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RESPOSTA DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITOS 

 
 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 

1ª PARTE – CONHECIMENTOS DE PORTUGUES 
 
 

QUESTÕES QUESTÃO EM 
RECURSO 

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO 

01 -  

02 -  

03 -  

04 -  

05 -  

06 -  

07 -  

08 -  

09 -  

10 -  

11 -  

12 -  

13 -  

14 -  

15 15 Improcedente, gabarito mantido: C 
A função referencial prioriza a linguagem objetiva, e não, a 
subjetiva. O texto apresentado sistematiza-se partindo de uma 
sequência de fatos, de uma lógica narrativa, apontando 
personagem, ações, tempo, espaço. Na denominação de ‘João 
Gostoso’, o termo ‘João’ indica um nome comum, e ‘Gostoso’ um 
apelido, que descrevem um indivíduo sem uma peculiaridade 
precisa. Tal descrição também é reforçada pela situação de 
sobrevivência caótica do personagem, em morar num ‘barracão sem 
número’, indicador de uma condição socioeconômica precária, 
caracterizando um ambiente de favela presente nos espaços 
urbanos. Assim, as descrições evidentes e a narração objetiva 
marcam a ausência de traços subjetivos, pois retratam e narram um 
fato do cotidiano. A alternativa C é incorreta, pois se percebe a 
transgressão da norma culta - no tocante à  regência verbal - em 
‘chegou no bar’, quando deveria ser ‘chegou ao bar’. 
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CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 
 
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS  
 

QUESTÕES QUESTÃO EM 
RECURSO 

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO 

16 16 Improcedente. Gabarito mantido. Cabe à epidemiologia descritiva a 
avaliação da frequência ou distribuição das enfermidades e à 
epidemiologia analítica o estudo dos fatores (causais) que explicam 
tal distribuição, relacionando uma determinada situação de saúde, 
ou seja, as desigualdades dos níveis de saúde entre grupos 
populacionais, com a eficácia das intervenções realizadas no âmbito 
da saúde pública, ou mesmo identificando suas causas no modo 
como tais iniquidades são produzidas, na forma como a sociedade 
se organiza e desenvolve. 
O estudo ecológico é um estudo descritivo caracterizado pelo 
seguinte desenho: agregado – observacional – transversal. E tem 
como medida de associação a razão de prevalência. 
Embora, de acordo com diferentes autores, o estudo ecológico pode 
ser classificado como descritivo a partir do momento que faz o 
levantamento em número para tais problemas, assim como 
analíticos quando se faz a análise dos fatos dos mesmos ou o que o 
levam a ser. 

17 -  

18 -  

19 19 Questão Anulada. 

20 -  

21 -  

22 22 Questão Anulada. 

23 -  

24 -  

25 -  

26 26 Improcedente. Gabarito mantido. Condições de moradia é 
considerado indicadores ambientais, assim como abastecimento de 
água e esgoto e coleta de lixo, que pode se relacionar com os 
indicadores sociais, como distribuição de renda, renda per capta. 
 

27 -  

28 28 Improcedente. Gabarito mantido. Como o próprio candidato afirma, 
as picadas freqüentem causam lesões (ação espoliadora), pois o 
mesmo causa feridas e suga o sangue. Então ambos causam anemia. 
Além do fato das galinhas se picarem causando mais feridas. Quanto 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde_p%C3%BAblica
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ao fato da baixa produtividade, uma ave irritada, que se bica 
constantemente, como se relatou, pode abrir ferida e a própria 
irritação afetar a postura da ave. 
 

29 29 Improcedente. Gabarito mantido.  A questão relata Quanto ao ciclo 
biológico GERAL dos trichostrongilideos e não específico. Não 
relatando sobre espécie alguma. 

30 -  

31 -  

32 -  

33 -  

34 -  

35 -  

36 -  

37 -  

38 -  

39 39 Improcedente. Gabarito mantido.  Ao serviço veterinário estadual 
cabe a elaboração de estratégias preventiva a doença e não de 
tratamento. A elaboração do tratamento em combate à doença 
cabe ao Governo Federal - DSA – SDA – MAPA. AO estado cabe a 
execução das estratégias elaboradas.  
 

40 -  

 
 

CARGO: PROCURADOR 
 
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS  
 

QUESTÕES QUESTÃO EM 
RECURSO 

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO 

16 16 Indeferido. 
Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 30ª ed., “se o Estado 
necessita de uma pessoa jurídica para exercer determinada 
atividade, ele a coloca no mundo jurídico e dele a retira quando lhe 
pareça conveniente ao interesse coletivo; ele fixa os fins que ela 
deve perseguir, sem os quais não se justificaria a sua existência; para 
obrigá-la a cumprir seus fins, o Estado exerce sobre ela o controle 
estabelecido em lei; e ainda, para que ela atinja a esses fins, ele lhe 
outorga, na medida do que seja necessário, determinados privilégios 
próprios do Poder Público.”  
A fim de atingir os objetivos do Estado, existem diversos traços que 
são comuns entre os regimes jurídicos das pessoas de direito público 
e de direito privado instituídas pelo Estado. Nesse sentido, continua 
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Di Pietro (ob. cit.):  
“1. todas têm personalidade jurídica própria, o que implica direitos e 
obrigações definidos em lei, patrimônio próprio, capacidade de 
autoadministração, receita própria; 
2. a sua criação é sempre feita por lei, exigência que consta agora do 
artigo 37, XIX, da Constituição; 
3. a sua finalidade essencial não é o lucro e sim a consecução do 
interesse público; 
4. falta-lhes liberdade na fixação ou modificação de seus próprios 
fins; é a própria lei singular que, ao criar a entidade, define o seu 
objeto, o qual só pode ser alterado por outra lei da mesma natureza; 
5. elas não têm a possibilidade de se extinguirem pela própria 
vontade; sendo criadas por lei, só outra lei poderá extingui-las, em 
consonância com o princípio do paralelismo das formas; por isso 
mesmo, não se aplicam a essas entidades as formas normais de 
extinção previstas no direito civil e comercial; 
6. a todas elas se aplica o controle positivo do Estado, o qual tem 
por finalidade verificar se a entidade está cumprindo os fins para os 
quais foi criada.” 
Portanto, todas essas razões, é possível verificar que todos os itens 
apresentados estão corretos, razão pela qual a única resposta que 
atende corretamente ao comando da questão é a alternativa “E”, 
razão pela qual o gabarito deve ser mantido. 
Gabarito mantido – Resposta letra “E”. 

17 - - 

18 18 Indeferido. 
A questão solicita que o(a) candidato(a) indique a única alternativa 
correta no que diz respeito ao controle judicial exercido sobre o 
poder regulamentar. 
A única alternativa correta é a constante da letra “A”, uma vez que 
quando o ato se demonstrar contra legem, ou seja, contrário à lei, 
somente é possível o controle judicial de legalidade do ato, ao se 
confrontar o próprio ato e a lei que foi por ele regulamentada. Em 
que pese estar grafado no caderno de provas a expressão “conta 
legem” e não “contra legem”, percebe-se se tratar de mero erro 
material, que não prejudica a interpretação da questão. 
A alternativa “B” está incorreta, uma vez que a hipótese trata de 
crise de legalidade e não de constitucionalidade, sendo inadequada 
a Ação Direta de Inconstitucionalidade. 
A alternativa “C” está incorreta, uma vez que a arguição de 
descumprimento de preceito fundamental, prevista no artigo 102, 
§1º da Constituição é uma das formas de impugnação do ato 
regulamentar, mas não a única, como afirma a alternativa. 
A alternativa “D” está incorreta. Na hipótese descrita na alternativa, 
o meio adequado é o mandado de injunção, e não o mandado de 
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segurança como afirmado na questão. 
A alternativa “E” também está incorreta, visto que por se tratar de 
ato ultra legem, ou seja, que ultrapassa os limites da lei que deveria 
regulamentar, estará sujeito apenas ao controle de legalidade. 
Portanto, a alternativa que responde adequadamente a questão é a 
letra “A”, razão pela qual o gabarito deverá ser mantido. 
Gabarito mantido – resposta letra “A”. 

19 - - 

20 - - 

21 - - 

22 - - 

23 - - 

24 - - 

25 - - 

26 26 Indeferido. 
A questão solicita que o(a) candidato(a) aponte a única alternativa 
incorreta com relação aos contratos de comodato. 
Nesse sentido, a única opção incorreta é a constante da alternativa 
“A”. 
Isto porque a alternativa assim se coloca: “Havendo necessidade 
imprevista, o comodante poderá suspender o uso e gozo da coisa 
emprestada antes de findo o prazo convencional.” 
No entanto, conforme dispõe o artigo 581 do Código Civil, a 
necessidade deverá ser imprevista e urgente E RECONHECIDA PELO 
JUIZ, para que se autorize a suspensão do comodato. Nesse sentido, 
veja-se: 
“Art. 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-
lhe-á o necessário para o uso concedido; não podendo o 
comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida 
pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de 
findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso 
outorgado.” (grifamos) 
Por tais razões, a única alternativa que responde adequadamente ao 
comando da questão é a letra “A”, razão pela qual o gabarito deve 
ser mantido. 
Gabarito mantido – resposta letra “A”. 

27 - - 

28 - - 

29 - - 

30 - - 

31 - - 

32 - - 

33 - - 

34 - - 
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35 35 Indeferido. 
A questão solicita que o(a) candidato(a) julgue as proposições 
apresentadas em verdadeiras ou falsas, no que diz respeito às 
tutelas provisórias, à luz das disposições do Código de Processo Civil. 
A primeira proposição é verdadeira. A tutela provisória, por sua 
própria natureza, e como o próprio nome diz, não se reveste do 
caráter de definitividade que caracteriza a coisa julgada, em virtude 
da sumariedade da cognição, de tal forma que todas as tutelas 
provisórias são precárias. Dessa forma, tecnicamente, a tutela 
provisória não se estabiliza pela formação da coisa julgada. 
A segunda proposição é verdadeira, em conformidade com o artigo 
300, §3º, do Código de Processo Civil. 
A terceira proposição é falsa. Conforme se depreende da leitura do 
§1º do artigo 300 do Código de Processo Civil, não existe vedação 
para a exigência de caução nos casos de tutela de urgência. 
A quarta proposição é falsa. Conforme determina o artigo 300, §2º 
do CPC, é possível a concessão de tutelas de urgência liminarmente 
ou após justificação prévia. 
A quinta proposição é verdadeira, em conformidade com o artigo 
301, do Código de Processo Civil. 
Assim, verifica-se que existem três proposições verdadeiras, de 
modo que a única alternativa que apresenta tal informação é a letra 
“E”, razão pela qual o gabarito deverá ser mantido. 
Gabarito mantido – resposta letra “E”. 

36 - - 

37 - - 

38 38 Questão Anulada. 

39 - - 

40 - - 

 
 

CARGO: PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO: MATEMÁTICA  
 
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS  
 

QUESTÕES QUESTÃO EM 
RECURSO 

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO 

16 -  

17 17 INDEFERIDO 
A média apropriada para esse problema é a média harmônica e não 
a média aritmética como sugere o candidato. Daí que 2×(1/100 +  
1/60) – 1 = 75 km/h 
Portanto o gabarito está mantido com a letra D. 

18 18 INDEFERIDO 
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A média apropriada para esse problema é a média geométrica e não 
a média aritmética ponderada como sugere o candidato. Daí que 

√1,2 × 1,3 = √1,56 = 1,249 = 124,9%. O aumento foi de 24,9%. 
Portanto o gabarito está mantido com a letra C. 

19 -  

20 -  

21 -  

22 -  

23 -  

24 -  

25 -  

26 26 INDEFERIDO 

(1 −
1

10
)

𝑛

= 0,8  ⇒   𝑛 = log9/10(8/10)   ⇒   𝑛 = 2,5𝑙 

Portanto o gabarito está mantido com a letra A. 

27 -  

28 -  

29 -  

30 -  

31 31 DEFERIDO 
A alternativa correta é B conforme observa o candidato. 
Portanto, indica-se pela retificação do gabarito. 

32 -  

33 -  

34 -  

35 -  

36 -  

37 -  

38 -  

39 -  

40 -  

 
 

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA 
 
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS  
 

QUESTÕES QUESTÃO EM 
RECURSO 

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO 

16 -  

17 17 INDEFERIDO 
 
Mantém-se questão e gabarito. 
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Conforme explicitado pelo candidato, todos os itens apontados pela 
questão fazem parte do texto dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
da Educação Física. Ainda conforme explicitado pelo candidato 
todos os itens estavam corretos, com exceção do item III, que sofreu 
alteração em seus verbos, sendo estes substituídos por outros que 
davam sentido contrário ao proposto pelo texto dos PCNs, tornando 
tal item incorreto, como o próprio candidato afirma em sua 
fundamentação. 
 
A referida questão solicitou aos candidatos a alternativa CORRETA, 
porém se tais alternativa forem observadas com olharem mais 
atentos, será possível observa um troca quanto aos itens, como 
pode ser visto a seguir: 
 
I- Participar de diferentes atividades corporais, procurando adotar 
uma atitude cooperativa e solidária, sem discriminar os colegas pelo 
desempenho ou por razões sociais, físicas, sexuais ou culturais. 
CORRETO 
II- Conhecer algumas de suas possibilidades e limitações corporais 
de forma a poder estabelecer algumas metas pessoais (qualitativas e 
quantitativas) CORRETO 
III- Conhecer, sobpor, apreciar e aviltar de algumas das diferentes 
manifestações de cultura corporal presentes no cotidiano. 
INCORRETO 
IV- Organizar autonomamente alguns jogos, brincadeiras ou outras 
atividades corporais simples. CORRETO 
 
Em oposição ao proposto pelos itens, as alternativas se 
apresentaram da maneira a seguir: 
 
a) O item I está incorreto. 
b) O item II está incorreto. 
c) O item III está correto. 
d) O item IV está correto. 
e) Todos os itens estão corretos. 
 
Sendo, deste modo, a alternativa apontada pela banca a que 
corresponde ao solicitado pelo enunciado. 

18 -  

19 -  

20 -  

21 -  

22 -  

23 -  
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24 -  

25 -  

26 -  

27 -  

28 -  

29 -  

30 -  

31 -  

32 -  

33 -  

34 -  

35 -  

36 -  

37 -  

38 -  

39 -  

40 -  

 
 

CARGO: PROFESSOR CIENCIAS  
 
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS  
 

QUESTÕES QUESTÃO EM 
RECURSO 

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO 

16 -  

17 -  

18 -  

19 -  

20 20 INDEFERIDO - Permance o gabarito B  
Justificativa: Segundo Junqueiro & Carneiro, do livro de Biologia 
Celular e Molecular(2000), o organismo tem a capacidade de 
converter substancias tóxicas como herbicidas, conservantes e 
corantes alimentares, medicamentos ou dejetos industriais, em 
substancias de fácil excreção. Esse processo ocorre no fígado, na 
pele, nos rins e nos pulmões. A ingestão de barbitúricos promove 
acentuado aumento na quantidade de retículo endoplasmático liso 
das células hepáticas. 

21 -  

22 -  

23 -  

24 -  

25 -  

26 -  
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27 -  

28 28 Questão Anulada. 

29 -  

30 30 Questão Anulada. 

31 -  

32 -  

33 -  

34 -  

35 -  

36 -  

37 -  

38 -  

39 -  

40 -  

 
 

MÉDIO 
 

1ª PARTE – CONHECIMENTOS DE PORTUGUES 
 
 

QUESTÕES QUESTÃO EM 
RECURSO 

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO 

01 -  

02 02 Improcedente, gabarito mantido: E 
O autor do texto utiliza-se, em vários trechos, de recursos 
metafóricos para tratar da temática de relacionamento entre 
pessoas exposta no texto, como ‘espetáculo’, ‘script da relação’, 
‘roteiro’, entre outros. Assim, constrói-se uma expectativa idealizada 
do outro, que foge à realidade, àquilo que é verdadeiro. Na 
alternativa B, percebe-se que o trecho “... os improvisos da vida 
fazem algum dos dois sair do roteiro...”, sinaliza a frustração (por 
parte de um dos envolvidos) de um ‘roteiro’ quebrado por não 
atender às expectativas do que foi idealizado como ‘relação perfeita’ 
em choque com a realidade, demonstrada por algum 
comportamento, atitude não condizente do outro com o espetáculo 
criado. Ressalta-se, desse modo, a decepção devido ao fato de o 
outro não ser o que se pensa, e  não  a ação precisa  de por fim ao 
relacionamento, mas à ilusão construída. Quanto à alternativa A, a 
expressão ‘ou seja’ não indica uma mudança argumentativa no 
enunciado, e sim, uma explicação adicional a algo que já foi dito 
anteriormente. A alternativa E é a correta, tendo em vista o espelho 
na simbologia do reflexo, o enxergar a si mesmo (pessoa, indivíduo, 
ser humano), conhecer-se nos seus sentimentos mais íntimos para 
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poder, de forma consciente e real, ver o outro e construir um 
relacionamento verdadeiro, adverso ao idealizado. 
 
 

03 -  

04 04 Improcedente, gabarito mantido: D 
A questão 04 versa sobre o processo de formação de palavras. Desse 
modo, o vocábulo ‘falas’ no enunciado “que falas ele deve dizer”, 
possui seu processo de formação pela derivação regressiva, ou seja, 
ocorre a redução da palavra primitiva FALAR (verbo) para a 
formação da palavra derivada FALA (substantivo). Tal processo se 
destaca pela eliminação da letra ‘R’ do verbo para a formação 
derivada do substantivo citado. No trecho evidenciado, o termo 
‘falas’ foi empregado no plural por escolha linguística do autor, 
porém, sem descaracterizar o processo da derivação regressiva do 
vocábulo ‘fala’.  
Na alternativa A, o vocábulo ‘espiritualista’ é formado pelo 
acréscimo do sufixo  –ISTA, resultando numa palavra derivada, que 
possui apenas um radical (ESPIRIT), caracterizando, assim, a 
DERIVAÇÃO  por sufixação, e não, a composição,  cuja formação 
exige, no mínimo, dois radicais. 
 

05 -  

06 -  

07 -  

08 08 Improcedente, gabarito mantido: B 
O enunciado da questão solicita a alternativa CORRETA. Dentre elas, 
a única que atende a essa exigência é a alternativa B, que destaca o 
verbo ‘queríamos’, conjugado no pretérito imperfeito do modo 
indicativo, indicando uma ação não concluída, com uma ideia de 
continuidade. Assim, as alternativas A, C, D e E  apresentaram 
afirmações equivocadas, caracterizando ocorrências inadequadas 
para serem compreendidas como incorretas e, dessa forma, não 
assinaladas. 
 

09 -  

10 -  

11 -  

12 -  

13 13 Questão anulada. 

14 -  

15 -  
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CARGO: GUARDA MUNICIPAL 

 
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS  
 

QUESTÕES QUESTÃO EM 
RECURSO 

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO 

16 - - 

17 - - 

18 - - 

19 - - 

20 - - 

21 - - 

22 22 Indeferido. 
A questão apresenta vários itens e solicita que o candidato indique 
apenas aqueles que, de acordo com a Lei Federal nº 13.022/2014, 
são requisitos básicos para investidura em cargo público na guarda 
municipal. 
A Lei Federal nº 13.022/2014, em seu artigo 10, assim determina: 
“Art. 10. São requisitos básicos para investidura em cargo público na 
guarda municipal: 
I - nacionalidade brasileira; 
II - gozo dos direitos políticos; 
III - quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
IV - nível médio completo de escolaridade; 
V - idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
VI - aptidão física, mental e psicológica; e 
VII - idoneidade moral comprovada por investigação social e 
certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal e 
distrital. 
Parágrafo único. Outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei 
municipal.” (grifamos) 
Ao compararmos a letra da lei e os itens propostos na questão, 
podemos perceber que os itens III, IV e VI, da questão estão 
incorretos e os itens I, II, V e VII estão corretos. 
Assim a única alternativa que responde corretamente ao comando 
da questão é a letra “B”, razão pela qual o gabarito deverá ser 
mantido. 
Gabarito mantido – resposta letra “B”. 

23 - - 

24 - - 

25 - - 

26 26 Indeferido. 
A questão descreve um ato de imprudência. Isto porque, a 
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imprudência se revela quando o sujeito age com excesso de 
confiança, sem observar as medidas de precaução necessárias para 
evitar o acidente. Por exemplo, quando se empilham mais caixas do 
que o recomendado ou quando não se utilizam os equipamentos de 
proteção individual, estar-se-á agindo com imprudência. 
Assim, a alternativa correta é a letra “B”, razão pela qual o gabarito 
deve ser mantido. 
Gabarito mantido – resposta letra “B”. 

27 - - 

28 - - 

29 29 Indeferido. 
A questão solicita que o(a) candidato(a) indique a única alternativa 
incorreta com relação aos produtos cujas vendas são proibidas às 
crianças e adolescentes. 
O artigo 81 do Estatuto da Criança e do adolescente estabelece os 
produtos cujas vendas são proibidas às crianças e adolescentes: 
“Art. 81. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de: 
I - armas, munições e explosivos; 
II - bebidas alcoólicas; 
III - produtos cujos componentes possam causar dependência física 
ou psíquica ainda que por utilização indevida; 
IV - fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu 
reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano 
físico em caso de utilização indevida; 
V - revistas e publicações a que alude o art. 78; 
VI - bilhetes lotéricos e equivalentes.” (grifamos) 
Assim, a alternativa “A” está correta, conforme o artigo 81, II, do 
ECA. 
A alternativa “B” está correta, conforme o artigo 81, I, do ECA. 
A alternativa “C”, por sua vez, está incorreta por dispor que é 
proibida a venda a crianças e adolescentes de “Fogos de estampido 
e de artifício de qualquer tipo.”, quando o artigo 81, IV, do ECA 
estabelece que não é proibida a venda daqueles que, pelo seu 
reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano 
físico em caso de utilização indevida. 
A alternativa “D” está correta, conforme art. 81, VI, do ECA. 
A alternativa “E” está correta, conforme art. 81, III, do ECA. 
Portanto, a única alternativa que responde adequadamente ao 
comando da questão é a letra “C”, razão pela qual o gabarito deve 
ser mantido. 
Gabarito mantido – resposta letra “C”. 

30 - - 

31 - - 

32 - - 
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33 - - 

34 - - 

35 - - 

36 - - 

37 - - 

38 - - 

39 - - 

40 - - 

 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFNATIL/ PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – 
ANOS INICIAIS 

 
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS  
 

QUESTÕES QUESTÃO EM 
RECURSO 

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO 

16 -  

17 -  

18 18 RECURSO INDEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ CORRETA ( D ) 
A alternativa solicita que seja identificado o que NÃO se configura 
atribuições do município, que no caso são as alternativas I e II. 
QUE CORRESPONDEM AO GABARITO “D”. 
 

19 -  

20 -  

21 -  

22 -  

23 -  

24 -  

25 25 A questão a que o candidato atribui recurso não corresponde a 
justificativa apresentada 

26 -  

27 27 Questão Anulada. 
 

28 28 RECURSO INDEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ CORRETA 
Foi solicitado que o candidato identifique a alternativa que NÃO se 
configura objetivo do ensino fundamental, a saber 
 

29 29 RECURSO INDEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ CORRETA 
Os temas transversais correspondem aos itens da resposta do 
gabarito B (I, III, IV) 

30 30 RECURSO INDEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ CORRETA 
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A questão solicita ao candidato que identifique entre as alternativas 
quais as áreas citadas pela LDB. Dentre as alternativas apresentadas 
apenas 1 (letra D) corresponde as áreas citadas na legislação. 

31 31 Questão Anulada. 
 

32 32 RECURSO INDEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ CORRETA 
A alternativa defendida pela candidata no argumento não pode se 
considerada também correta porque nenhuma tendência SUBSTITUI 
a outra ela surge a partir do contexto e se opõem ou criticam a 
outra, mas não substitue. 

33 -  

34 -  

35 -  

36 -  

37 37 RECURSO INDEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ CORRETA 
A Psicogênese da língua escrita é conteúdo relacionado ao 
Construtivismo em sala de aula, daí porque não foge ao edital.  

38 -  

39 -  

40 40 RECURSO INDEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ CORRETA GABARITO  (D) 
Entre as ações de planejar o professor deve sempre que necessário 
flexibilizar as ações e estratégias para atender aos objetivos 
propostos. A alternativa que a candidata defende diz EVITAR 
FLEXIBILIZAÇÃO  

 
 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS  
 

QUESTÕES QUESTÃO EM 
RECURSO 

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO 

16 -  

17 -  

18 -  

19 -  

20 20 Questão anulada.  

21 -  

22 -  

23 -  

24 -  
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25 25 Improcedente. Gabarito mantido. A desnutrição e imunodepressão 
são fatores de risco para o câncer bucal como consta no Brasil. 
Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Instituto 
Nacional de Câncer.- INCA, Falando Sobre Câncer da Boca. – Rio de 
Janeiro: INCA, 2002 - 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/falando_sobre_cancer
_boca.pdf. 
Enquanto a dieta ria em sacarose é sim um risco de doença bucal, 
como cancêr, o sódio não tem essa relação. 

26 -  

27 -  

28 -  

29 -  

30 -  

31 -  

32 32 Questão anulada.  

33 -  

34 -  

35 -  

36 -  

37 -  

38 -  

39 -  

40 -  

 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL II 
 
 

CARGO: VIGILANTE  
 
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS  
 

QUESTÕES QUESTÃO EM 
RECURSO 

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO 

16 -  

17 -  

18 -  

19 -  

20 -  

21 -  

22 -  

23 -  

24 -  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/falando_sobre_cancer_boca.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/falando_sobre_cancer_boca.pdf
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25 -  

26 -  

27 -  

28 -  

29 -  

30 -  

31 -  

32 32 INDEFERIDO 
80 m × 100 m × 125 m = 1.000.000 m³. Usando o hm³ o volume 
encontrado poderá ser expresso por uma unidade, ou seja, 1 hm³.  
Portanto o gabarito está mantido com a letra B. 

33 -  

34 34 Questão Anulada. 

35 -  

36 -  

37 -  

38 -  

39 -  

40 40 INDEFERIDO 
1.345 = 18 × 74 + 13. Na divisão de 1.345 por 18 tem-se quociente 
74 e resto 13 cuja diferença é 78 – 13 = 65. 
Portanto o gabarito está mantido com a letra B. 

 
 
 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL I 
 

CARGO: AUXILIAR DE ELETRICISTA/ AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/ COVEIRO/ GARI 
 
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS  
 

QUESTÕES QUESTÃO EM 
RECURSO 

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO 

16 -  

17 -  

18 -  

19 -  

20 20 INDEFERIDO 
Os múltiplos de 4 entre 20 e 160 são os números 24, 28, 32, ..., 148, 
152, 156. O total de números citados acima é obtido fazendo: (152 - 
24)÷4 +1, ou seja, 34 termos. Então a soma 24 + 28 + 32 + ... + 148 + 
152 = 4 × (1 + 2 + 3 + ... + 32 + 33 + 34) = 4 × 17 × (1 + 34) = 4 × 17 
× 35 = 3.060. 
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Portanto o gabarito está mantido, ou seja, letra C. 

21 -  

22 -  

23 -  

24 -  

25 -  

26 -  

27 -  

28 -  

29 -  

30 30 INDEFERIDO 
Os dados da segunda coluna da tabela são valores cumulativos, ou 
seja, o valor indicado é a soma do que se vendeu naquele dia com o 
que foi vendido nos dias anteriores. Assim, na quarta-feira se 
vendeu 370 – 272= 98 e no sábado se vendeu 899 – 703 = 196. 
Como se vê, a quantidade vendida  na quarta-feira é metade do que 
se vendeu no sábado. 
Portanto o gabarito está mantido, ou seja, letra B. 

31 -  

32 -  

33 33 Questão Anulada. 

34 -  

35 -  

36 -  

37 -  

38 -  

39 39 INDEFERIDO 
O percentual acrescido a 80 para que se chegue a 100 é de 25% pois 
25% de 80 é: 0,25 × 80 = 20.  
Portanto o gabarito está mantido, ou seja, letra D. 

40 -  

 
 

CARGO: JARDINEIRO 
 
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS  
 

QUESTÕES QUESTÃO EM 
RECURSO 

RESULTADO E RESPOSTA DO RECURSO 

16 -  

17 -  

18 -  

19 -  

20 -  
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21 -  

22 -  

23 -  

24 -  

25 -  

26 -  

27 -  

28 -  

29 -  

30 -  

31 -  

32 -  

33 -  

34 -  

35 35 Questão Anulada. 

36 36 Questão Anulada. 

37 -  

38 38 DEFERIDO 
Mantém-se questão com alteração do gabarito para a alternativa D 

39 -  

40 -  

 
Taquaritinga, 11 de dezembro 2019. 
Prefeitura Municipal de Taquaritinga - PE 
Instituto de Desenvolvimento Humano e Tecnológico - IDHTEC  


