
  

 
RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DO  

CONCURSO DE COROATÁ 
 

1. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos: PORTUGUÊS (Técnico em Informática, 
Analista do Meio Ambiente, Analista de Ciências Contábeis e Administrador, Assistente Social, 
Enfermeiro(a), Fisioterapeuta, Nutricionista, Odontólogo e Psicólogo) 

Nº 
Questão 

Parecer 

1 

INDEFERIDO. O pronome “isso” retoma a conversa que está acontecendo entre pai e 
filho, considerando o contexto, as linguagens verbal e não verbal, uma vez que se 
trata de uma situação em que a garota não deve se meter e não se refere à palavra 
machismo, que não é uma situação. 

 
2. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos: PORTUGUÊS (Guarda Municipal) 

Nº 
Questão 

Parecer 

1 DEFERIDA-NULA. Há erro de digitação: INFINITO em lugar de INFINITIVO. 

4 

INDEFERIDA. O verbo esquecer, na sua forma pronominal (esquecer-se) – esquecer-
se de algo/alguém –, exige a preposição. Além disso, não se inicia período com 
pronome oblíquo.  
 
BECHARA. Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 38 ed. rev. ampl. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2015. 

8 
INDEFERIDA. O candidato afirma, equivocadamente, que o gabarito oficial apresenta 
a letra (C) como correta, mas, na verdade, o gabarito oficial traz a opção correta de 
resposta, que é a letra (D). 

 
3. Recurso Contra as Questões de PORTUGUES: (Professor Nível 01 – Educação Infantil, 

Professor Nível 01 – 1º ao 5º ano, Professor Nível 02 – 6º ao 9º ano – Matemática, Professor 
Nível 02 – 6º ao 9º ano – Ciências, Professor Nível 02 – 6º ao 9º ano – Geografia, Professor 
Nível 02 – 6º ao 9º ano – História, Professor Nível 02 – 6º ao 9º ano –Inglês, Professor Nível 02 
– 6º ao 9º ano – Informática, Professor Nível 02 – 6º ao 9º ano – Libras, Professor de 
Atendimento Educacional  Especializado – AEE, Professor Nível 02 – 6º ao 9º ano – Educação 
Física.) 

Nº 
Questão 

Parecer 

7 
INDEFERIDO: A banca não encontrou o erro destacado pelo recurso, o qual indica 
que a referida questão não consta “expressão sublinhada”, sendo que a mesma 
trata-se de marcar F ou V. O indeferimento deu-se por falta de clareza e argumento. 

 
 
 
 



  

4. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos: LDB (Professor Nível 01 – Educação Infantil, 
Professor Nível 01 – 1º ao 5º ano, Professor Nível 02 – 6º ao 9º ano – Matemática, Professor 
Nível 02 – 6º ao 9º ano – Ciências, Professor Nível 02 – 6º ao 9º ano – Geografia, Professor 
Nível 02 – 6º ao 9º ano – História, Professor Nível 02 – 6º ao 9º ano –Inglês, Professor Nível 02 
– 6º ao 9º ano – Informática, Professor Nível 02 – 6º ao 9º ano – Libras, Professor de 
Atendimento Educacional  Especializado – AEE, Professor Nível 02 – 6º ao 9º ano – Educação 
Física.) 

Nº 
Questão 

Parecer 

7 

INDEFERIDO: A Resposta correta é a letra “A” 
( V ) art. 39 § 1º estatuto da criança e do adolescente 
( F ) art. 39 §2º É vedada a adoção por procuração. 
( V ) art. 42 §1º Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. 
( F ) art. 42 § 3ºO adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que 
o adotando. 

8 
INDEFERIDO: A resposta correta é a letra B, pois consta no Art. 57 do ECA, que “o 
poder público estimulará pesquisas, experiência...” 

10 

INDEFERIDO: A questão está certa, o gabarito é a letra B, pois é a única alternativa 
errada. 
 - Art 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. (Certo) 
II – Art 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: pluralismo de 
idéias e de concepções pedagógicas (Certo) 
III – Art. 5º O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, 
podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, 
organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o 
Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo.  ( Errado)             
IV – Art 9º A União incumbir-se-á dentre outros VII baixar normas gerais sobre cursos 
de graduação e pós-graduação; (Certo) 
 

12 
DEFERIDO: A questão será nula. O artigo em questão foi atualizado para a inclusão 
da palavra “indígena” e, diante disso, entende-se que pode haver confusão na 
resposta. 

13 

INDEFERIDO. Pois o enunciado refere-se a Gestão escolar aborda questões 
concretas da rotina educacional e busca garantir que as instituições de ensino 
tenham as condições necessárias para cumprir seu papel principal: ensinar com 
qualidade e formar cidadãos com as competências e habilidades indispensáveis 
para sua vida pessoal e profissional. 
O termo Gestão Escolar foi criado para se diferenciar da expressão Administração 
Escolar e trazer para o contexto educacional elementos e conceitos fundamentais 
para aumentar a eficiência dos processos institucionais e melhorar o ensino. 
FONTE BIBLIOGRÁFICA: https://blog.wpensar.com.br/gestao-escolar/o-que-e-
gestao-escolar 



  

14 

INDEFERIDO. Os PCN podem ser facilmente encontrados, estando divididos para o 
Ensino Fundamental 1, do 1º ao 5º ano, e o documento para o Ensino 
Fundamental 2, do 6º ao 9º ano. 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacoes/pcnparametros-curriculares-
nacionais.htm 

 
5. Recurso Contra as Questões de Conhecimento: SUAS (Assistente Social) 

Nº 
Questão 

Parecer 

15 

INDEFERIDO. O enunciado da questão estava escrito que tão somente: “Podem 
adotar os maiores de 21 (vinte e um anos) anos, e casados”, e no Art. 42. Do ECA, 
está bem claro: “Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente 
do estado civil, portanto, não são os maiores de 21 anos e nem somente os casados, 
o enunciado é FALSO! 

 
6. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos: SUS (Enfermeiro(a), Fisioterapeuta, 

Nutricionista, Odontólogo e Psicólogo) 

Nº 
Questão 

Parecer 

12 

INDEFERIDO. De acordo com a Lei 8.080 de 1990 o único item correto se encontra 
na alternativa A. A universalidade é um princípio DOUTRINÁRIO e não 
ORGANIZATIVO como descrito na alternativa D que se encontra incorreta. São 
princípios organizativos: Regionalização e hierarquização, Descentralização e 
Comando Único, Participação popular. São princípios doutrinários: Universalidade, 
integralidade e equidade. 

 
7. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos: PORTUGUÊS (Técnico em Informática, 

Analista do Meio Ambiente, Analista de Ciências Contábeis e Administrador, Assistente Social, 
Enfermeiro(a), Fisioterapeuta, Nutricionista, Odontólogo e Psicólogo) 

Nº 
Questão 

Parecer 

09 
INDEFERIDO: A oração principal traz como verbo a ser complementado com 
subordinação “descobrir”. Sua complementação é uma Oração subordinada 
substantiva objetiva direta. 

 
8. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos: PORTUGUÊS (Técnico em 
enfermagem, Assistente Administrativo)  

Nº 
Questão 

Parecer 

9 DEFERIDO-NULA. Há duas alternativas INCORRETAS: (A) e (C). 

 
 
 
 



  

9. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos: INFORMÁTICA (Técnico em enfermagem, 
Assistente Administrativo) 

Nº 
Questão 

Parecer 

11 
INDEFERIDO – A falta do nome da fabricante do Software não afeta o entendimento 
da resposta. 

 
10. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos: CONHECIMENTOS REGIONAIS/GERAIS 

(Administrador, Analista de Ciências Contábeis, Analista De Meio Ambiente, Assistente Social, 
Enfermeiro, Fisioterapeuta, Guarda Municipal, Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo, Técnico 
Em Inspeção Sanitária) 

Nº 
Questão 

Parecer 

19 
DEFERIDO. O gabarito informou a alternativa errada e será alterada para a 
alternativa C. 

20 
DEFERIDO. NULA. A banca entende que há carência de fontes e as existentes são 
inconsistentes com relação aos dados e a questão será ANULADA. 

23 INDEFERIDO. A alternativa correta é a letra C, como indica o gabarito. 

 
11. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos: CONHECIMENTOS REGIONAIS/GERAIS 

(Técnico em Informática). 

Nº 
Questão 

Parecer 

14 
DEFERIDO. O gabarito informou a alternativa errada e será alterada para a 
alternativa C. 

15 
DEFERIDO. NULA. A banca entende que há carência de fontes e as existentes são 
inconsistentes com relação aos dados e a questão será ANULADA. 

 
12. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos : CONHECIMENTOS REGIONAIS/ GERAIS 

(Técnico em enfermagem, Assistente Administrativo) 

Nº 
Questão 

Parecer 

19 

INDEFERIDO – Coroatá foi elevado à categoria de vila com a denominação de 
Coroatá, pela lei provincial nº 173, de 05-11-1843, desmembrado de Caxias e 
Itapecuru Mirim, como indicam fontes, inclusive, como argumenta o candidato, a 
própria Wikipédia, que cita suas fontes. 
Segue uma das fontes:  
http://www.cidades.com.br/cidades-do-brasil/estado-maranhao/391-coroata.html 

25 

INDEFERIDO – O assunto trata de atualidades e a prova foi realizada em uma época 
em que um dos assuntos tratados era a votação no Senado. Por eliminação, ao 
saber-se que Joice Hasselmann nunca foi senadora, é possível chegar à resposta que 
se pede. 



  

13. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos : CONHECIMENTOS REGIONAIS/ GERAIS 
(Professor Nível 01 – Educação Infantil, Professor Nível 01 – 1º ao 5º ano, Professor Nível 02 – 
6º ao 9º ano – Matemática, Professor Nível 02 – 6º ao 9º ano – Ciências, Professor Nível 02 – 
6º ao 9º ano – Geografia, Professor Nível 02 – 6º ao 9º ano – História, Professor Nível 02 – 6º 
ao 9º ano –Inglês, Professor Nível 02 – 6º ao 9º ano – Informática, Professor Nível 02 – 6º ao 
9º ano – Libras, Professor de Atendimento Educacional  Especializado – AEE, Professor Nível 
02 – 6º ao 9º ano – Educação Física.) 

Nº 
Questão 

Parecer 

22 

INDEFERIDO – “Com o progresso do povoado, chegaram novos imigrantes, 
destacando-se os síriolibaneses que, desenvolvendo o comércio, contribuíram para a 
independência da localidade”. 
Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ma/coroata/historico  

 
14. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos: INFORMÁTICA (Professor Nível 01 – 

Educação Infantil, Professor Nível 01 – 1º ao 5º ano, Professor Nível 02 – 6º ao 9º ano – 
Matemática, Professor Nível 02 – 6º ao 9º ano – Ciências, Professor Nível 02 – 6º ao 9º ano – 
Geografia, Professor Nível 02 – 6º ao 9º ano – História, Professor Nível 02 – 6º ao 9º ano –
Inglês, Professor Nível 02 – 6º ao 9º ano – Informática, Professor Nível 02 – 6º ao 9º ano – 
Libras, Professor de Atendimento Educacional Especializado – AEE, Professor Nível 02 – 6º ao 
9º ano – Educação Física) 

Nº 
Questão 

Parecer 

18 

INDEFERIDO - A banca entende que existe apenas uma alternativa INCORRETA, que 
é a letra D e a questão será mantida. 
 
“Agora que voce já sabe o que significa cada termo, vamos ver a diferença entre 
intranet e internet? Abaixo, abordaremos as principais delas. 
 
Segurança: apesar das inúmeras vantagens, sabemos dos riscos que a internet pode 
oferecer às nossas máquinas e mesmo à nossa segurança, por meio de vírus, 
espionagem e coleta de dados. Na intranet isto não ocorre, já que trata-se de uma 
rede fechada; 
Tipo de rede: na internet, não é possível o acesso por meio de rede local (LAN), ao 
contrário da intranet, que pode ser acessada pela LAN; 
Compartilhamento: quando falamos em dados, ambas as redes permitem o 
compartilhamento. Já quando o assunto é periféricos, como impressoras, somente a 
intranet permite o compartilhamento; 
Comunicação: na internet, a comunicação externa é a regra (e mesmo a finalidade 
da rede). Já na intranet, este tipo de comunicação não é permitido”. 
(http://www.postdigital.cc/blog/artigo/qual-a-diferenca-entre-intranet-e-
internet?fb_comment_id=1727389070610440_2779497085399628) 

 
 
 
 
 



  

15. Recurso Contra as Questões: CONHECIMENTOS ESPECÍFICO DE ENFERMEIRO 

Nº 
Questão 

Parecer 

39 
INDEFERIDO. De acordo com o caderno de atenção básica nº 05 do ministério da 
saúde, pág 20. Alternativa A encontra-se incorreta, pois o certo seria acima de 35 
anos e não de 30 anos. Portanto a única alternativa correta é a letra C. 

40 
DEFERIDO-NULA. A integralidade de acesso é um princípio fundamental.  Disponível 
em http://www.tratabrasil.org.br/lei-do-saneamento 

 
16. Recurso Contra as Questões de: CONHECIMENTOS ESPECÍFICO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Nº 
Questão 

Parecer 

30 

INDEFERIDO. De acordo com o ministério da saúde para gestantes a vacina contra 
febre amarela é contraindicada, salvo os seguintes casos: gestantes (em qualquer 
período gestacional) e mulheres amamentando só deverão ser vacinadas se 
residirem em local próximo onde ocorreu a confirmação de circulação do vírus 
(epizootias, casos humanos e vetores na área afetada) e que não tiverem alguma 
contraindicação para receber a vacina. Disponível em: 
http://portalms.saude.gov.br/artigos/920-saude-de-a-a-z/febre-amarela/10771-
vacinacao-febre-amarela  

31 

DEFERIDO. Mudança de gabarito da alternativa C para D. De acordo com o 
calendário nacional de vacinação, aos 15 meses de idade está indicada a Vacina Oral 
Poliomielite (VOP) - (previne poliomielite ou paralisia infantil) – 1º reforço. 
Disponível em: http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/vacinacao/calendario-
vacinacao 

35 
INDEFERIDO. A questão encontra-se correta de acordo com o assunto descrito e 
abordado no edital, no seguinte item: defesa do organismo, conceito e tipo de 
imunidade. 

40 

INDEFERIDO. De acordo com o caderno de atenção básica nº 13 do ministério da 
saúde, pág 35. Em atribuições do técnico em enfermagem está descrito: realizar 
coleta de exame citopatológico, observadas as disposições legais da profissão, ação 
do técnico de enfermagem.  

 
17. Recurso Contra as Questões de: CONHECIMENTOS ESPECÍFICO ADMINISTRADOR  

Nº 
Questão 

Parecer 

31 

INDEFERIDO. A presente questão possui como único gabarito a alternativa “B”, única 
alternativa correta. No entanto, foi apresentado recurso afirmando que a questão 
também possuiria como gabarito a alternativa “(C) A Lei de Responsabilidade Fiscal 
estabelece normas de controle e limitação de despesas, não possuindo dispositivos 
voltados para a previsão e realização de receitas;”. Ocorre que a alternativa está 
INCORRETA, uma vez que a LRF possui sim dispositivos direcionados para a previsão 
e a realização de receitas, isso pode ser observado conforme os dispositivos listados 
abaixo: 
 

“... 



  

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal 
a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da 
competência constitucional do ente da Federação. 
 
        Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias 
para o ente que não observe o disposto no caput, no que se refere aos 
impostos. 
 
        Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, 
considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de 
preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e 
serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três 
anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da 
metodologia de cálculo e premissas utilizadas...” 
 
Assim como: 

 
“... 
Art. 52. O relatório a que se refere o § 3o do art. 165 da Constituição 
abrangerá todos os Poderes e o Ministério Público, será publicado até trinta 
dias após o encerramento de cada bimestre e composto de: 
 
        I - balanço orçamentário, que especificará, por categoria econômica, as: 
 
        a) receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a 
previsão atualizada; 
 
        b) despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o 
exercício, a despesa liquidada e o saldo; 
 
        II - demonstrativos da execução das: 
 

a) receitas, por categoria econômica e fonte, especificando a previsão 
inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada no 
bimestre, a realizada no exercício e a previsão a realizar; 
...” 

 
Ou seja, a alternativa “C”, é INCORRETA, pois a LRF possui dispositivos 

voltados para a previsão e realização de receitas, com isso, mantém-se o 
gabarito inicial da questão, alternativa “B”. 

 
 
 
 
 
 



  

18. Recurso Contra as Questões de: CONHECIMENTOS ESPECÍFICO ANALISTA DO MEIO 
AMBIENTE 

Nº 
Questão 

Parecer 

28 DEFERIDA – NULA. Não possui alternativa correta 

31 

INDEFERIDA. PERMANECE ALTERNATIVA “A”, QUESTAO É CLARA. 
https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/27468-o-que-e-uma-area-de-
preservacao-permanente/  
Código Florestal, Lei nº12.651/12 

 
19. Recurso Contra as Questões de: CONHECIMENTOS ESPECÍFICO TÉCNICO EM INFORMÁTICA. 

Nº 
Questão 

Parecer 

39 
DEFERIDO. O gabarito informou a alternativa errada e será alterada para a 
alternativa B. 

 
20. Recurso Contra as Questões de: CONHECIMENTOS ESPECÍFICO GUARDA MUNICIPAL 

Nº 
Questão 

Parecer 

32 Deferido. Nula. 

34 
INDEFERIDO. O termo “equipamentos de proteção individual” citado no enunciado 
da questão é reduzido nas alternativas pela sigla EPIs conhecida nacionalmente e 
adotada nas publicações voltadas ao tema de Segurança no Trabalho. 

36 

INDEFERIDO. A proposta de alterar a infração de grave para gravíssima foi aprovada 
pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados no início do ano 
de 2017. Porém o projeto encontra-se arquivado desde 31/01/2019, conforme 
pode-se acompanhar pelo site da Câmara dos Deputados. 
 
Segue link para apreciação:  
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2071
730 
 
 
Portanto o Código de Transito Brasileiro ainda não sofreu alterações quanto a esta 
penalidade.  
 
Segue link com lei em vigor atualmente: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm 
 

37 

INDEFERIDO. Como fica claro no enunciado da questão, estamos falando da 
importância de imagem pessoal positiva no ambiente de trabalho e do quanto 
hábitos de higiene podem influenciar nesta imagem. A opção correta apresentada 
no gabarito oficial ratifica a ideia apresentada no enunciado. 



  

21. Recurso Contra as Questões de: CONHECIMENTOS ESPECÍFICO ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

Nº 
Questão 

Parecer 

35 
INDEFERIDO. A banca entende que o erro na nomenclatura não atrapalha o 
entendimento da questão. 

 
22. Recurso Contra as Questões de: CONHECIMENTOS ESPECÍFICO ANALISTA DE CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS  

Nº 
Questão 

Parecer 

36 

DEFERIDO-NULA.  
De fato, houve equívoca na elaboração da referida questão. A alternativa que foi 
apresentada como gabarito está INCORRETA, uma vez que consta no texto 
constitucional o que segue: 
 
“Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o 
auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 
... 
II - Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e 
valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e 
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles 
que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao 
erário público; 
...” 
 
As demais questões também estão incorretas. Diante disso, a questão não 
apresenta alternativa CORRETA.  
 
A questão deve ser NULA. 
 

 
23. Recurso Contra as Questões: CONHECIMENTOS ESPECÍFICO PROFESSOR NÍVEL 01 – 6º AO 9º 

ANO – INGLÊS  

Nº 
Questão 

Parecer 

30 

DEFERIDO-NULA 
JUSTIFICATIVA 
Haja vista a questão em pauta contenha erro de digitação, todas as perguntas estão 
gramaticalmente corretas, com indução ao erro na letra ( D ), entretanto, a palavra 
fish (substantivo contável) por se tratar de plural irregular, tem a sua grafia na 
mesma forma, tanto no singular como no plural. 
O enunciado solicita a identificação apenas da pergunta incorreta, logo, não 
havendo tal alternativa, recomenda-se a anulação da questão. 
É o parecer. 
 



  

REFERENCIAL TEÓRICO: 
Gramática Prática da Língua Inglesa – O Inglês Descomplicado 
Nelson Torres, 2007 
Saraiva S/A. – Livreiros Editores, São Paulo, 2007 

 
24. Recurso Contra as Questões de: CONHECIMENTOS ESPECÍFICO PROFESSOR NÍVEL 01 – 6º AO 

9º ANO – LIBRAS  

Nº 
Questão 

Parecer 

28 

DEFERIDO – NULA  
A argumentação do candidato está correta.  
Na discrição das três características do “intérprete” e do “tradutor” a numeração 
apresentada aos candidatos demonstrou incorreções, sendo impressa nos cadernos 
de prova da seguinte forma: I, II e II.  
Não havendo dessa forma como assinalar a resposta correta, que seria 
características I e III.  

36 

INDEFERIDO. Discute-se a ocorrência de erro material tangível a digitação de 
numeração na questão. Erro material ensejante de anulação de questões deve ser de 
tal sorte gravoso que afete o direito subjetivo do candidato.  
O erro existente na questão não afeta e nem caracteriza prejuízo à compreensão do 
candidato, não confundindo objetivamente o sentido da pergunta ou sua resposta, 
visto que está presente em uma alternativa incorreta, no caso a opção “C”. 
A alternativa “D” (I, II e III), resposta da questão não apresenta erros de digitação. 

 
25. Recurso Contra as Questões de: CONHECIMENTOS ESPECÍFICO PROFESSOR DE 

INFORMÁTICA. 

Nº 
Questão 

Parecer 

30 
INDEFERIDO. Não existe o local para armazenamento chamado CloudNote. A 
resposta correta é a C, que é Arquivo. 

37 
DEFERIDO: A questão deve ser anulada. A banca entende que, pela definição de área 
de trabalho e slide pode haver uma confusão no entendimento da referida questão. 

 
26. Recurso Contra as Questões de: CONHECIMENTOS ESPECÍFICO NÍVEL 1 – 6º AO 9º ANO - 

MATEMÁTICA 

Nº 
Questão 

Parecer 

26 
INDEFERIDO. A solução da devida questão refere-se à união dos intervalos e não 
intersecção. Portanto, a solução é a letra “D”, sendo a alternativa S={x R/-3<X≤-1 OU 
1≤X<3}. 

 
 
 
 
 



  

27. Recurso Contra as Questões de: CONHECIMENTOS ESPECÍFICO PROFESSOR DE NÍVEL 01 – 6 
AO 9 ANO PORTUGUÊS   

Nº 
Questão 

Parecer 

40 
DEFERIDO-NULA. A questão apresenta duas possibilidades corretas de resposta, 
letras A e D, considerando as orientações de ortografia, ortoépia e prosódia, 
conforme os gramáticos Evanildo Bechara e Saccone. 

 
28. Recurso Contra as Questões de: CONHECIMENTOS ESPECÍFICO PROFESSOR NIVEL I – 6º AO 

9º ANO - GEOGRAFIA 

Nº 
Questão 

Parecer 

35 

INDEFERIDO. A questão requer que o candidato conheça as características de zonas 
de livre comércio. O enunciado não cita que a alternativa exclui do tratado outras 
características que ele possa vir a ter, elas apenas não foram apresentadas. Deixar 
de citar que as zonas de livre comércio visam diminuir as tarifas (além de propor a 
eliminação delas) não deixa a questão errada nem com entendimento ambíguo. 

 
29. Recurso Contra as Questões de: CONHECIMENTOS ESPECÍFICO PROFESSOR NIVEL I – 6º AO 

9º ANO - HISTÓRIA 

Nº 
Questão 

Parecer 

30 
DEFERIDO: A QUESTÃO SERÁ NULA. A questão consta com mais de uma alternativa 
corretas.  

 
30. Recurso Contra as Questões de: CONHECIMENTOS ESPECÍFICO PROF.NÍVEL-01;6º AO 9º 

ANO, CIÊNCIAS 

Nº 
Questão 

Parecer 

26 
INDEFERIDO – GABARITO OFICIAL será mantido como letra “C”. Fonte: 
 https://www.gpabrasil.com.br/meio-ambiente/o-que-sao-recursos-naturais-
renovaveis/  

27 

INDEFERIDO – GABARITO PERMANECE ALTERNATIVA “D”. “Cloração é o processo 
de adição de Cloro (Cl2) à água, que anula a atividade de microrganismos 
patogênicos, algas e bactérias, tornando-a assim, apta ao consumo humano como 
água potável biologicamente.” http://www.funasa.gov.br/site/wp-
content/files_mf/manualdecloracaodeaguaempequenascomunidades.pdf , 
http://professoralucianekawa.blogspot.com/2014/08/cloracao-da-agua.html  

29 DEFERIDO – NULA. A QUESTAO NÃO FOI CLARA. 

35 
INDEFERIDO – ALTERNATIVA CORRETA “A”. “Após a deglutição, iniciam-se os 
movimentos peristálticos: no esôfago, no estomago e no intestino”. 
Projeto VOAZ: biologia/Wilson Paulino – 1ª ed. São Paulo, 2012. Pag. 290 

36 
INDEFERIDO. ALTERNATIVA CORRETA “B”. 
Projeto VOAZ: biologia/Wilson Paulino – 1ª ed. São Paulo, 2012. Pag. 239 



  

37 DEFERIDA – NULA. A QUESTAO NÃO POSSUI ALTERNATIVA CORRETA. 

 
31. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos: CONHECIMENTOS ESPECÍFICO PROFESSOR 

1º AO 5º ANO 

Nº 
Questão 

Parecer 

28 

INDEFERIDO. A resposta está correta, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, 
fundadores do Mercosul, decidiram em 5 de agosto de 2017, de forma unânime, 
suspender a Venezuela por "ruptura da ordem democrática". É a segunda vez que 
o bloco aplica essa decisão contra um país-membro desde a sua criação. Essa é a 
segunda vez que o Mercosul, fundado em 1991, aplica essa cláusula assinada em 
1998 no Ushuaia, na Argentina, ratificada e ampliada em 2011. Ela estipula que "a 
plena vigência de instituições democráticas é essencial" para a integração 
regional. 
FONTE BIBLIOGRÁFICA: https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/geografia/a-
importancia-mercosul-para-brasil.htm 

37 
 
 

INDEFERIDO. A resposta está correta, A Ecologia é a ciência que estuda a 
interação entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. 
Ao estudar ecologia é importante saber que ela se divide em níveis de organização, que 
se dividem em população, comunidade, ecossistemas e biosfera. 
FONTE BIBLIOGRÁFICA: https://www.todamateria.com.br/o-que-e-ecologia/ 

 
32. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos: CONHECIMENTOS ESPECÍFICO PROFESSOR 

NÍVEL 1– EDUCAÇÃO INFANTIL 

Nº 
Questão 

Parecer 

26 
INDEFERIDO: A banca não encontrou o erro apontado pelo recurso, que aponta que 
duas alternativas se repetem, C e D. 

27 
INDEFERIDO: A banca entende que o erro de grafia não atrapalha o entendimento 
da referida questão ou causa prejuízo ao candidato. 

29 
INDEFERIDO: A banca não encontrou o erro apontado pelo recurso, que aponta que 
duas alternativas se repetem, B e D. 

 
33. Recurso Contra as Questões de: CONHECIMENTOS ESPECÍFICO ASSISTENTE SOCIAL 

Nº 
Questão 

Parecer 

27 

INDEFERIDO. Segundo Iamamoto (Serviço Social na contemporaneidade) o Serviço 
Social é um trabalho especializado, regulamentado como uma profissão liberal e que 
não se efetiva enquanto tal. O Assistente Social possui relativa autonomia, pois 
depende das instituições empregadoras para desempenhar as suas funções. 
Portanto a alternativa permanece a letra (A). 

30 
INDEFERIDO. Segundo a LOAS, artigo 1º, a Assistência Social contribui para o 
enfrentamento da pobreza. O artigo é bem claro. Portanto, a alternativa correta 
permanece a letra ((B). 



  

35 

INDEFERIDO. De acordo com a Lei Nº 8069 de 13 de Julho de 90, constitui-se linha 
de ação da Política de atendimento da criança e do adolescente serviços, programas, 
projetos e benefícios de assistência social de garantia de proteção social e de 
prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências. 
Recurso sem fundamentação lógica, pois a questão está bem clara com a devida 
alternativa correta que é a letra (A). 

 
34. Recurso Contra as Questões de: CONHECIMENTOS ESPECÍFICO PSICÓLOGO 

Nº 
Questão 

Parecer 

28 

INDEFERIDO. A QUESTÃO EM QUE A CANDIDATA PEDE ANULAÇÃO ENCONTRA-SE 
DENTRO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Políticas de saúde no Brasil; Politicas 
interventivas e de demandas sociais; Psicologia institucional; Psicologia social; 
Ética e legislação profissional - todos os assuntos e as temáticas podem ser 
abrangidos para que se possa elaborar uma questão trazendo a necessidade do 
conhecimento do ECA para o trabalho do profissional que disputa um cargo para 
uma atividade de psicólogo na área pública.   

32 

INDEFERIDO. A QUESTÃO EM QUE A CANDIDATA PEDE ANULAÇÃO ENCONTRA-SE 
DENTRO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Saúde do trabalhador: conceitos e 
praticas; Psicologia institucional; Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, 
avaliação e interpretação de resultados- todos os assuntos e as temáticas podem 
ser abrangidos para que se possa elaborar uma questão trazendo a necessidade do 
conhecimento de avaliações e saúde do trabalhador , bem como os teóricos que 
foram responsáveis para o trabalho do profissional que disputa um cargo para uma 
atividade de psicólogo na área pública.   

34 DEFERIDO. TROCA-SE A ALTERNATIVA A DO GABARITO OFICIAL PARA A LETRA C 

 
35. Recurso Contra as Questões de: CONHECIMENTO ESPECÍFICO DE FISIOTERAPIA 

Nº 
Questão 

Parecer 

26 

INDEFERIDO. A questão correta continua sendo a letra B porém a letra D não está 
correta, os exames complementares podem ser solicitados pelos médicos, cirurgiões-
dentistas e incluindo a nutricionista que podem também solicitar os exames, 
entretanto fica as demais categorias da saúde subordinada ao encaminhamento 
deste.Referência: http://www.cfn.org.br/novosite/pdf/res/2000_2004/res306. 

28 DEFERIDO-NULA. A questão será anulada por ter duas alternativas corretas. 

32 

INDEFERIDO. A questão continua sendo a letra A, na questão o paciente apresenta o 
diagnóstico moderado/grave apresentando atrofia dos músculos oponentes e do 
adutor curto do polegar, porem a conduta indicada é o tratamento cirúrgico  
Referência:http://www.scielo.br/pdf/rbort/v49n5/pt_0102-3616-rbort-49-05-
0429.pdf 



  

33 
DEFERIDA: A questão será nula. Entende-se que faltaram informações mais 
detalhadas acerca do quadro clínico. 

38 

INDEFERIDO. A questão continua sendo a letra D, segundo o livro de cinesiologia 
Joana Paula Portela mostra que na posição de repouso, a capacidade de gerar tensão 
é mínima e nenhuma. 
Referência: http://md.intaead.com.br/geral/cinesiologia/pdf/Cinesiologia.pdf 

 
 


