
 

RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DO 
TESTE SELETIVO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – PI  

 
1. Recurso contra as questões de Conhecimentos de Português, dos cargos: PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS, PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA, PROFESSOR DE HISÓRIA, PROFESSOR DE CIÊNCIAS, PROFESSOR DE INGLÊS, 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA E PSICOPEDAGOGO. 

Nº Questão Parecer 

02 

INDEFERIDO – O recurso recebe o indeferimento, pois pressupõe- se que o candidato 
precisa delimitar muito bem as características de cada gênero, sabendo que cartum 
apresenta a atemporalidade e personagens comuns, ou seja, trata de uma contestação 
social que leva à reflexão, independente da atualidade, característica já predominante 
na charge cuja construção se baseia em personagens conhecidas e de grande 
repercussão social em torno de um fato sempre recente. 
Fundamentação teórica a seguir: CHARGE – A charge satiriza situações específicas, 
situadas no tempo e no espaço, razão pela qual se encontra sempre apontando para 
um personagem da vida pública em geral, às vezes um artista, outras vezes um político, 
enfim. Em se tratando da linguagem, também costuma associar linguagem verbal e 
não verbal. Outro aspecto para o qual devemos atentar diz respeito ao fato de a 
charge, expressa na língua francesa, possuir significado de “carga”, aderindo por 
completo à intenção do chargista, ou seja, a de que ele realmente atua de forma 
crítica numa situação de ordem social e política. 
CARTUM – O cartum se caracteriza com uma anedota gráfica em que nele podemos 
visualizar a presença da linguagem verbal associada à não verbal. Suas abordagens 
dizem respeito a situações relacionadas ao comportamento humano, mas não estão 
situadas no tempo, por isso são denominadas de atemporais e universais, ou seja, 
não fazem referência a uma personalidade em específico. O nome cartum proveio de 
um acontecimento ocorrido em Londres, em 1841. Tal acontecimento diz respeito ao 
fato de o príncipe Albert, no intuito de decorar o Palácio de Westminster, por ter 
promovido um concurso de desenhos feitos em grandes cartões (cartoons em inglês), 
os quais seriam colados às paredes. Dessa forma, no intento de satirizar, a revista 
Punch, considerada na época a primeira revista humoristica do mundo, resolveu 
publicar seus próprios cartoons. 

 
2. Recurso contra as questões de Conhecimentos Regionais, do cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS, PROFESSOR DE MATEMÁTICA, 
PROFESSOR DE HISÓRIA, PROFESSOR DE CIÊNCIAS, PROFESSOR DE INGLÊS, PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA E PSICOPEDAGOGO. 

Nº Questão Parecer 

17 

INDEFERIDO – De acordo com o IBGE, fonte oficial do Governo, “elevado à categoria 
de município e distrito com a denominação de Várzea Grande, em 1961, 
desmembrado do município de Valença do Piauí”, sendo mantida a alternativa “B”. 
Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pi/varzea-grande/historico 

 
3. Recurso contra as questões de Conhecimentos Específicos, do cargo: PROFESSOR DE CIÊNCIAS. 

Nº Questão Parecer 

29 DEFERIDO – NULA. Possui mais de uma alternativa correta. 

 
4. Recurso contra as questões de Conhecimentos Específicos, do cargo: PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA. 



 

Nº Questão Parecer 

26 
DEFERIDO – NULA – A argumentação do candidato deve ser levada em conta visto que 
um dos erros de grafia está presente nos item a serem julgados (no caso, item II). Fica, 
portanto anulada a questão, devendo ser aplicado o previsto no item 14.1.5. 

 
5. Recurso contra as questões de Conhecimentos Específicos, do cargo: PROFESSOR DE HISTÓRIA. 

Nº Questão Parecer 

21 

INDEFERIDO – As Sete Maravilhas do Mundo ANTIGO são: Colosso de Rhodes, Estátua 
de Zeus, Farol de Alexandria, Grande Pirâmide de Gizé, Jardins Suspensos da 
Babilônia, Mausoléu de Halicarnasso e Templo de Ártemis. As Sete Maravilhas do 
Mundo MODERNO são: Chichén Itzá, Coliseu, Cristo Redentor, Grande Muralha da 
China, Machu Picchu, Ruínas de Petra e Taj Mahal. A alternativa “C” apresenta os 
Jardins Suspensos da Babilônia como uma das Sete Maravilhas do Mundo MODERNO, 
o que torna a afirmativa INCORRETA. Fonte: SOUSA, Rainer Gonçalves (2021).  
Fica, portanto, mantida a questão e o gabarito publicado. 

23 

INDEFERIDO – “Isto é, levando-se em conta o conceito de a “grande revolução de 
1789-1848” consagrado pelo historiador Eric J. Hobsbawm, vale dizer, da “revolução 
dupla”: na economia, triunfo da indústria capitalista; na política, ascensão da classe 
média e triunfo do conceito burguês de liberdade. Aplicado à situação histórica da 
península itálica posterior à existência de Maistre, este conceito permite destacar 
ainda mais a excepcionalidade política piemontesa (cuja estrutura social aristocrática, 
decisiva para a unificação, logrou sobreviver, não sem concessões, à ascensão das 
classes médias, sobretudo após 1848) no interior da península, cujo papel no processo 
de unificação italiana só pode ser comparável – o que não significa dizer que foi 
idêntico – ao que a Prússia desempenhou no processo de unificação da Alemanha (em 
linhas gerais, liderado também por um Estado periférico, fortemente centralizado e 
socialmente marcado pelo controle político da aristocracia)”. Fonte: HOBSBAWM, Eric 
J. A Era das Revoluções, 1789-1848 (1962). Trad. de Maria Tereza Lopes Teixeira e 
Marcos Penchel. São Paulo: Paz e Terra, 2005, 19 edição. p. 16. 
A realização do Congresso de Viena ocorreu entre 1814 e 1815; a formação da Santa 
Aliança ocorreu em 1815; a publicação do Manifesto Comunista ocorreu no início de 
1848, despertando o sentimento socialista na luta contra governos autocráticos, 
alimentando ainda mais o sentimento de mudança que foi demonstrado em diversos 
locais, quase que simultaneamente, através da Primavera dos Povos; já a Unificação 
da Alemanha, em 1871, foi narrado por Eric Hobsbawm, no trecho acima, fato esse 
ocorrido após a Primavera dos Povos. 
Fica, portanto, mantida a questão e o gabarito publicado. 

26 

INDEFERIDO – Quando da instalação da Vila da Mocha, “mandou o governador do 
Maranhão, Cristóvão da Costa Freire, muitas famílias para a povoação e pouco tempo 
depois 300 degredados portugueses, para o desenvolvimento da sua população” 
(COSTA, 1974, v.1, p.82). João Pereira Caldas, primeiro governador da Capitania, 
ordena em 1762, que seja feito um censo da capital, que resultou no documento 
“Acento das casas próprias e de aluguel que ocupam os moradores da cidade de 
Oeiras”. (...) Pereira da Costa (1974, v.1, p.155) nos diz que a Capitania do Piauí possuía 
no ano de 1762, 12.746 habitantes, sendo que Oeiras possuía “no distrito da cidade 
270 fogos, com 1.120 habitantes, sendo 655 livres e 465 escravos; e no resto da 
freguesia, 324 fogos, 169 fazendas de gado, com 2.495 habitantes, sendo 1.411 livres 
e 1.084 escravos”. (...) Oeiras é uma cidade mariana, todas as suas três igrejas são 
dedicadas à Nossa Senhora: Igreja de Nossa Senhora da Vitória – primeiro templo 
religioso erguido no Piauí, construída com os esforços do Pe. Tomé de Carvalho ao 
longo de trinta e seis anos e inaugurada em 1733; Igreja de Nossa Senhora do Rosário 



 

– apresenta alguns traços do estilo jesuítico, há registro de que em 1762 já se 
encontrava em construção; e a Igreja de Nossa Senhora da Conceição – sua construção 
teve início no final do século XVIII e levou mais de dois séculos para ter o acabamento 
final, em 1942. Fonte: REIS, Amada de Cássia Campos. História e memória da 
educação em Oeiras – Piauí. Universidade Federal do Piauí. Teresina: 2006. Só 
lembrando que a Capitania do Piauí realmente foi criada em 1718, e somente depois 
quatro décadas é que seu primeiro governador tomou posse. Até então a história de 
Oeiras (e consequentemente do Piauí) está ligada diretamente a Capitania do 
Maranhão, localidade da qual foi desmembrada na data acima citada. 
As alternativas da questão, inclusive a letra “C”, resposta da mesma, que foi alterada, 
foram extraídas da seguinte fonte:LIMA, Nilsângela Cardoso. Org. Páginas da História 
do Piauí Colonial e Provincial. Teresina: EDUFPI, 2020. pp. 10-12. 
Fica, portanto, mantida a questão e o gabarito publicado. 

 
6. Recurso contra as questões de Conhecimentos Específicos do cargo: PROFESSOR DE INGLÊS. 

Nº Questão Parecer 

23 

INDEFERIDO – Conforme podemos interpretar no texto, morreram 63 crianças em 
Israel e Gaza. They say Hamas rocket fire recent days has killed 12 people, including 
two children. In Gaza, (…). At least 213 people have been killed by Israeli airstrikes, 
including 61 children,(…). A letra “A” está correta, conforme a interpretação (e não a 
tradução) do texto. A afirmação constante na letra “C” está incorreta. “Pelo menos 
213 pessoas foram mortas pelos ataques aéreos em todo o conflito, incluindo 61 
crianças;” Justificativa: Em todo o conflito foram mortas 63 crianças. O gabarito 
permanece inalterado: Letra C. 

25 

INDEFERIDO – Na letra “A”, a conjunção corretamente empregada seria on account 
of: America Cup would be cancelled in account of the pandemic (incorreta). Na letra 
“C” a conjunção utilizada (because) pode ser usada para responder a uma pergunta 
– why (por que) ou explicar a causa de algo, podendo ser utilizada no início ou no 
final do período. A alternativa (letra “C”) está corretamente escrita. (Torres, Nelson). 
Gramática Prática da Língua Inglesa: o inglês descomplicado / Nelson Torres – 10a ed. 
reform. – São Paulo: Saraiva,2007. O gabarito permanece inalterado: Letra “A”. 

28 

INDEFERIDO – Existem adjetivos de fato e de opinião. Os adjetivos de fato sempre 
caracterizam o substantivo, enquanto que os de opinião nos dizem o que se pensa ou 
acha do substantivo e sempre aparece antes dos adjetivos de fato. Porém, havendo 
mais de um adjetivo de fato, estes devem ser assim colocados: opinião – tamanho – 
idade – forma – cor – origem – material (composição). Por não obedecer a ordem 
correta dos adjetivos, a sentença da alternativa “D” está incorreta. A forma correta 
seria My mother bought a nice big old square red Persian rug. (Torres, Nelson). 
Gramática Prática da Língua Inglesa: o inglês descomplicado / Nelson Torres – 10a ed. 
reform. – São Paulo: Saraiva,2007). 
O gabarito permanece inalterado: Letra “D”. 

 
 
 
 
 
7. Recurso contra as questões de Conhecimentos Específicos do cargo: PSICOPEDAGOGO. 

Nº Questão Parecer 

22 
INDEFERIDO – A resposta correta continua a alternativa “C”, a questão faz parte do 
conteúdo programático elencado no edital; as outras alternativas estão corretas, 
somente a “C” diz respeito: Art. 38. Ao servidor público da administração direta, 



 

autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes 
disposições: I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará 
afastado de seu cargo, emprego ou função. 

23 

INDEFERIDO – A resposta continua sendo a letra “A”, pois o conteúdo está dentro 
dos elencados no edital; Art. 83.  ECA   Nenhuma criança ou adolescente menor de 
16 (dezesseis) anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado 
dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. 

26 

INDEFERIDO – A alternativa correta continua sendo a letra “D”; Art. 226 CF/88 Art. 
226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração. § 2º O casamento religioso tem efeito 
civil, nos termos da lei. § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união 
estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 
conversão em casamento. (Regulamento) § 4º Entende-se, também, como entidade 
familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. 

30 
INDEFERIDO – A alternativa correta permanece a letra “C”; 
CF/88Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às 
normas da legislação especial. 

 
 


