, das quais 04 (quatro) no período noturno; 
b) 05 (cinco) horas/aula em simulador de direção veicular, das quais 1 (uma) com conteúdo noturno;    
V - adição para a categoria "B": mínimo de 20 (vinte) horas/aula, distribuídas na seguinte conformidade:  
a) 15 (quinze) horas/aula em veículo de aprendizagem, das quais 03 (três) no período noturno;  
b) 05 (cinco) horas/aula em simulador de direção veicular, das quais 1 (uma) com conteúdo noturno; 
https://www.denatran.gov.br/images/Resolucoes/Resolucao5432015.pdf 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

 

                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
PROVA: CONHECIMENTO ESPECIFICO (MOTORISTA ) 
QUESTÃO: 32 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: De acordo com o Manual de Direção Defensiva do Denatran, página 14, link abaixo, é a manutenção 
preventiva que gera economia e evita acidentes, e não a manutenção corretiva: 
Todos os sistemas e componentes do seu veículo se desgastam com o uso. O desgaste de um componente pode 
prejudicar o funcionamento de outros e comprometer a sua segurança. Isso pode ser evitado, observando a vida útil e a 
durabilidade definida pelos fabricantes para os componentes, dentro de certas condições de uso. Para manter seu 
veículo em condições seguras, crie o hábito de fazer periodicamente a manutenção preventiva. Ela é 
fundamental para mINimizar o risco de acidentes de trânsito. Respeite os prazos e as orientações do manual do 
proprietário e, 
sempre que necessário, use profissionais habilitados. Uma manutenção feita em dia evita quebras, custos com consertos 
e, principalmente, acidentes. 
http://vias-seguras.com/documentos/arquivos/denatran_manual_de_direcao_defensiva_maio_2005 
Segue abaixo a diferença entre Manutenção Corretiva e Manutenção Preventiva: 
http://www.sesmt.com.br/Artigo/sesmt-diferenca-entre-manutencaoo-preventiva-corretiva-preditiva-detectiva 
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https://www.bsoft.com.br/blog/diferencas-entre-manutencao-preventiva-e-corretiva 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
PROVA: PORTUGUÊS  
QUESTÃO: 07 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo anulação da questão. Porém assegura que não há  uma alternativa 
para a questão. Equivocado o candidato, pois quando se pede a base primitiva, busca-se o elemento mínimo significativo 
que deu origem a todas as demais  palavras. No caso, a palavra “perpetuação” tem como elemento mínimo significado 
“perpétuo” que é adjetivo. Já a palavra “população” tem como base a palavra “povo” da qual derivam todas as demais 
significações através dos acréscimos derivacionais. Portanto, adjetivo e substantivo. Alternativa “D”. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO  
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 08 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito. Porém a proposta argumentativa apresentada 
pelo candidato não apresenta consistência em relação aos preceitos sintáticos que se relaciona com a situação. O 
candidato demonstra apenas desconhecimento em relação à classificação sintática e como é feita tal análise. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO  
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 13 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão, porém sem apresentar  objetiva e 
consistentemente os motivos que levariam à anulação da questão, pois apenas faz afirmações vagas, superficiais  e 
genéricas. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

 

                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 14 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito. Porém a proposta argumentativa apresentada 
pelo candidato não apresenta consistência em relação aos preceitos sintáticos que se relaciona com a situação. O 
candidato demonstra apenas desconhecimento em relação à classificação sintática e como é feita tal análise. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO  
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 15 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão, porém sem apresentar  objetiva e 
consistentemente os motivos que levariam à anulação da questão, pois apenas faz afirmações vagas, superficiais  e 
genéricas. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO  
PROVA: INFORMÁTICA 
QUESTÃO: 16 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Candidato alega que a questão não está de acordo com o conceito dos itens de hardware e software, 
porém não apresenta informações ou fontes para comprovar o questionamento de anulação. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO  
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (DIGITADOR) 
QUESTÃO: 27 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão elaborada conforme conteúdo programático divulgado no Edital, link abaixo: 
Windows 8 e 10: Atalhos e Ícones. 
http://www.crescerconcursos.com.br/files/2019/05/03/1af9d34a89679a1d576e437938d57871.pdf 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

 

                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECIFICO (DIGITADOR) 
QUESTÃO: 29 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Conforme links abaixo, segue a justificativa para o gabarito da QUESTÃO: 
 
 Alt + 166 = ª 
 
 Alt + 167 = º 
 
 Alt + 252 = ³ 
 
 Alt + 253 = ² 
 
https://caneladaunderground.wordpress.com/2010/03/04/atalhos-de-caracteres-com-a-tecla-alt/ 
https://www.tecmundo.com.br/teclado/38738-que-caracteres-voce-pode-fazer-segurando-a-tecla-alt-tabela-.htm 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO  
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (DIGITADOR) 
QUESTÃO: 37 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Para selecionar Siga este procedimento  
 Um bloco de texto - Arraste sobre o texto a ser selecionado.  
 Uma palavra - Clique duplamente sobre a palavra.  
 Uma Linha - Clique à esquerda da linha.  
 Um parágrafo - Clique duplamente à esquerda do parágrafo.  
 Documento inteiro - Clique três vezes à esquerda de um parágrafo.  
 Uma frase ou período - Um clique, com o mouse pressionando CTRL.  
 Várias palavras não sequenciais - Duplo clique, pressionando CTRL.  
  
https://www.grancursospresencial.com.br/novo/upload/Apostila_2003_20120203122517.pdf 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO  
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (OPERADOR DE SISTEMAS) 
QUESTÃO: 39 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A seguir a imagem apresentada na questão 39. Note que a imagem é nítida e com uma excelente 
resolução. Portanto, não é verdade a argumentação do requerente do recurso. O gabarito será mantido. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO  
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (OPERADOR DE SISTEMAS) 
QUESTÃO: 40 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão 40, conta com um modelo logico na sua fase inicial. A seguir o exemplo de um modelo lógico 
(duas imagens a seguir). Portanto, o modelo apresentado no início da figura, não trata de um modelo lógico, pois o 
modelo lógico e arquitetado uma fase antes do modelo físico, ou seja, uma etapa anterior a etapa apresentado pelo 
código do enunciado. Além disso, o autor do recurso informa questão “d” é correta. Porém, não é verdadeira essa 
afirmação. A questão “d” afirma: “Na modelagem lógica é a fase em que demonstra como os dados serão fisicamente 
armazenados”. Porém, é incorreto afirma que na modelagem lógica realiza-se a descrição de como os dados serão 
armazenados “fisicamente”, pois a descrição de como os dados serão armazenados na fase física é realizado na fase de 
modelagem FÍSICA, bem como o nome já sugere.  
 
Fonte:http://docente.ifrn.edu.br/abrahaolopes/semestre-2012.1/4.401.1m-banco-de-dados/slides-modelo-conceitual-
fisico-logico-er 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
http://wiki.icmc.usp.br/images/5/5a/Aula_
1_eduardo.pdf 
 
https://pt.stackoverflow.com/questions/
294699/qual-a-diferença-entre-
modelagem-conceitual-lógica-e-física 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO  
PROVA: CONHECIMENTO ESPECIFICO (RECEPCIONISTA) 
QUESTÃO: 36 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Princípios para o bom atendimento na gestão da qualidade  
1. Foco no Cliente. Nas empresas privadas, a importância dada a esse princípio se deve principalmente ao fato de que o 
sucesso da venda (lucro financeiro) depende da satisfação do cliente com a qualidade do produto e também com o 
tratamento recebido e com o resultado da própria negociação. No setor público, este princípio se relaciona sobretudo 
aos conceitos de cidadania, participação, transparência e controle social. 
Para cumprir este princípio é necessário ter atenção com dois aspectos: ₋ verificar se o que é estabelecido como 
qualidade atende a todos os usuários, inclusive aos mais exigentes; ₋ fazer bem feito o serviço e, depois, checar os passos 
necessários para a sua execução. Deve se lembrar que tais atitudes levam em conta tanto o atendimento do usuário 
quanto as atividades e rotinas que envolvem o serviço.  
2. O serviço ou produto deve atender a uma real necessidade do usuário. Este princípio se relaciona à dimensão da 
validade, isto é, o serviço ou produto deve ser exatamente como o usuário espera, deseja ou necessita que ele seja.  
3. Manutenção da qualidade. O padrão de qualidade mantido ao longo do tempo é que leva à conquista da 
confiabilidade. A atuação com base nesses princípios deve ser orientada por algumas ações que imprimem qualidade 
ao atendimento, tais como: ₋ identificar as necessidades dos usuários; ₋ cuidar da comunicação (verbal e escrita); ₋ 
evitar informações conflitantes; ₋ atenuar a burocracia; ₋ cumprir prazos e horários; ₋ desenvolver produtos e/ou 
serviços de qualidade; ₋ divulgar os diferenciais da organização; ₋ imprimir qualidade à relação atendente/usuário; ₋ 
fazer uso da empatia; ₋ analisar as reclamações; ₋ acatar as boas sugestões.  
Essas ações estão relacionadas a indicadores que podem ser percebidos e avaliados de forma positiva pelos usuários, 
entre eles: competência, presteza, cortesia, paciência, respeito. 
https://www.novaconcursos.com.br/media/wysiwyg/Retificacoes/cro-conhecimentos-especificos.pdf 
https://centraldefavoritos.com.br/2017/06/30/nocoes-de-atendimento-ao-publico/ 
https://www.passeidireto.com/arquivo/60278625/06-qualidade-no-atendimento-ao-publico-e-trabalho-em-equipe 
https://pdi.ifsc.edu.br/wp-content/blogs.dir/2/files/Cartilha-de-Excelência-no-Atendimento-e-de-Boas-Práticas-na-
PGU.pdf 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

 
 
 
 

 
 

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

PROVA: INFORMÁTICA 
QUESTÃO: 16 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  o termo "mais barra de tarefas" torna o item iii incorreto. Sem alternativa correta para o enunciado 
da questão. 
PARECER FINAL: QUESTÃO ANULADA 
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                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (GERAL) 

PROVA: INFORMÁTICA 
QUESTÃO: 17 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  A questão tem duas alternativas iguais, devido a isso deverá ser anulada. 
PARECER FINAL: QUESTÃO ANULADA 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (GERAL) 
PROVA: INFORMÁTICA 
QUESTÃO: 18 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  Ao enviar um e-mail com cópia carbono oculta, este não será o destino principal, pois apenas é uma 
cópia oculta (secundária) para dar conhecimento ou cópia para outro distinto do usuário principal. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (GERAL)  
PROVA: INFORMÁTICA 
QUESTÃO: 19 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  Candidato alega haver itens ou alternativa iguais (argumentação sem apresentação 
do item questionado), após análise do enunciado e da questão não foi constado nenhum problema. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (FISCAL DE TRIBUTOS) 
QUESTÃO: 23 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  Observado o princípio da territorialidade e o art. 156, III, da CF não faz qualquer referência à 
importação de serviços. Cabe salientar que a legislação complementar ultrapassou os limites de sua função (art. 146, 
CF), incluindo dispositivo de que a Constituição não tratou. Demonstrado pelas fundamentações das decisões do STJ 
nesse sentido. Prezando pela lisura do certame, defirido o recurso. 
PARECER FINAL: QUESTÃO ANULADA 
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                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (GERAL) 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (FISCAL DE TRIBUTOS) 
QUESTÃO: 27 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Pelo exposto em recurso, observado a incoerência do solicitado pelo enunciado com o apresentado nas 
alternativas, prezando pela lisura do certame, defirido o recurso. 
PARECER FINAL: QUESTÃO ANULADA 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (GERAL) 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (FISCAL DE TRIBUTOS) 
QUESTÃO: 32 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Por óbvio, na existência de um único ato de oficio em determinado processo administrativo fiscal, ele 
será o primeiro e o último, como bem explanado pelo candidato. No entanto, é um erro dizer que a modificação de 
“Primeiro ato de ofício, ...”(redação original do Decreto nº 70.235/72) para “Último ato de ofício, ...” (texto da questão 
objeto do recurso), não a torna falsa ou incorreta. 

Essa modificação vai contra a clara intenção do legislador ao elaborar tal norma. Quando há um único ato, em tese, é 
cabível tanto o disposto pelo texto original quanto ao da alternativa ‘A’ da questão número 32, mas não por se tratar de 
último ato e sim por se tratar do primeiro ato, seguindo a lógica exposta no recurso, visto a correta aplicação do texto 
original, qual seja “O primeiro ato,...”. 

Em procedimento fiscal onde há mais de um ato, não há de se falar em início do procedimento em outro que não seja no 
primeiro ato, não deixando dúvidas quanto sua aplicação, correta interpretação e claro vício ao tratar do último ato. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado 

 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (GERAL)  
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECIFICO (FISCAL DE TRIBUTOS) 
QUESTÃO: 34 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Como exposto pelo candidato, no recurso em face da questão nº 34, todas as alternativas constituem 
crime contra a ordem tributária, dispondo da seguinte forma: 
“Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer 
acessório, mediante as seguintes condutas: 
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; 
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em 
documento ou livro exigido pela lei fiscal; 
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação 
tributável; 
(...) 
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 
(...) 
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: 
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, 
total ou parcialmente, de pagamento de tributo; 
(...) 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.” 
  
Contudo, destaco o trecho final da questão que diz “..., com pena de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa, mediante as 
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                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 01 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “A” para a alternativa “B”. 
Impossível, pois há de se levar em consideração que o papel da ciência não  pode  desprezar o envolvimento na defesa do 
meio ambiente. Entretanto, a alternativa “B” aponta no caminho contrário ao da defesa manifestada no texto: “ainda que 
sem comprometimento com o contexto socioambiental.”. De igual forma não caberia a Alternativa “D”, como pretende 
outro recorrente pela a anulação, uma vez que as afirmações do texto a desmentem: “Alguns diriam que é o avanço da 
ciência e da tecnologia que provocou estes problemas, com que o mundo ora se depara. Ao contrário, nossos problemas 
atuais advêm do modo pelo qual estes avanços foram utilizados”. Ou seja, a visão mudou, ao contrário do que afirma a 
alternativa “D” de persistir a mesma visão: “O desenvolvimento tecnológico ainda não deixou de ser visto como vilão.” 
 PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 02 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “C” para a alternativa “D”. Afirma 
o recorrente que há duas alternativas corretas. Neste caso, não seria   mudança de gabarito, mas de anulação da questão. 
Entretanto, não há nem uma nem outra possibilidade. Isso porque a linguagem denotativa é mais objetiva, direto ao 
sentido estreito do vocábulo ou expressão. Já na linguagem conotativa há mais espaço para interpretações ou associações. 
Não é o caso. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
 
 

condutas descritas abaixo, exceto.”, restringindo a pergunta apenas as condutas descritas no art. 1º da referida lei, que 
tem pena diferente dos que incorram nas condutas descritas no art. 2º. 
Ainda que o enunciado da alternativa não indique se pena de “reclusão” ou de “detenção”, o tempo da pena e as condutas 
descritas nas alternativas são suficientes para indicar o solicitado pela alternativa. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (GERAL) 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (FISCAL DE TRIBUTOS) 
QUESTÃO: 38 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O art. 180 do CTN diz “Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a 
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:” e em seguida, em seu inciso I cita “a analogia”. 
O parágrafo primeiro do referido artigo, constando ou não no enunciado ou nas alternativas da questão, deve ser 
respeitado e seguido. O fato de não constar o parágrafo primeiro do art. 108 na questão, objeto do presente recurso, não 
gera nulidade, visto que não foi proposto, na questão, fato que vá contra ao definido pelo parágrafo primeiro ou posto 
em questionamento a abrangência ou limitação da referida analogia. 
O disposto pela questão objeto do presente recurso, não faz menção a tributo não previsto em lei. 
Em nenhum momento o enunciado foi contra ao disposto pelo parágrafo primeiro do art. 108, pede apenas e 
sucintamente a ordem sucessiva que a autoridade competente para aplicar a legislação tributária seguirá, na ausência de 
disposição expressa, conforme disposto expressamente pelo próprio artigo 108 em seus incisos, no Código Tributário 
Nacional. 
Os parâmetros a serem observados no uso da analogia não foram alvo de questionamentos no enunciado da questão ou 
em suas alternativas. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE)  
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 04 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Afirma que não há  alternativa correta para ela, 
pois a alternativa “B” apresenta-se certa, uma vez que o verbo necessitar pode ser transitivo direto ou indireto. Não 
apresentou fundamentação baseada em preceitos gramaticais, apenas em conjecturas próprias. Em casos tais, não como 
prosperar a irresignação do candidato, considerando que os preceitos normativos da gramática padrão determinam que o 
verbo em análise é regido pela preposição “de” que deveria ser usada antes do pronome relativo, observando a 
formalidade da língua. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE) 
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 05 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “A” para a alternativa “C”. Há 
recursos no sentido da anulação da questão, sob o argumento de que não há alternativa correta para a questão. Há quem 
sustente que o item III da questão em análise tem afirmação correta. Está dito nele: “III. “que”, em “que trouxe” funciona 
como pronome relativo.”. Equivocado o recorrente, pois não se trata de um pronome relativo, mas um termo expletivo 
que pode ser retirado da frase sem prejuízo de natureza sintática. Veja a reescritura: ““É importante ressaltar que o 
trabalho da comunidade científica desenvolvido durante várias décadas sobre estas questões trouxe estes aspectos ao 
conhecimento da sociedade.”” (L.33/34). Note que foi suprimida a expressão “é que” que servia apenas de reforço, 
portanto chamada de expressão de realce ou expletiva, muito usada em situação de linguagem coloquial. Quanto à 
afirmação do item V, que diz: “V.“ao conhecimento” é objeto indireto vinculado à forma verbal “trouxe”.”. No contexto em 
que se encontra, há a ocorrência de uma circunstância de lugar nocional. Pois traduz a ideia de um lugar. Os objetos 
indiretos são esvaziados de sentido, não tendo consigo nenhuma carga semântica, sendo apenas pacientes da ação verbal. 
Logo, conclui-se que não se trata de um objeto indireto, mas de uma adjunto adverbial de lugar nocional por não se tratar 
de um lugar físico. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 08 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “B” para a alternativa “D”. Na 
alternativa “D”, está dito: “Preserva-se a função sintática do termo “maneiras”, em “Há várias maneiras” (L.47), ao se 
substituir o verbo  haver por  existir.”. Quando ocorre a substituição do verbo haver por existir, há mudança de função 
sintática do termo “várias maneiras”. Isso porque o verbo haver no sentido de existir é impessoal e transitivo direto e 
não sujeito. Já o verbo existir é pessoal, intransitivo e tem sujeito. Portanto, com o verbo haver, “várias maneiras”  é 
objeto direto. Com o verbo existir, várias maneiras” é sujeito. Entretanto, na digitação, houve inadequação da colocação 
do termo na alternativa dada como certa. O que leva à anulação. 
PARECER FINAL: QUESTÃO NULA 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 09 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito, entretanto os argumentos trazidos refletem 
apenas que o recorrente desconhece a relação entre tempos composto e simples. Isso se resolve com uma breve consulta 
sobre o tema no tópico de que trata o assunto na gramática normativa. A questão envolve apenas preceito de natureza 
gramatical normativo. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 10 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “D” para a alternativa “B”. 
Impossível, pois quando se pede a base primitiva, busca-se o elemento mínimo significativo que deu origem a todas as 
demais  palavras. No caso, a palavra “indubitavelmente” tem como elemento mínimo significado “dúvida” que é 
substantivo. Já a palavra “responsabilidade” tem como base a palavra “responsável”, adjetivo,  da qual derivam todas as 
demais significações através dos acréscimos derivacionais. Portanto, substantivo e adjetivo. Alternativa “D”. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 12 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Afirma que os vocábulos “que” e “que” nos 
contexto em que estão inseridos têm o mesmo valor morfológico. Não prospera a afirmação do recorrente. Isso porque o 
“que” em “que possa concentrar os grandes poderes” é pronome relativo. Já o “que”, em “que o estudo científico das 
mudanças globais”, trata-se de conjunção subordinativa integrante. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 13 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Afirma que a alternativa “A” também está 
correta. A banca deu como certa a letra “B”. Equivocado o candidato. Isso porque o comando da questão pede que se 
aponte “o termo transcrito constitui um modificador do substantivo, expressando uma ideia de tempo”. Não cabe a 
alternativa “A” porque “atualmente” é advérbio, que não modifica substantivo. Já a alternativa “B” apresenta o termo 
“permanentes”, que é adjetivo modificador de substantivo e expressa ideia de tempo. O fato de ser adjetivo não significa 
que não possa ter carga semântica no contexto em que esteja inserido (mudanças (...) permanentes). 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 14 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “D” para a alternativa “B”. Na 
oração em evidência, o termo em negrito  é pronome relativo com função sintática de objeto direto. Na alternativa “B”, 
“que”  é pronome relativo  e introduz uma oração com valor de adjunto adnominal além de o pronome desempenhar  a 
função sintática de sujeito. Logo, não exerce a mesma função sintático do termo proposto para análise no fragmento 
destacado. Entretanto, a oração ““que é parte da sociedade” completa o sentido de um verbo transitivo direto na função 
de objeto direto. O comando da questão pede que “Na oração em evidência, o termo em negrito possui o mesmo valor 
sintático que a oração”. Assim, a oração proposta nas alternativas teria que desempenhar, obrigatoriamente, a função de 
objeto direto, ajustando-se à função sintática do termo em negrito do fragmento dado para análise. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 15 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que “existem duas 
alternativas corretas: “c” e “d”.  a questão deve ser anulada.”. A banca deu como certa a alternativa “D”. Equivocado o 
recorrente, uma vez que o texto, em sua progressão, de maneira alguma provoca diretamente o leitor com o intuito de 
chamar-lhe a atenção. Ademais “predominante” é o que avulta, ofuscando os demais. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE) 
PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS 
QUESTÃO: 16 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O candidato solicita anulação da questão sob a alegação que as alternativas B e C 
encontram-se incorretas. Entretanto, sua argumentação não se sustenta tendo em vista que a questão 
foi baseada no Decreto 7508/2011. A alternativa B, gabarito da questão, encontra-se incorreta de acordo 
com o art. 28, §2º. Já a alternativa C encontra-se correta de acordo com o art. 20 da legislação citada. 
Face ao exposto, recurso indeferido. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE) 
PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS 
QUESTÃO: 19 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O candidato solicita anulação da questão sob a alegação que a alternativa B apresenta erro de 
repetição. Entretanto, não foi possível verificar nenhum erro de repetição e nem de digitação na alternativa, estando a 
mesma descrita no art.1°, §2° da Lei 8142/90. Face ao exposto, recurso indeferido. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE)  
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ASSISTENTE SOCIAL NASF) 
QUESTÃO: 21 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 coloca que:  
“Os estados, municípios e o distrito federal devem articular ações intersetoriais, assim como a organização da RAS, com 
ênfase nas necessidades loco regionais, promovendo a integração das referências de seu território”. 
 A portaria é bem clara quando coloca os três entes como responsáveis pela articulação, o que inviabiliza dizer que é 
responsabilidade apenas dos estados e distrito federal, o que torna a alternativa incorreta. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE) 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ASSISTENTE SOCIAL) 
QUESTÃO: 21 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão ortográfica não prejudica o entendimento da questão. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE) 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ASSISTENTE SOCIAL) 
QUESTÃO: 22 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A alternativa D é a opção incorreta, pois segundo o site do INSS, do Governo Federal,  apenas 
APOSENTADOS POR  INVALIDEZ possuem o direito ao adicional de 25%. 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE) 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ASSISTENTE SOCIAL) 
QUESTÃO: 28 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão é foi elaborada para interpretação do candidato, as alternativas A, B e D, como já 
interpretada pela própria candidata estão INCORRETAS por não se referirem a comunidades terapêuticas. 
Portanto a alternativa correta é a letra C 
Os próprios CFESS-CRESS já se manifestaram a respeito dizendo que: 
 “A inclusão das comunidades terapêuticas no rol de serviços de saúde mental altera a lógica da Reforma Psiquiátrica, 
incluindo serviços que não possibilitam a construção da autonomia dos/as usuários/as”. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ASSISTENTE SOCIAL NASF) 
QUESTÃO: 34 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: : Após revisão da questão a mesma deverá ser anulada. 
PARECER FINAL: QUESTÃO ANULADA 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE)  
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ASSISTENTE SOCIAL NASF) 
QUESTÃO: 39 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: : O ECA Edição atualizada até outubro de 2017, publicado pelo Senado Federal coloca: 
“Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar 
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei. 
Art. 132. Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho 
Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos Lei n 65 o 
8.069/1990 pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) recondução, mediante novo 
processo de escolha.” 
Portanto a alternativa A está correta e a única alternativa INCORRETA é a opção D. 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE)  
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ASSISTENTE SOCIAL) 
QUESTÃO: 39 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O intuito do SCVF é desenvolver atividades em grupos como é colocado pelo próprio site as Secretaria 
Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania. Os atendimentos individuais podem até acontecer, mas 
a lógica é o atendimento em grupo. Tanto que segundo o site as: 
Ações/Atividades 
Os usuários do SCFV são organizados em grupos, a partir de faixas etárias ou intergeracionais: 
 Crianças até 6 anos 
 Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos 
 Adolescentes de 15 a 17 anos 
 Jovens de 18 a 29 anos 
 Adultos de 30 a 59 anos 
 Pessoas Idosas 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE)  
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (DENTISTA) 
QUESTÃO: 22 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O gabarito preliminar indica como alternativa correta a letra A. A questão de número 22 não trata de 
farmacocinética. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE) 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (DENTISTA) 
QUESTÃO: 29 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  A alternativa divulgada no gabarito oficial é a letra C, assim como solicitado pelo candidato. Não letra 
B. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

 
 

                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE) 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (DENTISTA) 
QUESTÃO: 32 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão não afirma que a infecção não pode ocorrer, mas sim que ela “não APARECE devido aos 
mecanismos de autolimpeza da boca”. O fato de não aparecer, não significa que ela não pode ocorrer. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE) 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (DENTISTA) 
QUESTÃO: 36 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: É possível compreender o tipo de classificação solicitada a partir das alternativas descritas. 
Embasamento: Cirurgia Bucal, por Hermann F. Sailer e Gion F. Pajarola. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE)  
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (DENTISTA) 
QUESTÃO: 38 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Segundo Hermann F. Sailer, o termo citado é válido. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE) 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ENFERMEIRO) 
QUESTÃO: 26 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O candidato interpôs recurso solicitando anulação da questão sob alegação que a alternativa A 
encontra-se incorreta. Entretanto, sua alegação não se sustenta tendo em vista que o argumento utilizado não invalida a 
alternativa A já que a mesma afirma que a mulher que pretende engravidar dentro de um mês deve sim evitar a vacina 
varicela neste período, ou seja, a alternativa só estaria incorreta se tivesse utilizado como exemplo um período que não 
se enquadra dentro do intervalo da bula da vacina, o que não foi o caso. Face ao exposto, recurso INDEFERIDO. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE) 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ENFERMEIRO) 
QUESTÃO: 29 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão recebeu apenas um recurso solicitando anulação da questão sob a alegação de que “não 
existe mais a classificação Lada para o Diabetes Mellitus”. Entretanto, sua alegação não se sustenta tendo em vista que o 
Diabetes denominado de “latent autoimmune diabetes in adults” (LADA) continua existindo, apenas de acordo com a 
nova classificação foi categorizado como “Diabetes autoimune grave”. Face ao exposto, recurso indeferido. 
Referência: 
https://pebmed.com.br/nova-classificacao-propoe-5-tipos-de-diabetes-veja-as-diferencas/ 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE) 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ENFERMEIRO) 
QUESTÃO: 30 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Os candidatos interpuseram recurso sob a alegação que a candidíase vulvovaginal e a vaginose 
bacteriana seriam infecções sexualmente transmissíveis. Entretanto, tal alegação não se sustenta já que as duas 
infecções são classificadas como infecções do trato reprodutivo (endógenas) mas não são consideradas infecções 
sexualmente transmissíveis. 
O protocolo de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), DO Ministério da Saúde 2015, deixa muito claro esse 
entendimento em diversos momentos: 
“As Infecções do Trato Reprodutivo (ITR) incluem: as IST, as infecções iatrogênicas (ex.: pós-aborto) e as infecções 
endógenas (ex.: candidíase vulvovaginal e vaginose bacteriana). (pg.17) 
Todos os casos de corrimento vaginal são considerados como ITR. Entre elas, somente a Tricomoníase é considerada 
uma IST. As pessoas com queixa de corrimento vaginal, ao procurarem um serviço de saúde, devem ser bem esclarecidas 
sobre essas diferenças. (pg.56) 
Não é uma infecção de transmissão sexual, mas pode ser desencadeada pela relação sexual em mulheres predispostas (o 
contato com o esperma, que apresenta pH elevado, contribui para o desequilíbrio da microbiota vaginal). O uso de 
preservativo pode ter algum benefício nos casos recidivantes. 
A vaginose bacteriana aumenta o risco de aquisição das IST (incluindo o HIV), e pode trazer complicações às cirurgias 
ginecológicas e à gravidez (associada com ruptura prematura de membranas, corioamnionite, prematuridade e 
endometrite pós-cesárea). (pg.58)” 
Face ao exposto, considerando que a Vaginose e a Candidíase vulvovaginal são infecções endógenas do trato reprodutivo 
e não infecções sexualmente transmissíveis, recurso INDEFERIDO. 
Referência: Protocolo Clinico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral as Pessoas com Infecções Sexualmente 
Transmissíveis / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. 
– Brasília : Ministério da Saúde, 2015. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE)  
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ENFERMEIRO) 
QUESTÃO: 31 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão recebeu dois recursos solicitando anulação. O primeiro recurso alega que a alternativa C 
também encontra-se incorreta e o segundo recurso alega que a alternativa A também encontra-se incorreta. 
A alegação dos candidatos não se sustenta tendo em vista a recente referência do Ministério da Saúde (2017), Guia de 
vigilância em Saúde, pg. 72, e que serviu de base da questão, temos que: 
Alternativa A: Correta 
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“Doença infecciosa aguda, de alta transmissibilidade, de distribuição universal. Importante causa de morbimortalidade 
infantil. Compromete especificamente o aparelho respiratório (traqueia e brônquios) e se caracteriza por paroxismos de 
tosse seca.  
Alternativa B: Correta pois apresentou as duas formas que o indivíduo adquire a imunidade da doença. Não existe 
necessidade de se explicar quais os tipos de imunidade já que o que a alternativa quis demonstrar foi apenas quais as 
formas em que se pode adquirir a imunidade. 
“A suscetibilidade é geral. O indivíduo torna-se imune em duas situações, descritas a seguir. 
- ao adquirir a doença (...) 
-pela vacina (...)” 
Referência: Guia de Vigilância em Saúde- Ministério da Saúde (2017) 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE) 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ENFERMEIRO) 
QUESTÃO: 32 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão recebeu um recurso sob a alegação que a letra D também encontra-se incorreta. Entretanto, 
sua alegação não se sustenta tendo em vista a recente referência do Ministério da Saúde (2017), Guia de vigilância em 
Saúde, pg. 319, e que serviu de base da questão, temos que: 
 
>Modo de Transmissão 
 
A tuberculose é uma doença de transmissão aérea: ocorre a partir da inalação de aerossóis oriundos das vias aéreas, 
expelidos pela tosse, espirro ou fala de doentes com tuberculose pulmonar ou laríngea. 
Somente pessoas com essas formas de tuberculose ativa transmitem a doença. 
Os bacilos que se depositam em roupas, lençóis, copos e outros objetos di!cilmente se dispersam em aerossóis e, por 
isso, não desempenham papel importante na transmissão da doença. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

 

                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE) 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ENFERMEIRO) 
QUESTÃO: 38 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão recebeu um recurso de solicitação de alteração do gabarito sob a alegação que apenas o item 
II encontra-se incorreto. Entretanto, sua alegação não se sustenta tendo em vista que o item III também se trata de uma 
afirmativa incorreta. 
Na própria argumentação do candidato foi demonstrada que apenas o item I da questão encontra-se correto. 
Conforme artigo publicado pela Revista Médica de São Paulo), temos que: 
Exame do colo uterino  
A maioria das mulheres com neoplasia invasiva apresenta uma lesão visível ao exame ginecológico. No entanto, sua 
apresentação pode variar desde uma cérvice aparentemente normal, cuja lesão só pode ser bem visualizada com a ajuda 
de um colposcópio a uma lesão grosseiramente invasiva facilmente detectável a olho nu. 
Referência:  https://www.revistas.usp.br/revistadc/article/download/42183/45856/ 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE) 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ENFERMEIRO) 
QUESTÃO: 39 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  A questão recebeu dois recursos sob a alegação que a frequência respiratória seria de até 30 irpm. 
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A questão foi elaborada com base no Caderno de atenção Básica n. 33, Saúde da Criança, do Ministério da Saúde (2012), 
que em sua página 65 apresenta um quadro discriminado por faixa etária de qual seria a frequência respiratória ideal e 
para uma criança acima de 8 anos é de até 20 irpm. A referência apresentada pelos candidatos generaliza o grupo 
“crianças”, agrupando todas as idades genericamente sendo que existe um parâmetro por idade específica. Face ao 
exposto, recurso indeferido. 
 
Tabela 3 – Frequência respiratória normal, segundo a OMS 
De 0 a 2 meses                 Até 60mrm 
De 2 a 11 meses               Até 50mrm 
De 12 meses a 5 anos      Até 40mrm 
De 6 a 8 anos                   Até 30mrm 
Acima de 8 anos               Até 20mrm 
Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 2007, p. 31-50. 
 
Referência: Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE)  
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ENFERMEIRO) 
QUESTÃO: 40 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão recebeu dois recursos solicitando alteração do gabarito. Em um recurso o candidato 
solicitou alteração do gabarito para alternativa A e em outro recurso foi solicitada a alteração do gabarito para 
alternativa C. Entretanto, a argumentação dos candidatos não se sustentam já que não demonstram contradição ao 
gabarito da questão. Ainda, existem dois tipos de cobertura “placa de colágeno e alginato de cálcio” e !alginato de cálcio”. 
A questão abordou a primeira. 
A questão utilizou como referência o Protocolo de tratamento de feridas elaborado pela Fundação Hospitalar do Estado 
de Minas Gerais (referência ao final do recurso), que assim dispõe: 
Afirmativa I- Correta, pois a placa de colágeno e alginato de cálcio é indicada para Feridas que requeiram reparação 
tecidual tanto em lesões agudas como em crônicas; áreas doadoras e receptoras e em feridas exsudativas. (pg.249) 
Afirmativa II incorreta, pois apresentou a indicação da espuma de poliuretano e não a contraindicação . A espuma de 
poliuretano é indicada para feridas com perda tecidual profunda parcial ou total; feridas com presença de cavidades 
(utilizada na forma de enchimento); úlceras de pressão, arteriais e venosas (pg. 249) 
Referência: http://www.fhemig.mg.gov.br/index.php/docman/Protocolos_Clinicos-1/155-035-feridas-hospitalares-ii-
151014/file 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (FISIOTERAPEUTA) 
QUESTÃO: 24 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Erro por parte do elaborador. Enunciado incompleto. 
PARECER FINAL: QUESTÃO ANULADA 
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                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE) 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (FISIOTERAPEUTA) 
QUESTÃO: 39 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Mudança de gabarito para letra C. 
A alternativa certa é: C) O sangue está saindo com muita pressão do coração. 
PARECER FINAL: TROCAR GABARITO PARA LETRA C 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE) 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (MÉDICO ESF) 
QUESTÃO: 38 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O candidato interpôs recurso sob alegação que algumas referências não apontam a contraindicação 
absoluta do uso do Praziquantel na gravidez. Entretanto, não apresentou nenhuma referência bibliográfica que 
corroborasse o seu entendimento, impossibilitando a análise do recurso.  
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE)  
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (MÉDICO ESF) 
QUESTÃO: 39 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Considerando que a questão apresenta duas alternativas que respondem ao enunciado (C e D), a 
questão deverá ser anulada. 
PARECER FINAL: QUESTÃO ANULADA 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE) 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (MÉDICO PLANTONISTA) 
QUESTÃO: 25 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O candidato solicita anulação da questão sob alegação que a alternativa A também encontra-se 
incorreta. Entretanto, sua alegação não se sustenta já que a alternativa A utilizou a palavra “recomenda-se” e não 
“obrigatório”, justamente por existirem casos em que após avaliação médica possa ser necessário um tratamento de 
tempo diferente. Face ao exposto, considerando que a alternativa A encontra-se correta, recurso INDEFERIDO. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE) 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (MÉDICO PLANTONISTA) 
QUESTÃO: 26 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão apresentou apenas um recurso solicitando anulação da mesma pois no item III a palavra 
“anti-inflamatória” saiu com um espaço entre as letras. Considerando que não houve prejuízo de entendimento da frase, 
haja visto que durante a leitura é possível entender o sentido da palavra e que prova disso é que não existiram outros 
recursos contra a questão, recurso INDEFERIDO. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE) 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (MÉDICO PLANTONISTA) 
QUESTÃO: 31 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O candidato solicita anulação da questão sob a alegação de que de acordo com a nova diretriz de 
prevenção primária das doenças cardiovasculares a classificação incluiu uma nova categoria (risco bordeline). 
Entretanto, tal classificação não modifica o que foi solicitado pelo enunciado da questão (que fosse apontado dentro os 
fatores de risco apresentados aquele que não representa um fator de alto risco). Dentre os fatores de risco apresentados 
na questão, o único que não se trata de fator de alto risco é a história familiar de evento cardiovascular prematuro 
(homens <55 anos e mulheres <65 anos). Face ao exposto, recurso indeferido. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE)  
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (MÉDICO PLANTONISTA) 
QUESTÃO: 35 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O candidato não enviou referência bibliográfica para embasar o seu recurso e nem evidenciou qual 
seria a sua pretensão (anulação ou alteração de gabarito). Face ao exposto, recurso INDEFERIDO. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE) 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (NUTRICIONISTA) 
QUESTÃO: 24 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A candidata solicitou troca do gabarito de B para A, porém é sabido que próximo ao fim do primeiro 
ano de vida a taxa de crescimento da criança diminui. O consumo alimentar, de igual forma, também diminui ou para de 
crescer tão rápido quanto o fez durante o primeiro ano de idade. A candidata ainda refere que não concorda que o hábito 
da criança tem que ser respeitado, pois é nessa fase que está sendo formado. Contudo, a criança pode escolher entre uma 
variedade de alimentos, desde que se alimente de modo adequado em longo prazo, assim deve ser considerada uma 
certa flexibilidade na dieta de cada criança para permitir gostos pessoais e hábitos familiares. 
ROSS, Catharine A. Nutrição Moderna de Shils na Saúde e na Doença. 11 ed. Barueri: Manole, 2016. P. 724-726. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE) 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (NUTRICIONISTA) 
QUESTÃO: 28 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A candidata não concorda e não acha conveniente administrar dieta enteral em temperatura ambiente 
pelo risco de multiplicação bacteriana, no entanto, para evitar esse problema deve-se monitorar a manipulação da 
fórmula enteral e respeitar o tempo de administração recomendado. Se a dieta enteral estiver guardada na geladeira, 
deve-se retirar o frasco e deixá-lo à temperatura ambiente por pelo menos 30 minutos antes da administração para 
evitar diarreia em pacientes em uso de nutrição enteral (NE). 
WAITZBERG, D.L. Nutrição oral, enteral e parenteral na pratica clinica. São Paulo: Ed Atheneu, 2009. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE) 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (NUTRICIONISTA) 
QUESTÃO: 31 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Sim, o paciente deve ser colocado em jejum e sua dieta reiniciada conforme a melhora dos parâmetros 
clínicos. Em nenhum momento foi determinado tempo de jejum conforme alegação da candidata, o que determina o 
retorno da dieta é a evolução do paciente. 
Araújo SEA. Diverticulite: Diagnóstico e Tratamento. Diten, 2008. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE)  
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (PSICÓLOGO) 
QUESTÃO: 22 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão dentro do conteúdo programático: Norma Operacional da Assistência. 
Tema da QUESTÃO: NORMA OPERACIONAL DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE/ SUS - NOAS-SUS 01/02. Fonte: Portaria 373/02. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE) 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (PSICÓLOGO) 
QUESTÃO: 26 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: De acordo com Bock (1997), o Associacionismo é “dentre as tendências filosóficas que contribuíram para 
o desenvolvimento da psicologia experimental.”. Portanto, não é uma escola psicológica e sim uma raiz filosófica. Dessa 
forma, a única alternativa correta para essa questão é a A. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE) 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (PSICÓLOGO) 
QUESTÃO: 27 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão dentro do conteúdo programático: Teorias e Técnicas Psicoterápicas. O tema dessa questão é 
sobre a Terapia Familiar, esta é uma teoria psicoterápica. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE) 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (PSICÓLOGO) 
QUESTÃO: 28 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão dentro do conteúdo programático: Norma Operacional da Assistência. 
Tema da QUESTÃO: NORMA OPERACIONAL DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE/ SUS - NOAS-SUS 01/02. Fonte: Portaria 373/02. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE)  
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (PSICÓLOGO) 
QUESTÃO: 29 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão é sobre os Dispositivos Gerais do Código de Ética Profissional do Psicólogo, a 
alternativa B trata sobre o art 20 das Responsabilidades do Psicólogo. Dessa forma, está incorreta e a única resposta 
correta é a alternativa D. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE) 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (PSICÓLOGO) 
QUESTÃO: 36 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão dentro do conteúdo programático: Norma Operacional da Assistência. 
Tema da QUESTÃO: NORMA OPERACIONAL DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE/ SUS - NOAS-SUS 01/02. Fonte: Portaria 373/02. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR / COORDENADOR 
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 01 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “C” para “D”. Não há que se fazer 
qualquer alteração, uma vez que a intenção comunicativa do articulista é essencialmente “demonstrar que, para 
determinadas enfermidades, nem sempre se pode valer de métodos alternativos de cura.”, não objetivando o que está 
disposto nas demais alternativas. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR / COORDENADOR  
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 02 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: :  Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que a alternativa dada 
como certa encontra-se com um termo incompleto. Assiste razão ao recorrente. 
PARECER FINAL: QUESTÃO ANULADA 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR / COORDENADOR 
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. Não razão para a anulação, pois a prática apontada remonta ao aspecto de cultura aplicada ao método definido 
pelo o médico e filósofo grego Hipócrates. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR/ COORDENADOR 
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 05 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “B” para “A”. Entretanto os 
argumentos trazidos refletem apenas que o recorrente desconhece a relação entre tempos composto e simples. Isso se 
resolve com uma breve consulta sobre o tema no tópico de que trata o assunto na gramática normativa. A questão 
envolve apenas preceito de natureza gramatical normativo. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR / COORDENADOR 
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 06 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “C” para “A”. Entretanto os 
argumentos trazidos refletem apenas que o recorrente desconhece a relação entre tempos composto e simples. Isso se 
resolve com uma breve consulta sobre o tema no tópico de que trata o assunto na gramática normativa. A questão 
envolve apenas preceito de natureza gramatical normativo. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR / COORDENADOR 
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 08 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Sustenta que não há alternativa correta para 
ela. Afirma que a conjunção “mas” expressa adversidade e não ressalva. Nada a reformar. Isso porque a expressão 
“ressalva” consiste na ideia de se corrigir, retificar algo. Logo, a correção é colocar algo em lugar de outra que se 
apresentava inapropriada. Este é um fato que se traduz como oposto a outro que não satisfaz. É questão sinonímica, 
apenas. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR  / COORDENADOR 
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 09 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Porém, o candidato faz uma análise 
completamente equivocada da situação proposta, demonstrando desconhecer o tema tratado na questão. Isso se resolve 
com uma breve consulta sobre o tema no tópico de que trata o assunto na gramática normativa. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR / COORDENADOR 
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 10 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “A” para “B”. Afirma que “A 
substituição de “há” por “existem” causa alteração semântica no contexto.”. Equivocado o candidato. O verbo haver, no 
contexto, tem sentido de existir. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR / COORDENADOR 
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 11 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Sustenta que há mais de uma alternativa certa 
para a questão. A banca deu como certa a alternativa “D”. O candidato afirma que a letra “B” também está correta. 
Equivocado o candidato. Isso porque o verbo “basear” pertence à primeira conjugação e verbo “propor”  pertence à 
segunda conjugação. Portanto, as formas verbais pertencem a conjugações diferentes.  O comando da questão pede: “A 
alternativa cujas formas verbais transcritas pertencem à mesma conjugação e estão flexionadas no mesmo modo, tempo 
e pessoa”. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR / COORDENADOR 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 11 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que não alternativa correta 
para ela. Diz que “essa questão induz o candidato ao erro ao afirmar, equivocadamente, na primeira parte da alternativa D, 
que a partícula SE é PARTE INTEGRANTE do verbo.”. Porém, de acordo o Dicionário de Verbos e Regimes, de Francisco 
Fernandes, 40ª Edição, Editora Globo, p.51, o verbo adequar no sentido de “amoldar-se” é pronominal com o pronome 
servindo de partícula integrante do verbo, uma vez que este verbo se permite conjugar apenas na presença de um 
pronome. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR / COORDENADOR 
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 12 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “C” para “B”. Entretanto os 
argumentos trazidos refletem apenas que o recorrente desconhece a relação sintática entre os termos apresentados nas 
alternativas. Isso se resolve com uma breve consulta sobre o tema no tópico de que trata o assunto na gramática 
normativa, vozes do verbo. A ação de procurar é dos “por milhões”. Eles procuram. Se eles procuram, eles agem, se eles 
agem, são os agentes da ação verbal. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR / COORDENADOR 
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 13 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Porém, o candidato faz uma análise 
completamente equivocada da situação proposta, demonstrando desconhecer o tema tratado na questão. Isso se resolve 
com uma breve consulta sobre o tema no tópico de que trata o assunto na gramática normativa: orações subordinas 
adjetivas. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR / COORDENADOR 
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 14 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Porém, o candidato faz uma análise 
completamente equivocada da situação proposta, demonstrando desconhecer o tema tratado na questão. Isso se resolve 
com uma breve consulta sobre o tema no tópico de que trata o assunto na gramática normativa: orações subordinas 
adverbiais. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

 

                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR / COORDENADOR 
PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 15 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “D” para “A” ou anulação. 
Entretanto os argumentos trazidos refletem apenas que o recorrente desconhece a relação sintática entre os termos 



CRESCER CONSULTORIAS LTDA - ME 
CNPJ: 09.375.709/0001-46 

Rua Senador Joaquim Pires, nº 1965 / A, Leste Ininga • Teresina • PI CEP: 64049-590 
Telefone: (86) 3303-3883 Telefone: (86) 3011-4261 e-mail: crescerconcursos@outlook.com 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS 
CNPJ Nº 06.554.422/0001-95 
CONCURSO PÚBLICO 
CRESCER CONSULTORIAS 

 
 

 

apresentados nas alternativas. Isso se resolve com uma breve consulta sobre o tema no tópico de que trata o assunto na 
gramática normativa, período composto. Entretanto, a expressão “popularização”, letra “A”,  NÃO funciona como objeto 
direto, mas sim como sujeito na ordem inversa, pois o verbo  ocorrer é intransitivo. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR  
PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  
QUESTÃO: 16 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O trecho “perpassa todo o currículo” faz referência à articulação entre a base nacional comum e a parte 
diversificada do currículo e não às características citadas. Tal articulação deve perpassar todo o currículo da Educação 
Básica, incluindo o Ensino Fundamental, citado no item I, de acordo com o que afirma a LDB no artigo 26: “Art. 26.  Os 
currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser 
complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.           (Redação dada pela Lei nº 
12.796, de 2013)”  

Sendo assim, o gabarito permanece INALTERADO e o recurso INDEFERIDO, pois a questão está correta, considerando o 
edital do certame e a legislação educacional vigente 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR  
PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  
QUESTÃO: 16 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão foi elaborada considerando o item 6, dos Conhecimentos Pedagógicos, Anexo III, do edital do 
certame, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, que aborda de forma bastante ampla o tema da 
questão. 
Sendo assim, o gabarito permanece INALTERADO e o recurso INDEFERIDO, pois a questão está correta, considerando o 
edital do certame e a legislação educacional vigente. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR  
PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  
QUESTÃO: 17 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Conforme Art. 12, inciso VIII da LDB, alterado em 2019, a notificação ao Conselho Tutelar, da relação 
dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei, é 
incumbência dos ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, NÃO DOS DOCENTES, conforme afirma a alternativa B. As 
incumbências docentes são abordadas no Art. 13 da supracitada lei. Como a questão pedia a alternativa incorreta, não há 
dúvidas sobre o gabarito.  
Sendo assim, o gabarito permanece INALTERADO e o recurso INDEFERIDO, pois a questão está correta, considerando o 
edital do certame e a legislação educacional vigente. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 
PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 
QUESTÃO: 19 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: De acordo com a LDB e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, a única alternativa 
correta é a Letra D, conforme gabarito. Todas as outras possuem afirmativas que não condizem com o que está descrito 
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em documentos oficiais abordados no edital do certame. Veja abaixo, a forma correta das afirmativas erradas da 
questão: 

a) “A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de 
aula...” (LDB) 

b) “...e da realidade social e política, especialmente a do Brasil...” (DCNEB) 
c) “O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como complementação da 

aprendizagem ou em situações emergenciais.” (LDB) 
OBS: No caso da alternativa C, a legislação não define público: nível, etapa ou modalidade. A regra é para todos. 

O termo “Estado”, apresentado na questão, faz referência ao PODER PÚBLICO, não aos entes da federação, deixando a 
alternativa D totalmente correta. 

Sendo assim, o gabarito permanece INALTERADO e o recurso INDEFERIDO, pois a questão está correta, considerando o 
edital do certame e a legislação educacional vigente. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 
PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 
QUESTÃO: 19 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O artigo 34 da LDB afirma:  
“Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, 
sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. 
§ 2º O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino.” (LDB) 
A ampliação da carga horária nunca é imediata, por isso a legislação utiliza o termo PROGRESSIVAMENTE. No Brasil 
ainda está valendo o que é citado no caput do art. 34 da LDB. 
Sendo assim, o gabarito permanece INALTERADO e o recurso INDEFERIDO, pois a questão está correta, considerando o 
edital do certame e a legislação educacional vigente. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

 

                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 
PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 
QUESTÃO: 20 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão 20 cita o texto base para a resolução da mesma: Capítulo II, Seção III da Lei 
9.394/96 . Neste caso, a resposta precisa estar de acordo com a referência citada:“§ 6º O estudo sobre os símbolos 
nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental.              (Incluído pela Lei nº 12.472, de 
2011).” 

Sendo assim, o gabarito permanece INALTERADO e o recurso INDEFERIDO, pois a questão está correta, considerando o 
edital do certame e a legislação educacional vigente. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

 

                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE COORDENADOR 
PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 
QUESTÃO: 16 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013 alterou o inciso I do artigo 5º da LDB 9394/95 ficando o 
artigo com a seguinte redação atualmente: recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como 
os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE COORDENADOR 
PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 
QUESTÃO: 17 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Conforme a LDB 9394/96 NÃO é princípio determinado pela LDB atual Igualdade de condições para 
aprendizagem ao longo da vida, pois a referida lei determina como princípio relacionado ao tem em questão a 
“igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE COORDENADOR 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 
QUESTÃO: 18 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O comando da questão apresenta erro ao não fazer referência ao item IV, que é um dos itens a ser 
analisado e que corresponde a uma afirmativao correta   sobre tema em análise. 
PARECER FINAL: QUESTÃO ANULADA 
 

CARGO: PROFESSOR DE ARTES 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 23 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O(a) candidato(a) solicita a anulação da questão, considerando que há falta de informação sobre a 
imagem e sobre o local em que ela está inserida. Contudo, o enunciado da questão faz uma contextualização histórica da 
imagem, localizando-a no período Paleolítico. Neste período, as pinturas são caracterizadas primordialmente pelo 
naturalismo, pois segundo (Janson e Janson, 1996, p. 15)  
“aparentemente, para os homens do Paleolítico não havia uma distinção muito nítida entre imagem e realidade”. Desta 
forma, a alternativa “c” é a opção CORRETA. Além do exposto, (Fayga, 2004) afirma que as correntes estilísticas não se 
excluem mutuamente, porém uma ou outra se sobrepõe, o que leva as imagens, a assumirem determinada corrente 
estilística básica de forma prioritária. O(a) candidato(a) ainda apresenta o argumento de que a outra corrente presente 
na imagem seria a idealista “por concebê-lo como padrão alcançável”. Entretanto, a outra corrente estilística que 
também pode ser percebida na imagem, porém de forma bem menos evidente, é a expressionista. Diante do exposto, 
salientamos que a questão está corretamente formulada e apresenta o gabarito de forma coerente. Por essa razão, o 
recurso foi INDEFERIDO. 
Referências 
JANSON, H. W; JANSON, Anthony F. Iniciação à História da Arte. (Trad. Jefferson Luiz Camargol). 2. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 1996. 
OSTROWER, Fayga. Universos da Arte. 24. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

 

CARGO: PROFESSOR DE ARTES 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 24 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O(a) candidato(a) solicita a alteração do gabarito da alternativa “c” para a alternativa “d”, considerando 
que “é tendencioso apontar um estilo como melhor representante da Idade Média do que outro”. Ele(a) ainda argumenta 
que cada estilo “apresentou suas ideias e soluções dentro de um contexto e necessidades” e que “maior equívoco ainda é 
dizer que o Românico é o que melhor representa a Idade Média”. 
Ao avaliarmos a questão, identificamos que na alternativa “c” está suprimida a palavra “alta”, que deveria vir antes da 
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expressão “Idade Média”. A sentença desta alternativa está escrita da seguinte maneira: O estilo românico é o que 
melhor representa a Idade Média. A palavra “alta”, designa o início do período medieval, no qual foi desenvolvido o 
estilo românico, mas sua supressão, indica todo o período do medieval, berço de estilos distintos e igualmente 
relevantes: românico, gótico, bizantino. Desta forma, concluímos que a alternativa “c” está INCORRETA.  
Por outro lado, o(a) candidato(a) aponta como alternativa correta a letra “d”, que traz a seguinte afirmação: Na arte 
bizantina predominam simplicidade e rusticidade. A argumentação do(a) candidato(a) é baseada em características da 
arte bizantina, que ele assim expõe: “falta de volume, perspectiva e profundidade onde todas as superfícies são planas é 
uma arte que não está preocupada com a figura do corpo mais no divino”. Porém, estas características não determinam 
os adjetivos de “simplicidade e rusticidade” apresentados na alternativa. Ao contrário, a arte bizantina tem um caráter 
majestoso e expressa riqueza e poder (Janson, 1996). Sendo assim, a alternativa “d” está INCORRETA. 
Pelas razões aqui apresentadas, identificamos que a questão não apresenta uma alternativa correta, por isso a 
solicitação de mudança de gabarito foi INDEFERIDA. 
Contudo, a constatação da INEXISTÊNCIA de uma alternativa CORRETA, nos impele a ANULAR A QUESTÃO. 
Referência 
JANSON, H. W; JANSON, Anthony F. Iniciação à História da Arte. (Trad. Jefferson Luiz Camargol). 2. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 1996. 
PARECER FINAL: QUESTÃO ANULADA 
 

 

CARGO: PROFESSOR DE ARTES 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 24 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O(a) candidato(a) solicita a anulação da questão, considerando que os estilos românico e gótico se 
desenvolveram durante a Idade Média e que nenhum é mais representativo do que o outro. 
Ao avaliarmos a questão, identificamos que na alternativa “c” está suprimida a palavra “alta”, que deveria vir antes da 
expressão “Idade Média”. A sentença desta alternativa está escrita da seguinte maneira: O estilo românico é o que 
melhor representa a Idade Média. A palavra “alta”, designa o início do período medieval, no qual foi desenvolvido o 
estilo românico, mas sua supressão, indica todo o período do medieval, berço de estilos distintos e igualmente 
relevantes: românico, gótico e bizantino. Desta forma, concluímos que a alternativa “c” está INCORRETA.  
Desta forma, identificamos que a questão não apresenta uma alternativa correta, por isso a solicitação de anulação é 
pertinente, motivo pelo qual foi DEFERIDA. 
Referência 
JANSON, H. W; JANSON, Anthony F. Iniciação à História da Arte. (Trad. Jefferson Luiz Camargol). 2. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 1996. 
PARECER FINAL: QUESTÃO ANULADA 

 

CARGO: PROFESSOR DE ARTES 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 27 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O(a) candidato(a) solicita a anulação da questão, por considerar que “sátira é uma tragédia curta, um 
drama satírico faz parte da tragédia não um gênero específico”. Contudo, a sátira era uma variação das tragédias, como 
o(a) próprio(a) candidato(a) mencionou, mas tratadas com humor, ironia e irreverência. Desta forma, consideramos que 
apontá-la como gênero teatral não torna a sentença incorreta. Além do exposto, a alternativa “c”, apresenta a seguinte 
afirmação: “A comédia era considerada mais nobre e tratava de assuntos do cotidiano”. No entanto, as comédias eram 
inspiradas em assuntos mundanos, apresentados de forma divertida e improvisada. Assim, as tragédias eram dignas dos 
deuses por serem mais nobres e as comédias, dignas dos homens. 
Desta forma, a alternativa INCORRETA é a letra “c”. Por esta razão, o recurso foi INDEFERIDO. 
Referência 
BERTHOLD, Margot. História Mundial do Teatro. São Paulo, Ed. Perspectiva, 2000. 



CRESCER CONSULTORIAS LTDA - ME 
CNPJ: 09.375.709/0001-46 

Rua Senador Joaquim Pires, nº 1965 / A, Leste Ininga • Teresina • PI CEP: 64049-590 
Telefone: (86) 3303-3883 Telefone: (86) 3011-4261 e-mail: crescerconcursos@outlook.com 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS 
CNPJ Nº 06.554.422/0001-95 
CONCURSO PÚBLICO 
CRESCER CONSULTORIAS 

 
 

 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DE ARTES 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 32 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O(a) candidato(a) solicita a anulação da questão, apresentando uma argumentação confusa e 
contraditória e apontando como resposta oficial do gabarito, a alternativa “c”. Porém, o gabarito da Banca Crescer 
Consultorias, referente a esta questão (32) é a letra “d”. Enfatizamos que o enunciado pede que seja marcada a 
alternativa incorreta. Desta forma, a alternativa “d” é a INCORRETA, e apresenta a seguinte afirmação: “Monet, Alfred 
Sisley, Matisse e Picasso são importantes representantes do impressionismo”. Dentre os artistas citados na sentença, 
MATISSE e PICASSO são representantes, respectivamente, do fouvismo e do cubismo, movimentos artísticos do início do 
século XX. Esta explanação confirma a resposta do gabarito oficial do certame. 
Por esta razão, o recurso foi INDEFERIDO. 
Referência 
JANSON, H. W; JANSON, Anthony F. Iniciação à História da Arte. (Trad. Jefferson Luiz Camargol). 2. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 1996. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DE ARTES 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 35 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O(a) candidato(a) solicita a anulação da questão, com base na argumentação de que o enunciado da 
questão pede que se marque a alternativa INCORRETA, mas que apresenta três alternativas incorretas, quais sejam: 
letras “a”, “b” e “d”. A solicitação do(a) candidato(a) é pertinente, pois o gabarito apresenta como alternativa 
INCORRETA a letra “c”, alternativa esta, que traz uma sentença CORRETA. Desta forma, identificamos que houve um 
equívoco no enunciado da questão, que deveria solicitar para se marcar a alternativa correta.  
Por esta razão, o recurso foi DEFERIDO. 
Referência 
JANSON, H. W; JANSON, Anthony F. Iniciação à História da Arte. (Trad. Jefferson Luiz Camargol). 2. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 1996. 
PARECER FINAL: QUESTÃO ANULADA 
 

CARGO: PROFESSOR DE ARTE 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 37 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O(a) candidato(a) solicita a anulação da questão, sob a argumentação de que “todos os ritmos da 
questão têm influências afro, seja no Brasil (maxixe, samba, REGGAE) ou estadunidense (Rock). Porém, o blues foi criado 
pelos negros americanos, descendentes de escravos africanos, no final do século XIX. Desta forma, consideramos que o 
rock, apesar de ter sido influenciado pelo blues, não é um ritmo influenciado diretamente por um ritmo africano. Além 
do exposto, o(a) candidato(a) argumenta que a “MPB tem influência afro, indígena, e do pop rock internacional, mas não 
é especificamente um ritmo de origem africana.” Ademais, a sigla MPB representa uma fusão de dois movimentos 
musicais: a Bossa Nova, buscando a sofisticação musical e o engajamento folclórico promovido por organizações 
estudantis, em defesa da música de raiz brasileira. Enfatizamos que as manifestações folclóricas musicais têm influência 
direta de músicas africanas. 
Assim, consideramos procedente o recurso do candidato, por analogia, pois uma vez que o rock não tem influência direta 
de músicas africanas, o mesmo ocorre com a MPB. 
Por esta razão, o recurso foi DEFERIDO. 
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Referência 
NAPOLITANO, Marcos. História & música: história cultural da música. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. (Coleção 
História &... Reflexões, 2) 
PARECER FINAL: QUESTÃO ANULADA 
 

 

CARGO: PROFESSOR DE ARTES 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 39 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O(a) candidato(a) solicita a anulação da questão, considerando que além da alternativa “c”, confirmada no 
gabarito da Banca Crescer Consultorias, a questão apresenta também como correta, a alternativa “b”, pois “Debret foi de fato 
muito importante na realização de gravuras de caráter histórico não apenas por trazer ao Brasil uma nova técnica artística, 
mas também em relação seu estilo inconfundível, seu domínio técnico de colorido espontâneo, leve e harmonioso de fazer 
arte”. Contudo, Debret, como membro da Missão Artística Francesa trouxe o estilo neoclássico, que passou a ser ensinado 
junto com a criação da Academia Imperial de Belas Artes, cuja temática era o retrato e a pintura histórica. As gravuras de 
Debret, que tinham como tema o cotidiano das ruas do Rio de Janeiro, foram uma pesquisa pessoal do artista e não 
influenciou a arte brasileira. Desta forma, apena a alternativa “c” está CORRETA. 
Por esta razão, o recurso foi INDEFERIDO. 
Referência 
BANDERA, Júlio; XEXÉO, Pedro Martins Caldas; CONDURU, Roberto. A Missão Francesa. Sextante, Rio de Janeiro, 2003. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DE BIOLOGIA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 32 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão se referia ao nível trófico, a decomposição da matéria orgânica possui etapas, no nível trófico de 
decompositores, encontram-se organismos decompositores e detritívoros. Cada um deles participa de uma das etapas da 
decomposição da matéria orgânica. 
“As minhocas são animais decompositores, importantes para o solo, que se alimentam tanto de vegetais quanto de restos de 
outros animais.” 
https://www.embrapa.br/contando-ciencia/animais-e-criacoes/-/asset_publisher/jzCoSDOAGLc4/content/as-
minhocas/1355746?inheritRedirect=false 
“Ora, os decompositores são microrganismos, bactérias e fungos que, juntamente com pequenos animais, como as minhocas, 
o minhocuçu e os gôngolos, formam um batalhão de bichinhos que vivem no solo e são responsáveis pelo trabalho de 
reciclagem de detritos e de resíduos depositados em sua superfície. 
Os pequenos animais trabalham decompondo os pedaços maiores de folhas, de galhos secos, de animais mortos... Enfim: de 
todo o tipo de detritos ou de resíduos orgânicos. Depois disso é a vez dos microrganismos, que trabalham em para terminar o 
serviço de decomposição iniciado pelos pequenos animais. Todos eles, pequenos animais e microrganismos, são importantes 
para a reciclagem dos nutrientes e a manutenção da fertilidade do solo.” 
Fonte: Embrapa Agrobiologia 
https://www.embrapa.br/contando-ciencia/ecologia-e-meio-ambiente/-/asset_publisher/EljjNRSeHvoC/content/os-
decompositores/1355746?inheritRedirect=false 
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/119111/1/O-mulungu-e-suas-amigas-minhocas-as-construtoras-
de-tuneis.pdf 
As minhocas podem ainda ser divididas entre engenheiras do ecossistema e decompositoras ou transformadoras da 
serrapilheira. As engenheiras do ecossistema são aquelas minhocas que vivem dentro do solo (endogénicas e anécicas), que 
constroem galerias e produzem estruturas organominerais altamente resistentes, que persistem por longo período de tempo 
(meses a anos), afetando profundamente o ambiente e os organismos menores que vivem nele. Estas minhocas interagem 
com a microbiota edáfica, desenvolvendo relação mutualística com os organismos que vivem em seu trato digestivo 
(intestino) e nas estruturas que constroem. As transformadoras da serrapilheira são as minhocas epigéicas que vivem e se 
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alimentam da serrapilheira, produzindo estruturas puramente orgânicas que são menos persistentes no ambiente (Giller et 
al., 1997; Lavelle, 1997). 
STEFFEN, Gerusa Pauli Kist et al . Importância ecológica e ambiental das minhocas.Rev. de Ciências Agrárias,  Lisboa ,  v. 36, n. 
2, p. 137-147,  abr.  2013 .   Disponível em <http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0871-
018X2013000200002&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  12  jul.  2019. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 22 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A argumentação da candidata é pertinente, mas Mata Atlântica é um bioma brasileiro, biomas são formados 
por vários ecossistemas, que por sua vez, são formados por várias comunidades. 
Favor consultar o site www.ibama.gov.br 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 24 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A argumentação da candidata é pertinente, mas Mata Atlântica é um bioma brasileiro, biomas são formados 
por vários ecossistemas, que por sua vez, são formados por várias comunidades. 
Favor consultar o site www.ibama.gov.br 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

 

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 39 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A. Logo, a igualdade das afirmativas B e C não 
prejudicou a resolução da questão. Permanece inalterado o gabarito oficial. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 24 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: As lutas “são disputas em que os oponentes devem ser subjugados mediante técnicas e estratégias de 
desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço na combinação de ações de ataque, defesa e 
controle. Constituem-se de um vasto conjunto das linguagens corporais e manifestações culturais e históricas.” 
(BRASIL/MEC/PCN). 
FUNDAMENTOS BÁSICOS DAS LUTAS CORPORAIS 
• ATACAR; DEFENDER; CONTROLAR. 
ATACAR 
“Tomar ofensiva contra, investir, hostilizar, acontecer, combater. Conjuga-se como trancar.” 
Amora, Antônio Soares: Saraiva, 2009. 
“(...) consiste em executar uma ação ofensiva contra alguém ou alguma coisa, através das características de socar, chutar, 
puxar, derrubar, desequilibrar, golpear e/ou projetar.” 
PIO (2010, pg 28) 
DEFENDER 
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“1. Proteger; 2.auxiliar, prestar auxílio ou socorro a; 3. falar a favor de; 4. resistir a um ataque; 5. rebater uma 
acusação; 6. proteger-se” 
Amora, Antônio Soares: Saraiva, 2009. 
“(...) justifica-se em opor o esforço próprio ao ataque alheio, a partir da característica de excluir, empurrar, esquivar, 
equilibrar e/ou bloquear de algo ou alguém.”  PIO (2010, pg 28) 
CONTROLAR 
“Exercer o controle de.” Amora, Antônio Soares: Saraiva, 2009. 
 “(...) consiste em exercer o controle ou ter sob o seu domínio algo, alguém e/ou através de alguma situação, subsidiado das 
características de imobilizar, estrangular, segurar, agarrar e/ou gingar.” PIO (2010, pg 28) 
https://www1.educacao.pe.gov.br/cpar/ProfessorAutor/Educa%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%ADsica/Educa%C3%A7%C3
%A3o%20F%C3%ADsica%20%20I%20%209%C2%BA%20ano%20%20I%20%20Fundamental/Dan%C3%A7a%20e%20L
uta%20Amplia%C3%A7%C3%A3o%20do%20conhecimento%20sobre%20as%20diferentes%20lutas%20e%20seus%20fu
ndamentos%20b%C3%A1sicos%20(ataque,%20luta%20e%20controle).ppt 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 35 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A afirmativa I possui um erro. Ela informa que a garantia ao acesso, à participação e à aprendizagem dos 
alunos possui exceções, quando na realidade não deveria ter. Por isso, o gabarito da questão está incorreto e não possui 
nenhum gabarito que atenda ao enunciado da questão. 
PARECER FINAL: QUESTÃO NULA 
 

CARGO: PROFESSOR EJA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 21 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: As alternativas não são iguais, pois a alternativa D apresenta o acréscimo da sentença “parte da filosofia que 
trata do ser enquanto ser independente de suas particularidades)”. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

 

CARGO: PROFESSOR EJA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 22 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A alternativa C, indicada no recurso como incorreta está correta, pois traz o seguinte texto: “O educador 
deve compreender o aluno deve ser o ponto central do processo ensino aprendizagem, atualizando os métodos 
tradicionais como quadro, giz e livros, para aulas práticas e de interesse deles através das vivências, para que o 
aprendizado ocorra de forma natural e contínua.” Sendo assim, a ideia é justamente ATUALIZAR os métodos tidos como 
tradicionais na Educação de Jovens e Adultos. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR EJA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 23 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A afirmativa III encontra-se incorreta, pois pontua que uma turma de EJA possui alunos homogêneos, 
sem diferenças, quando na realidade é o oposto. Sendo assim, a questão fica sem alternativa correta, conforme o 
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enunciado. 
PARECER FINAL: QUESTÃO ANULADA 
 

CARGO: PROFESSOR EJA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 30 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A alternativa indicada no recurso como correta, está incorreta, pois afirma que o professor é o 
DETENTOR do conhecimento. Na realidade, nenhum professor é detentor do conhecimento, ele é, no processo de ensino e 
aprendizagem, o mediador do conhecimento. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR EJA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 40 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O agrupamento produtivo explicitado na afirmativa III da questão é um tipo de agrupamento denominado 
trabalho independente, conforme referencial consultado, disponível em 
http://www.escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portals/183/repositorios/biblioteca/Agrupamentos%20produtivos.pdf 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

 

CARGO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 24 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A alternativa D tida como incorreta pelo candidato está correta, pois o texto da Lei nº 10.639/03 nos 
informa que o seu cumprimento é obrigatório para todas as escolas e sistemas de ensino. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 26 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O gabarito da questão permanece o mesmo. Por isso, faz-se necessário a explicação de alguns itens 
devido aos recursos interpostos. Com relação à afirmativa I, ela cita cinco funções relativas ao desenvolvimento infantil 
tendo em vista a Educação Infantil: promover identidade pessoal, competência, sensação de segurança, confiança e 
oportunidade de contato social e privacidade. Portanto, permanece correta. A afirmativa II está incorreta, pois enfatiza 
que os materiais devem ser manuseados com a CONSTANTE ajuda do professor, quando na realidade o aluno deve ser 
incentivado a ser mais independente, podendo utilizar os materiais sem a constante ajuda do professor. A afirmativa III 
está correta, pois explica que os alunos devem se identificar com o espaço em que estão inseridos. A alternativa IV está 
correta, pois explica que o espaço a ser utilizado pelas crianças deve ter o mínimo de segurança para que eles possam 
assim utilizá-lo. Vale frisar que a palavra “MÍNIMO” utilizada neste contexto, não diz respeito a POUCA segurança e sim à 
segurança necessária para que os alunos utilizem tal espaço. Sendo assim, o 
gabarito da questão permanece. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 30 
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RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A afirmativa IV traz o conceito de conservação, que pode ser explicada pela estrutura mental que as 
crianças constroem gradualmente. Não deve ser confundida com a formação do raciocínio lógico-matemático. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 34 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A alternativa incorreta permanece a letra D, pois em tal alternativa é afirmado que o estudo das 
diferentes identidades se dá a partir do momento em que o aluno considera apenas as semelhanças entre os diferentes 
sujeitos, desconsiderando suas diferenças. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

 
 

CARGO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 38 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A alternativa incorreta permanece a letra B, pois nela está posto que é necessário propor atividades de 
leitura e escrita que podem fazer ou não sentido para as crianças. O correto seria afirmar que tais atividades devem 
fazer sentido para a criança. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 39 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A afirmativa B está correta, pois afirma que somente a informação não é suficiente para ensinar valores e 
atitudes. Sabe-se, por exemplo, que o conhecimento de que a AIDS é uma doença sexualmente transmissível não faz com 
que as pessoas tomem os cuidados necessários nas relações sexuais. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 40 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A última afirmativa permanece correta, pois quando a criança participa da ação lúdica, ela consciente ou 
inconscientemente estipula metas para suas ações, mesmo que metas pequenas como conseguir participar da própria 
ação lúdica. Sendo assim, a afirmativa permanece correta. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 30 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O escopo da questão não se refere a natureza das religiões (taoista e hinduísta) em relação a unicidade 
de um único Deus, e sim a postura periférica dessas religiões em relação à fraternidade em contraponto com o 
experimentar do transcendente/imanente. A consciência taoista e hinduísta é religiosamente mais teocêntrica do que 
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relacional, ou seja valoriza mais os rituais e práticas que apontam para o sobrenatural (deuses) do que a solidariedade e 
fraternidade humana.  
Conforme texto da fonte bibliográfica: &quot;Considerar a relação de fraternidade como sendo o princípio fundamental 
do “fenômeno religioso” é inaceitável, por exemplo, a partir de uma postura rigorosamente teocêntrica. A solidariedade 
humana é um epígono de conduta, epígono esse que é periférico em relação ao experimentar do 
transcendente/imanente de uma consciência taoista, hinduísta ou islâmica, por exemplo&quot;. (FONAPER, 1998).   
 http://periodicos.pucminas.br/index.php/interacoes/article/download/6697/6129 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

 

CARGO: PROFESSOR DE FÍSICA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 21 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a referida questão 
manterá o gabarito preliminar, pois de acordo com Penteado (2005), a rapidez com que o móvel sofre uma mudança de 
posição é denominada velocidade média, já a velocidade instantânea é a velocidade do móvel no momento em que é 
observado.  Podemos dizer então que a principal diferença entre a velocidade escalar instantânea e a velocidade média é 
que a primeira representa a velocidade de um corpo em um determinado instante de tempo, enquanto a segunda é 
definida como a razão entre o espaço, sendo esse espaço definido quando o móvel muda de posição, e o tempo.  
Portanto, pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
Referência:  
Penteado, P.C.M; Torres. C.M.A. Física Ciência e Tecnologia. São Paulo: Moderna, 2005   
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DE FÍSICA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 23 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a referida questão 
manterá o gabarito preliminar, visto que o enunciado da referida questão nos pede o instante no momento do encontro. 
O Substantivo masculino “encontro” tem como significado ato de encontrar, estar diante de algo, face a face, colisão 
entre corpos: encontro de veículos, topar com, defrontar-se com, chocar-se com. Portanto ao referir a palavra 
‘encontro’ entende-se que os dois carros citados na questão partem um de encontro ao outro em sentidos opostos 
tornando assim a velocidade do carro B por ordem alfabética negativa pois o mesmo faz um movimento retrógrado. O 
mesmo não aconteceria se a pergunta fosse o instante que o carro A alcança o carro B, pois os dois estariam no mesmo 
sentido tornando a velocidade de ambos positivas.  
Sendo assim: 

𝐹𝑢𝑛çã𝑜 ℎ𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐴:  𝑺𝑨 = 𝟎 + 𝟒𝟎𝒕 
𝐹𝑢𝑛çã𝑜 𝐻𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐵: 𝑺𝑩 = 𝟏𝟎𝟎 − 𝟏𝟎𝒕 

Como a posição será a mesma quando acontecer o encontro, temos que: 
 𝟒𝟎𝒕 = 𝟏𝟎𝟎 + 𝟏𝟎𝒕  
𝟒𝟎𝒕 + 𝟏𝟎𝒕 = 𝟏𝟎𝟎 

𝟓𝟎𝒕 = 𝟏𝟎𝟎 

𝒕 =
𝟏𝟎𝟎

𝟓𝟎
 

𝒕 = 𝟐 𝒔 
Portanto, pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
Referência: 
 Dicionário Online de Português. Disponível em: https://www.dicio.com.br/encontro/. Acesso em 12.07.2019 
Luft, C.P. Minidicionário Luft.20.ed.São Paulo: Ática, 2001 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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CARGO: PROFESSOR DE FÍSICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 30 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a referida questão 
manterá o gabarito preliminar. Visto que a potência média é dada por P= T/Δt , onde T é o trabalho e Δt é a variação de 
tempo. Na referida questão 20 s é a variação de tempo enquanto o trabalho realizado é dado a partir do teorema da 
energia cinética que é aplicado quando a intensidade da força resultante não é constante.  
Sendo assim: 
TF = EC(final) – EC(inicial)   =>  Tres = 900 . (30)2/2 - 0 = 360000 J 
Pm = Tres/ Δt   =>  Pm = 360000/ 20 = 18000 W 
Portanto, pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
Referência: 
Penteado, P.C.M; Torres. C.M.A. Física Ciência e Tecnologia. São Paulo: Moderna, 2005   
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DE FÍSICA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 32 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a referida questão 
manterá o gabarito preliminar visto que a mesma requer a alternativa de conteúdo errado quanto as escalas Celsius e 
Fahrenheit. Portanto no item A ) não são escalas absolutas, pois o zero de cada uma delas não coincide com o zero 
absoluto. No item B) a escala Fahrenheit não foi baseada em pontos fixos, mas sim levando-se em conta a menor 
temperatura observada na época de sua elaboração e uma escala sexagesimal muito utilizada na ocasião (as horas e 
graus entre duas retas também são sexagesimais, ou seja, múltiplas de 60 unidades). No item C) -40ºC coincide com -
40ºF. Este é o único ponto em comum entre as duas escalas. Como exemplo, se nós brasileiros formos à Sibéria e 
observarmos uma temperatura de -40ºC, um americano que estiver por lá estará lendo o mesmo valor só que em 
Fahrenheit, ou seja, ele estará lendo no seu termômetro -40ºF. Por último o item D está incorreto pois um mesmo 
termômetro pode estar graduado em mais de uma escala de temperatura, da mesma forma que uma régua pode estar 
graduada em centímetros e polegadas.  
Portanto, pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

 

CARGO: PROFESSOR DE FÍSICA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 33 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a referida questão 
manterá o gabarito preliminar, pois quando a questão refere a “A quantidade de calor trocada” que de acordo com 
Penteado (2005), a mesma se refere ao calor sensível que pode ser Calculada pela Equação Fundamental da Calorimetria 
Q = m.c. ΔT. Portanto o fato de ser usada a palavra “trocada em” não prejudica o entendimento do objetivo da questão 
que é saber a quantidade de calor que a amostra de alumínio deve trocar para que sua temperatura aumente de 10° C 
para 30°C já que a quantidade de calor trocada no processo representa a perda ou ganho de calor ficando evidente nesta 
questão que se trata de um ganho de calor. 
Portanto, pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
Referência:  
Penteado, P.C.M; Torres. C.M.A. Física Ciência e Tecnologia. São Paulo: Moderna, 2005   
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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CARGO: PROFESSOR DE FÍSICA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 37 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a referida questão 
manterá o gabarito preliminar, visto que a questão claramente se refere as cores primarias que dão origem a luz branca 
citada no questionamento ao fim da questão, caso contrário o texto do questionamento iria se referir as cores primarias 
formadoras dos pigmentos. Como não há nenhuma citação na questão sobre cores de pigmentos e sim de cores para luz 
branca fica evidente o objetivo do questionamento.  
Portanto, pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
Referência: 
Penteado, P.C.M; Torres. C.M.A. Física Ciência e Tecnologia. São Paulo: Moderna, 2005   
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 22 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O recurso apresentado não procede. No item I não contém a redação “domínio morfoclimático”.  
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 24 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O recurso apresentado não procede. Ao contrário do que o candidato alega, a descrição contida na 
opção (B) refere-se ao conceito de lugar. Além disso, a questão não solicitou abordagem do conceito de território na 
Geografia Cultural. 
Mantém-se o gabarito, tendo em vista que é a opção dentre as demais listadas a que melhor conceitua território com 
base nos referenciais: 
 
Raffestin (1993, p. 144), “evidentemente o território se apoia no espaço, mas não é o espaço. É uma produção, a partir do 
espaço”. E esta produção de território(s) se dará pelo poder e suas inter-relações. 
 
É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O território se forma a partir do espaço, é o 
resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao se 
apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator “territorializa” o espaço. 
[...] O território, nessa perspectiva, é um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por 
consequência, revela relações marcadas pelo poder (RAFFESTIN, 1993, p. 143). 
 
FONTE: RAFFESTIN, Claude. Por uma Geografia do Poder. São Paulo: Ática, 1993. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

 

CARGO: PROFESSOR DE GROGRAFIA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 26 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O recurso apresentado não procede. Ao contrário do que o candidato alega, no gabarito a OPÇÃO 
CORRETA (A) constam os itens I, II e III, no qual, já deixa claro que o item IV está incorreto. Ademais, a alegação em 
relação ao item III pode ser contestada pela matéria disponível no link: 
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https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/mundo/eua-canad%C3%A1-e-m%C3%A9xico-assinam-acordo-
comercial-que-substitui-o-nafta-1.273974, e sobretudo, pelo artigo 84, inciso VIII da Constituição Federal 1988. 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 27 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O recurso apresentado não procede. Ao contrário do que o candidato alega, a imagem (charge) está em 
condições visuais de leitura. Portanto, como ele argumenta que concorre vaga destinada a “necessidades especiais”, é de 
responsabilidade da candidato ter solicitado o respectivo atendimento especial.  
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 31 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão está anulada porque possui duas alternativas idênticas como resposta. 
PARECER FINAL: QUESTÃO ANULADA 
 

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 32 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Os recursos não procedem. A questão além de contar as letras A, B e C (itálico) em todas as opções de 
respostas, esta teve como objetivo averiguar o conhecimento do candidato em saber o nome da faixa de transição 
associando a sua respectiva localização no mapa. Portanto, as referidas letras A, B e C descritas no mapa ilustrado e na 
legenda estão correlacionadas nas opções como resposta. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

 

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 37 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Os recursos apresentados não procedem. Ao contrário do que a candidata alega, a questão não possui 
duas opções de resposta iguais. E, em relação a figura, está em condições de leitura, sendo que para responder à questão, 
é necessário ter conhecimento sobre o tema. Portanto, como ele argumenta que concorre vaga destinada a 
“necessidades especiais”, é de responsabilidade da candidata ter solicitado o respectivo atendimento especial.  
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 38 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O recurso não procede. Ao contrário do que o candidato alega, a expressão “monocultura agrária” 
acima da charge não é incoerente com a questão. Primeiro, porque é uma “pista” em relação ao tema tratado; segundo, 
porque traz a interpretação de um latifundiário (nota-se a caracterização do vestuário e tipo de arma que ele segura, que 
o identifica enquanto um ‘coronel’) regando a terra com três cruzes que significa morte de pessoas, provocadas pela 
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disputa da terra entre os coronéis e os camponeses, cujos assassinatos são encomendados e praticados por jagunços.  A 
relação com termo “monocultura”, faz referência ao plantio de um único produto agrícola em grandes extensões de 
terra, neste caso, o produto são as mortes pela disputa de terra, na maioria das vezes violentos. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 39 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão está anulada, tendo em vista que a resposta CORRETA não consta nas opções dadas. 
PARECER FINAL: QUESTÃO ANULADA 
 

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 21 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O erro ortográfico não prejudica o entendimento da questão. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

 

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 22 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: No início da Idade Moderna, as Grandes Navegações modificaram todo o modo de vida europeu. Essa 
modificação foi decorrente da colonização de novas populações, como as populações americanas e africanas, além do 
intenso comércio de especiarias realizado com a Ásia. Dessa dinâmica, a Oceania não foi senão um participante 
secundário, não participando de forma decisiva no fluxo de produtos ou contendo grandes ondas migratórias. Isso 
decorre de que a simples descoberta do continente não implicou na colonização efetiva ou no intercâmbio de produtos, 
pois os países colonizadores estavam mais interessados no comércio das especiarias com a Ásia, o tráfico de escravos 
com a África e a mineração nas américas. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 23 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Como bem informado pelo requerente, não existe nem existiu no período cobrado pela 
questão a instituição do “Senado” na Inglaterra. Atribuir à Câmara dos Lordes tal característica seria não só um 
anacronismo (como reconhece o requerente) como também um erro político, já que, diferente do Senado dos regimes 
representativos, a Câmara dos Lordes não é eletiva. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 26 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Em nenhum momento é afirmado na questão que a Europa ou na Itália. Ademais, é errado 
afirmar que a Itália só saiu da Idade Média no século XIX, pois a Idade Média não se trata de uma organização política, 
econômica e social, mas sim um período histórico datado. A questão em seu cerne trata não da opinião do autor 
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informada no texto, que serve apenas para contextualizar a pergunta, mas sim da sociedade feudal. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 28 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A ditadura foi um período marcado pelos mais diversos tipos de censura, mas isso não foi 
particularidade desse regime. Mesmo com pouco tempo de governo e se apoiando em pautas moralizadoras, no dia 3 de 
agosto de 1961 Jânio Quadros publicou o decreto 51.134, no qual instituía a censura prévia para espetáculos e diversões 
públicas, autorizando os próprios estados a proibirem eventos em seus territórios. Disso decorreu uma série de 
confusões sobre programações de rádios, sobre o que era permitido ou não em cada estado, mas o mais importante, 
serviu de amparo legal para a ditadura militar praticar a censura antes mesmo do AI-5. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

 

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 30 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão não afirma que a Semana de Arte Moderna impactou de forma direta em mudanças políticas, 
mas sim quais as mudanças estavam ocorrendo no contexto em que a Semana de Arte Moderna aconteceu. Sobre o 
enfraquecimento da política coronelista, ela pode ser percebida durante a própria eleição de Artur Bernardes, momento 
no qual o Brasil foi dividido entre os estados que o apoiavam e os estados de “segundo escalão” como Rio Grande do Sul, 
Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, que apoiaram seu concorrente Nilo Peçanha. Esse fato marcou uma modificação na 
dinâmica das eleições brasileiras pois, quase que de forma inédita, foi feita uma verdadeira campanha política pelo país, 
com disseminação de notícias falsas e palanques estaduais divergentes. Durante seu governo Bernardes também 
enfrentou a fragmentação da oligarquia brasileira, tendo que combater revoltas no Rio Grande do Sul e São Paulo. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 31 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão reconhece a existência de sociedades literárias e circulação de livros proibidos em outras 
revoltas. Todavia, a questão está indagando qual alternativa informa um movimento de repressão decorrente da 
atividade dessas sociedades, o que não foi o caso da Conjuração Baiana, que extrapolou em muito a simples atividade de 
discussão de livros e se concretizou em um movimento concreto e com participação de amplos setores da sociedade, 
inclusive iletrados. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 34 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A pergunta é sobre do que ocorreu a partir da criação da Liga de Delos, não o motivo de sua criação. 
Dessa forma, consideramos que o desenvolvimento da Liga de Delos em uma espécie de aliança liderada por Atenas 
culminou em um instrumento de dominação dessa polis sobre outras, causando assim um conflito com Esparta que ficou 
conhecido como Guerra do Peloponeso. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 27 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão requer que o candidato observe e analise a frase e posteriormente escolha a resposta 
correta. O candidato afirma que existem duas possibilidades de resposta. Entretanto, tal argumentação não pode 
prevalecer. Ao analisar a sentença com um pouco mais de cuidado, percebe-se que dentro da concepção de final de 
semana, o primeiro dia inteiro do mesmo é sábado, jamais podendo ser considerado como tal, o domingo. Assim sendo, o 
recurso deve ser indeferido. O gabarito oficial está correto e a questão deve ser mantida. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

 

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 30 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão requer que o candidato observe e analise uma gravura e posteriormente escolha a resposta 
correta. O candidato afirma que existem duas possibilidades de resposta. Entretanto, tal argumentação não pode 
prevalecer, posto que o uso do “GOING TO” acontece quando você prediz o futuro, mesmo em um tempo curto, baseado 
em um fato (IMAGEM – O homem ajoelhado, com um “anel” em suas mãos, enquanto a moça se mostra surpresa com o 
momento). Enquanto, se faz o uso do “Simple Present”, para se falar de ações rotineiras/habituais – assim ele não fica 
propondo para ela com frequência. Assim sendo, o recurso deve ser indeferido. O gabarito oficial está correto e a 
questão deve ser mantida. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 33 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A argumentação do candidato deve prevalecer, uma vez que a questão tem duas possibilidades de 
resposta. Assim sendo, a questão deve ser anulada. 
PARECER FINAL: QUESTÃO ANULADA 
 

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 35 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A argumentação do candidato deve prevalecer, uma vez que não há clareza na elaboração da questão. 
Assim sendo, a questão deve ser anulada. 
PARECER FINAL: QUESTÃO QUESTÃO ANULADA 
 

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 36 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A argumentação do candidato não deve prevalecer, posto que o mesmo deixou de apresentar uma 
justificativa plausível para que a questão fosse anulada. O candidato não prestou atenção ao enunciado da questão que 
fala sobre substantivos. Assim sendo, o recurso deve ser indeferido. O gabarito oficial está correto e a questão deve ser 
mantida. 
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 PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 21 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Resolução correta 

  
Para achar A fazemos 
A⋂B = 2 – 1 (INterseção) = 1 
A⋂C = 3 – 1 (INterseção) = 2 
A⋂B⋂C = 1 
(A⋂B + A⋂C + A⋂B⋂C) – A = (1 + 2 + 1) – 20 = 16 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 22 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Resolução correta 
Para a resolução do problema temos a seguinte equação de acordo com o enunciado: 
x² - 3 = 3x 
Temos: 
X² -3 – 3x =0 
X² - 3X – 3 =0 

X = 
( ) ± ( ) ∗ ∗( ) 

∗
 

X= 
  √  

 

X= 
  ±√   

 
X= +3,79 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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QUESTÃO: 27 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:                                                                𝑎(𝑎 − 1) − (𝑎 + 2)  

𝑎 − 𝑎 − (𝑎 + 4𝑎 + 4) 
𝑎 − 𝑎 − 𝑎 − 4𝑎 − 4 

−5𝑎 − 4 
−5 + (−4) = −9 

Polinômio do primeiro grau. 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 35 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Solicitação Indeferida – Mantido gabarito letra A) 10 cm. 
Segue abaixo solução para comprovação. 
 
A figura a seguir é a representação de um triângulo isósceles YXZ. 

 
Mais informações: 
- O segmento YW mede 2 cm; 
- O lado YZ mede 8√2 cm e; 
- Os segmentos YX e XZ são perpendiculares.  
 
YX = XZ = a 
Pitágoras = YX² + XZ² = YZ² 
a² + a² = (8√2)² 
2a² = 64*2 ⸫ 2a² = 128 ⸫ a² = 128/2 ⸫ a = √64 ⸫ a = 8 
YX = 8 cm | XZ = 8 cm | YZ = 8√2 cm 
YW = 2 cm | WX = 6 cm 
WX² + XZ² = WZ² 
6² + 8² = WZ² ⸫ 36 + 64 = WZ² ⸫ 100 = WZ² ⸫ WZ = √100 ⸫ WZ = 10 cm 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 37 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Questão anulada por ter mais de uma questão incorreta. 
Impossibilitando desta forma a correta solução. 
PARECER FINAL: QUESTÃO ANULADA 
 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 40 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Mantido gabarito letra C) R$ 1.134,00 e R$ 3.234,00 
Segue abaixo solução para comprovação. 
 
C = R$ 2.100,00 | t = 18 meses | i = 3% a.m. 
M = ? | J = ? 
J = C * i * t  ⸫  J = 2.100 * 18 * 0,03  ⸫  J = R$ 1.134,00 
M = C * (1 + (i * t))  ⸫  M = 2.100 * (1 + (18 * 0,03))  ⸫   
M = 2.100 * (1 + (0,54))  ⸫  M = 2.100 * 1,54  ⸫  M = R$ 3.234,00 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 26 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Apenas a frase da alternativa “C” está correta – “Queremos saber por que você foi embora mais cedo.” 
As demais alternativas apresentam incorreções, conforme a seguir: 
A) Ela me fez isso por que, se eu a ajudo tanto? 
Nesse caso, antes de pausa forte, o quê é tônico e por isso deve receber acento. 
B) Por que não participou da reunião, o professor não compreendeu as mudanças. 
Nesse caso, como conjunção, a grafia correta é “porque”. 
D) Não julgues por que não te julguem. 
Nessa frase, a grafia correta é “porque” indicando finalidade. Trata-se de um uso pouco frequente, mas correto. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

 

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 27 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A frase da alternativa “A” – “Qualquer um dos professores poderiam ter comparecido.” apresenta erro, 
pois o verbo deve concordar com o núcleo do sujeito – “qualquer um”. A expressão “qualquer um dos professores” não 
se trata de coletivos partitivos. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 32 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
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JUSTIFICATIVA: A função metalinguística está presente no poema de Carlos Drummond de Andrade que reflete sobre a 
criação literária através do próprio poema. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 33 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Conforme William Roberto Cereja e Thereza Cochar, “Paralelismo é a repetição de ideias e palavras que 
se correspondem quanto ao sentido.” 
“Paralelismo é a repetição de palavras ou estruturas sintáticas maiores (frases, orações, etc.) que se correspondem 
quanto ao som e ao sentido.” (William Cereja) 
Na literatura, o paralelismo pode ser chamado de “paralelismo anafórico”. 
A anáfora não está entre as alternativas da questão. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

 

CARGO: PROFESSOR DE QUÍMICA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 26 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a referida questão 
manterá o gabarito preliminar, pois de acordo com Anexo III do edital Nº 01/2019, no conteúdo programático, o item 
Tabela periódica está incluso entre os itens a serem cobrados nas questões do referido concurso, sendo seu estudo 
considerado suficiente para resolução da referida questão. 
Portanto, pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DE QUÍMICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 27 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a referida questão será 
nula, pois pede a alternativa incorreta sendo está em um único item. Os item B, C e D colocam informações incorretas 
sobre os modelos atômicos caracterizando assim a existência de mais de um item incorreto, deturpando o objetivo da 
referida questão e tornando a mesma invalida por apresentar três itens incorretos ao invés de apenas um.  
Portanto, pela justificativa apresentada, a questão será anulada  
PARECER FINAL: QUESTÃO ANULADA 
 

CARGO: PROFESSOR DE QUÍMICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 28 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A 
PARECER FINAL: Gabarito alterado para a letra “A” 
 

CARGO: PROFESSOR DE QUÍMICA 
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PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 32 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a referida questão 
manterá o gabarito preliminar, pois a mesma apresentou-se de forma clara, objetiva e sucinta ao questionar qual dentre 
as substâncias das alternativas apresentadas ao se misturar com a fenolftaleína teria o mesmo resultado da mistura 
entre soda caustica e fenolftaleína. 
Portanto, pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 

 

CARGO: PROFESSOR DE QUÍMICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 35 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a referida questão terá 
seu gabarito alterado, pois seu enunciado questiona o volume de água em ml que deve ser adicionado para que se 
consiga a concentração desejada e não o volume final do processo de diluição.  
Sendo assim temos que: 

Vi x Mi = Vf x Mf 
20 mL x 0,1M = Vf x 0,02 M 

Vf = 100 mL 
Logo; 

Vadicionado = Vf - Vi 
Então,  

Vadicionado = 100 – 20 = 80 ml 
Portanto a alternativa que responde ao enunciado da questão é a letra B. 
PARECER FINAL: Gabarito alterado para a letra “B” 
 

CARGO: PROFESSOR DE QUÍMICA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 36 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a referida questão 
manterá o gabarito preliminar, pois a mesma procura o valor da variação de entalpia de uma reação com auxílio da 
energia de ligação, sendo assim de acordo com os dados da questão, temos que:  

H2(g) + ½ O2(g)        H2O(g) 
ΔH = ΔHreagentes + ΔHprodutos 

Logo,  
ΔH = + (104 - 120/2) + - (2.110) 

ΔH = 164 – 220 
ΔH = - 56 kcal 

Então, Gabarito letra B 
Portanto, pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

CARGO: PROFESSOR DE QUÍMICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 37 
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RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a referida questão será 
nula, pois coexistem duas respostas que contemplam o correto funcionamento da pilha de Daniel. São esses os itens B) 
“Na semipilha de zinco ocorre processo de oxidação” e o item D) “A ponte salina é o meio por onde transitam os excessos 
das soluções de CuSO4 e ZnSO4”. Sendo assim a questão se torna invalida já que o objetivo da mesma era apresentar 
uma única alternativa correta. 
Portanto, pela justificativa apresentada, a questão será anulada  
PARECER FINAL: QUESTÃO ANULADA 
 

CARGO: PROFESSOR DE QUÍMICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 40 
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVAEm resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a referida questão terá 
seu gabarito alterado, pois A questão pede para analisar funções químicas do: A) Éter; B) Aldeído; C) Cetona; e, D) Ácido 
Carboxílico e indicar qual delas não apresenta o grupo funcional carbonila. Dentre esses percebe-se que aquele que não 
apresenta o grupo funcional carbonila é o Éter, alternativa A pois Esta função apresenta um oxigênio ligado entre 
carbonos e não apresenta o grupo carbonila como assim ocorre com o grupo Aldeído, alternativa B.   
Portanto, a alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A 
PARECER FINAL: Gabarito alterado para a letra “A” 

 

 

Teresina/PI, 30 de julho de 2019 

Crescer Consultorias 

 

 

 

 

 

 

 

 


