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RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DO 

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DE TUTÓIA-MA  

1. Recurso Contra as Questões de PORTUGUÊS NIVEL FUNDAMENTAL para os 
cargos de: Cozinheira Hospitalar, Lavadeira Hospitalar, Maqueiro Hospitalar, 
Motorista, Merendeira, Vigia.  

Nº Questão Parecer 

06 
INDEFERIDO: Flores é substantivo comum, portanto a questão deverá 
ser mantida. 

 

2. Recurso Contra as Questões de PORTUGUÊS NIVEL FUNDAMENTAL para o 
cargo de: Operador de Serviços Diversos.  

Nº Questão Parecer 

03 
INDEFERIDA: A resposta está correta, portanto a questão deverá ser 
mantida. 

 

3. Recurso Contra as Questões de PORTUGUÊS NIVEL MÉDIO para os cargos 
de: Agente Administrativo, Auxiliar de Serviços Educacionais, Fiscal de Posturas e 
Obras, Guarda Municipal, Recepcionista Atendente, Professor de Educação Infantil, 
Técnico Agrícola, Técnico em Enfermagem, Técnico em Radiologia, Auxiliar 
Odontológico (Auxiliar de Saúde Bucal), Digitador e Técnico de Informática.  

Nº Questão Parecer 

01 

INDEFERIDO: Há predominância da função emotiva ou expressiva da 
linguagem quando textos mostram emissores voltados para si mesmos, 
para os próprios sentimentos, revelando o estado o estado emocional de 
cada um. Note-se, por isso, a presença de verbo em primeira pessoa, 
pontos de exclamação, enfatizando os aspectos emocionais da linguagem 
dos emissores.  

04 DEFERIDA: Por não haver resposta correta, a questão deverá ser nula. 

07 
INDEFERIDO: Não ocorre crase diante da palavra casa, no sentido de 
residência própria, portanto a questão deverá ser mantida. 

10 
INDEFERIDO: Neste caso, jamais é advérbio de tempo, portanto a 
questão deverá ser mantida. 

 

4. Recurso Contra as Questões DE PORTUGUÊS NÍVEL SUPERIOR para os 
cargos de: Enfermeiro ESF, Enfermeiro Hospital, Odontólogo ESF, Farmacêutico 
Bioquímico, Fisioterapeuta, Médico PSF, Médico - Hospital, Nutricionista (NASF), 
Psicólogo (NASF), Professor de Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano, Professor de 
Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano - Educação Física, Professor de Ensino 
Fundamental de 6º ao 9º ano - Ciências Naturais, Professor de Ensino Fundamental de 
6º ao 9º ano 

 

História, Professor de Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano 

 

Geografia, 
Professor de Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano - Língua Inglesa, Professor de Libras 
e Sinais, Psicopedagogo, Fiscal de Tributos, Assistente Social (SEMED), Psicólogo 
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(SEMED), Nutricionista (SEMED), Assistente Social e Psicólogo (Assistência 
Social).   

Nº Questão Parecer 

01 DEFERIDO: QUESTÃO NULA. 

03 DEFERIDO: QUESTÃO NULA. 

04 
INDEFERIDO: Na letra D a palavra BASTANTES é adjetivo, portanto a 
concordância está correta. 

05 
DEFERIDA: A solicitação de mudança de gabarito para a letra B, a qual 
corresponde à resposta correta. 

06 

INDEFERIDA: Agente da passiva é o termo que, na voz passiva, pratica 
a ação do verbo. O agente da passiva, em geral, vem acompanhado da 
preposição por ou, mais raramente, de preposição de. No caso da oração 
A beleza será valorizada pelo hom em . , há uma junção da 

preposição por + artigo o. (MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da 
Língua Portuguesa. São Paulo, Ed. Saraiva, 2007.) 

07 
DEFERIDA: Devido a erro na elaboração do enunciado, a questão deverá 
ser nula. 

09 

INDEFERIDO: A concordância com o verbo ser, quando atua como 
verbo de ligação seguido por um predicativo, pode concordar com o 
predicativo, deixando de concordar com seu sujeito, como seria de regra. 
Não é raro, contudo, o verbo aparecer no singular, nesse caso, 
concordando com o sujeito.  
(MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa, Saraiva, 2007).

 

10 
INDEFERIDO: As orações subordinadas adverbiais consecutivas 
expressam um efeito, um resultado, uma consequência resultante da ação 
registrada pelo verbo da oração principal.  

 

5. Recurso Contra as Questões de Matemática para o cargo de: Operador de Serviços 
Diversos.  

Nº Questão Parecer 

19 
INDEFERIDO: Ausência de fundamentação para modificação no 
gabarito, inconformidade com o edital. 

 

6. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos REGIONAIS NÍVEL 
FUNDAMENTAL para os cargos de: Cozinheira Hospitalar, Lavadeira Hospitalar, 
Maqueiro Hospitalar, Motorista, Merendeira, Vigia.  

Nº Questão Parecer 

26 
INDEFERIDO: Conforme consta em registro no sistema do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), consta em seus dados a 
data indicada como correta na questão. 
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27 

INDEFERIDO: Conforme dados oficias cidade de Tutóia, que é 
localizada na beira do mar, tem sua altitude média conforme indicada na 
questão. Por mais que tenha dunas com diversas altitudes a cidade é 
localizada em sua grande maioria próximo ao nível do mar. 

29 
INDEFERIDO: Ausência de fundamentação para modificação no 
gabarito, inconformidade com o edital. 

 

7. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos REGIONAIS NÍVEL 
FUNDAMENTAL para o cargo de: Operador de serviços diversos   

Nº Questão Parecer 

22 DEFERIDA: QUESTÃO NULA. 

24 
INDEFERIDA: A questão pede para indicar a distância média tendo em 
vista que existem diversas rodovias para esse percurso, porem a mais 
aproximada de todas, em média é a indicada na questão como correta. 

 

8. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos REGIONAIS para os cargos de: 
Enfermeiro ESF, Enfermeiro Hospital, Odontólogo ESF, Farmacêutico Bioquímico, 
Fisioterapeuta, Médico PSF, Médico - Hospital, Nutricionista (NASF), Psicólogo 
(NASF), Professor de Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano, Professor de Ensino 
Fundamental de 6º ao 9º ano - Educação Física, Professor de Ensino Fundamental de 
6º ao 9º ano - Ciências Naturais, Professor de Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano 

 

História, Professor de Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano 

 

Geografia, Professor de 
Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano - Língua Inglesa, Professor de Libras e Sinais, 
Psicopedagogo, Fiscal de Tributos, Assistente Social (SEMED), Psicólogo (SEMED), 
Nutricionista (SEMED), Assistente Social e Psicólogo (Assistência Social).  

Nº Questão Parecer 

22 
INDEFERIDO: Conforme livro Tutóia 70 anos: 1938-2008 / Odorico 
Melo Araujo. São Luís: EDUFMA, 2015. . 

23 
INDEFERIDO: Conforme consta em registro no sistema do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), consta em seus dados a 
data indicada como correta na questão. 

24 DEFERIDA: QUESTÃO NULA. 

25 
INDEFERIDO: A questão possui somente uma alternativa correta 
conforme gabarito. 

 

9. Recurso Contra as Questões de FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO/LDB para o 
cargo de: Professor de Educação Infantil.  

Nº Questão Parecer 

11 

INDEFERIDO: O PNE estabeleceu os seguintes objetivos específicos:  

1) Elevar o nível de escolaridade da população; 
2) Melhorar a qualidade de ensino em todos os níveis; 
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3) Reduzir as desigualdades sociais e regionais

 
em relação ao acesso e à 

permanência na educação pública; 
4) Democratizar a gestão do ensino público, obedecendo a princípios da 
participação dos profissionais da educação e da comunidade escolar na 
elaboração do projeto pedagógico da escola. 
FONTE:

 
http://portal.mec.gov.br/ 

 

12 

INDEFERIDO:  
1.3 Objetivos e Metas 
1. Ampliar a oferta de educação infantil de forma a atender, em cinco anos, 
a 30% da população de até 3 anos 
de idade e 60% da população de 4 e 6 anos (ou 4 e 5 anos) e, até o final da 
década, alcançar a meta de 50% 
das crianças de 0 a 3 anos e 80% das de 4 e 5 anos. 
2. Elaborar, no prazo de um ano, padrões mínimos de infra-estrutura para o 
funcionamento adequado das 
instituições de educação infantil (creches e pré-escolas) públicas e 
privadas, que, respeitando as diversidades 
regionais, assegurem o atendimento das características das distintas faixas 
etárias e das necessidades do 
processo educativo quanto a: 
a) espaço interno, com iluminação, insolação,

 

ventilação, visão para o 
espaço externo, rede elétrica e 
segurança, água potável, esgotamento sanitário; 
b) instalações sanitárias e para a higiene pessoal das crianças; 
c) instalações para preparo e/ou serviço de alimentação; 
d) ambiente interno e externo para o desenvolvimento das atividades, 
conforme as diretrizes curriculares e a 
metodologia da educação infantil, incluindo o repouso, a expressão livre, o 
movimento e o brinquedo; 
e) mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos; 
f) adequação às características das crianças especiais. 
FONTE: PNE_-_Lei_10172-_09-01-01[1].pdf 

 

10. Recurso Contra as Questões de FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO/LDB para 
os cargos de: Professor de Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano, Professor de Ensino 
Fundamental de 6º ao 9º ano - Educação Física, Professor de Ensino Fundamental de 
6º ao 9º ano - Ciências Naturais, Professor de Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano 

 

História, Professor de Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano 

 

Geografia, Professor de 
Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano - Língua Inglesa, Professor de Libras e Sinais, 
Psicopedagogo, Assistente Social (SEMED), Psicólogo (SEMED), Nutricionista 
(SEMED).  

Nº Questão Parecer 

12 

INDEFERIDO: A questão indaga as formas e características da avaliação 
e não como deve ser a avaliação de acordo com o  Art. 24 Inciso V Alínea  
A, da LDB. Uma vez que nos itens I , II ,IV constituem métodos usados 
para avaliar o rendimento escolar dos alunos.  

13 

INDEFERIDO: O enunciado da questão é objetivo, sendo que os temas 
transversais são constituídos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN's) e compreendem seis áreas: Ética (Respeito Mútuo, Justiça, 
Diálogo, Solidariedade), Orientação Sexual (Corpo: Matriz da sexualidade, 
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relações de gênero, prevenções das doenças sexualmente Transmissíveis), 
Meio Ambiente (Os ciclos da natureza, sociedade e meio ambiente, 
manejo e conservação ambiental) , Saúde (autocuidado, vida coletiva), 
Pluralidade Cultural (Pluralidade Cultural e a Vida das Crianças no Brasil, 
constituição da pluralidade cultural no Brasil, o Ser Humano como agente 
social e produtor de cultura, Pluralidade Cultural e Cidadania) e Trabalho e 
Consumo (Relações de Trabalho; Trabalho, Consumo, Meio Ambiente e 
Saúde; Consumo, Meios de Comunicação de Massas, Publicidade e 
Vendas; Direitos Humanos, Cidadania). Podemos também trabalhar temas 
locais como: Trabalho. Mas não cita diversidade sexual e entre as 
alternativas não tem a opção Pluralidade Cultural. 

 

11. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos do SUS NÍVEL SUPERIOR 
para os cargos de: Enfermeiro ESF, Enfermeiro Hospital, Odontólogo ESF, 
Farmacêutico Bioquímico, Fisioterapeuta, Médico PSF, Médico - Hospital, 
Nutricionista (NASF), Psicólogo (NASF).  

Nº Questão Parecer 

11 

INDEFERIDO: A questão pede verdadeiro ou falso dentre características 
principais do sus. De acordo com o ministério da saúde, as alternativas 
falsas na questão deveriam estar descritas da seguinte forma: 
Regionalização, considerando que nem todos os municípios possuem 
capacidade instalada para atender a todas as demandas e a todo tipo de 
problemas de saúde; Universalidade, pois deve atender a todos, sem 
distinção, de acordo com suas necessidades, e sem cobrar nada pelo 
atendimento; Participação Popular, assegurando o direito de participação 
a todos os segmentos envolvidos 

 

governos, prestadores de serviços, 
profissionais de saúde e,principalmente, os usuários dos serviços. 
Disponível em: Vigilância sanitária e escola. Parceiros na construção da 
cidadania. Exemplar para profissionais de visa.  
FONTE: Ministério da saúde. 2008. Pág. 13-14. 

14 

INDEFERIDO: A questão pede a correta de acordo como descrito na Lei 
Nº 11.350, de 5 de outubro de 2006. Na alternativa C está descrito 
incorretamente: O estímulo à participação da comunidade nas políticas de 
saúde voltadas para a área social.

 

O correto descrito na Lei é: o estímulo à 
participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da 
saúde.

 

Na alternativa D está descrito incorretamente: A participação em 
ações que fortaleçam os elos entre o setor social e outras atividades que 
promovam a qualidade de saúde.

 

O correto seria: a participação em ações 
que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam 
a qualidade de vida.

 

15 

INDEFERIDO: A questão não está incorreta. ...De acordo com , quando 
se diz dentre os outros , diz respeito aos outros princípios 
(Beneficência/não maleficência e Justiça), que não estão citados na 
questão, restando corretamente a ser marcado o seguinte princípio: 
Autonomia.A alternativa (A) é a correta a ser marcada.  
Disponível em: BIOÉTICA: CONCEITO, FUNDAMENTAÇÃO E PRINCÍPIOS. UNIFESP. Pág. 
18-20. 

18 DEFERIDO: QUESTÃO NULA 
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12. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos para o cargo de: 

Agente Administrativo.  

Nº Questão Parecer 

32 
INDEFERIDO: Ausência de fundamentação para modificação no 
gabarito, inconformidade com o edital. 

38 
INDEFERIDO: Das alternativas indicadas somente uma não faz parte da 
administração pública indireta. 

39 
INDEFERIDO: Ausência de fundamentação para modificação no 
gabarito, inconformidade com o edital. 

40 
INDEFERIDO: Em conformidade com a Constituição Federal de 1988, 
Art. 60, §4 

 

13. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos para o cargo de: 
Auxiliar de Serviços Educacionais.  

Nº Questão Parecer 

34 

INDEFERIDO: O conceito de portaria diz respeito à fórmula pela qual as 
autoridades de nível inferior ao chefe do poder executivo, de conteúdo 
amplo, dirigido a subordinados e transmitindo decisões de efeito interno. 
FONTE: http://www.dicio.com.br/portaria/FONTE: http://www.dicio.com.br/portaria/ 

 

14. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos para o cargo de: 
Guarda Municipal.  

Nº Questão Parecer 

33 

INDEFERIDO: O candidato alega que a referida questão possui duas 
alternativas incorretas, trazendo a Lei 13022, que trata do Estatuto Geral 
dos Guardas Municipais. Entretanto, as alternativas A, B e C versam sobre 
a atividade do Guarda como um servidor também e não especificamente de 
acordo com o Estatuto, que sequer foi citado na questão. 

35 
INDEFERIDO: Ausência de fundamentação para modificação no 
gabarito, inconformidade com o edital. 

37 
DEFERIDO: A referida questão apresenta dados que podem levar a uma 
confusão nas alternativas A e B, tendo em vista que ambos os locais são 
bons para a verificação da pulsação. A questão será anulada. 

38 

INDEFERIDO: O extintor que utiliza bicarbonato de sódio em sua 
fórmula é o Pó Químico, o que o inclui na n CLASSE C dos extintores, 
utilizados em incêndios em equipamentos de origem elétrica, como 
motores ou estruturas energizadas. 

39 

INDEFERIDO: Apesar dos argumentos estarem confusos, o candidato 
alega que não haveria problemas em fumar próximo a um local de 
incêndio, o que é desaconselhável, tendo em vista que o local pode haver 
algumas substâncias inflamáveis que podem aumentar o incêndio. 
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15. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos para o cargo de: 

Assistente Social.  

Nº Questão Parecer 

31 

INDEFERIDO: O recurso do candidato não apresenta argumentos lógicos 
e suficientes para anulação da questão, tendo em vista que o conteúdo da 
mesma está elencado no edital (Serviço Social na Contemporaneidade). 
Dessa forma a resposta correta permanece a letra D.  

34 

INDEFERIDO: O recurso do candidato não apresenta argumentos lógicos 
e suficientes para anulação da questão, tendo em vista que o conteúdo da 
mesma está elencado no edital (Pesquisa em Serviço Social). Dessa forma 
a resposta correta permanece a letra A. 

 

16. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos para o cargo de: 
Enfermeiro ESF  

Nº Questão Parecer 

34 

INDEFERIDO: Pois a questão pede e estar de acordo com as 
recomendações do Calendário Nacional de Vacinação do ministério da 
saúde.  
Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-
o-ministerio/197-secretaria-svs/13600-calendario-nacional-de-vacinacao.

 

35 

INDEFERIDO: Prescrever

 

tratamento não-medicamentoso é atribuição 
específica do médico. Ao enfermeiro cabe: realizar consulta de 
enfermagem, abordando

 

fatores de risco, tratamento não-medicamentoso, 
adesão e possíveis intercorrências ao tratamento, encaminhando o 
indivíduo ao médico, quando necessário.  
Disponível em: pág 41. http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad15.pdf. 

40 

INDEFERIDO: A caderneta da gestante 2014 do Ministério da Saúde, 
cita: Conheça os principais exames e as vacinas que você (gestante) deve 
realizar durante o pré-natal. E está incluído eletroforese de hemoglobina 
dentre os demais.  
Disponível em:http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/caderneta_gestante.pdf 

 

17. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos para o cargo de: 
Fiscal de Tributos.  

Nº Questão Parecer 

31 
INDEFERIDO: O direito tributário não constitui como ramo do direito 
autônomo, por atuar diretamente com diversas outras matérias do direito. 

32 DEFERIDA: QUESTÃO NULA. 

38 
INDEFERIDO: A questão trata do Código Tributário do Município de 
Tutóia - MA, conforme Artigo 119. 

40 
INDEFERIDO: A questão trata do Código Tributário do Município de 
Tutóia - MA, conforme Artigo 9º. 
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18. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos para o cargo de: 

Professor de Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano.  

Nº Questão Parecer 

36 DEFERIDO: QUESTÃO NULA 

38 

INDEFERIDO: A massa tropical atlântica (mTa) é uma massa de ar de 
aspecto quente e úmido que é originada no Oceano Atlântico, próxima ao 
trópico de Capricórnio em mares brasileiros. Atua durante todo o ano 
sobre a maior parte do Litoral do Brasil, desde o Nordeste até a Região 
Sul, favorecendo a manutenção de índices de umidade relativa do ar 
elevados e temperaturas altas. Nos meses do inverno do hemisfério sul, no 
entanto, sua abrangência fica restrita ao interior dos estados das regiões 
Sul e Sudeste, enquanto que no inverno alcança boa parte do Nordeste e 
Centro-Oeste.

 

40 DEFERIDA: QUESTÃO NULA 

 

19. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos para o cargo de: 
Professor de Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano - Ciências Naturais.  

Nº Questão Parecer 

36 

INDEFERIDO: A questão pede a função do reticulo endoplasmático 
rugoso (RER) em parceria com complexo de Golgi. A alternativa (D) 
refere-se ao reticulo endoplasmático liso o qual possui a função de 
produzir fosfolipídios para a membrana plasmática; tornando assim a única 
alternativa verdadeira na questão a (B). 

37 DEFERIDO: Por não apresentar clareza no enunciado. 

38 

INDEFERIDO: A questão é clara e simples, é apenas p identificar a quem 
pertence às características descritas na questão, em nenhum momento peço 
para identificar grupos do Reino Plantae. Conclui-se que continua correta a 
questão. 

39 DEFERIDO: Por não apresentar clareza no enunciado. 

 

20. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos para o cargo de: 
Professor de Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano 

 

Educação Física.  

Nº Questão Parecer 

38 / 40 

INDEFERIDO: A metodologia de ensino da Educação física dialoga 
diretamente com os Parâmetros Curriculares Nacionais , em especial, 
com o caderno referente a esta disciplina, onde em suas páginas 39, 39 e 
72 afirma que: 

 

A Educação Física permite que se vivenciem diferentes práticas corporais 
advindas das mais diversas manifestações culturais. Permite também que 
se perceba como essa variada combinação de influências está presente na 

http://www.consep-pi.com.br


CONSEP -   Consultoria e Estudos Pedagógicos LTDA.   

 

Rua Coronel César, 2007 

 

Bairro Piçarreira 

 

CEP 64055-645 
Teresina 

 

PI Telefone / Fax: (86) 3223-0822 
www.consep-pi.com.br 

 
vida cotidiana. Particularmente no Brasil, as danças, os esportes, as lutas, 
os jogos e as ginásticas, das mais variadas origens étnicas, sociais e 
regionais, compõem um vasto patrimônio cultural que deve ser valorizado, 
conhecido e desfrutado. O acesso a esse conhecimento contribui para a 
adoção de uma postura não preconceituosa e não discriminatória diante 
das manifestações e expressões dos diferentes grupos étnicos e sociais 
(religiosos, econômicos e de diferentes origens regionais) e das pessoas 
que deles fazem parte. 
Na escola, a Educação Física pode fazer um trabalho de pesquisa e 
cultivo de brincadeiras, jogos, lutas e danças produzidos na cultura 
popular, que por diversas razões correm o risco de ser esquecidos ou 
marginalizados pela sociedade. (...) (páginas 38 e 39) 

 

Todas as culturas têm algum tipo de manifestação rítmica e/ou 
expressiva. No Brasil existe uma riqueza muito grande dessas 
manifestações. Danças trazidas pelos africanos na colonização, danças 
relativas aos mais diversos rituais, danças que os imigrantes trouxeram 
em sua bagagem, danças que foram aprendidas com os vizinhos de 
fronteira, danças que se vêem pela televisão. As danças foram e são 
criadas a todo tempo: inúmeras influências são incorporadas e as danças 
transformam-se, multiplicam-se. Algumas preservaram suas 
características e pouco se transformaram com o passar do tempo, como os 
forrós que acontecem no interior de Minas Gerais, sob a luz de um 
lampião, ao som de uma sanfona. Outras, recebem múltiplas influências, 
incorporam-nas, transformando-as em novas manifestações, como os 
forrós do Nordeste, que incorporaram os ritmos caribenhos, resultando na 
lambada. (...) 
A presença de imigrantes no país também trouxe uma gama significativa 
de danças das mais diversas culturas. Quando houver acesso a elas, é 
importante conhecê-las, situá-las, entender o que representam e o que 
significam para os imigrantes que as praticam. 
Existem casos de danças que estão desaparecendo, pois não há quem as 
dance, quem conheça suas origens e significados. Conhecê-las, por meio 
das pessoas mais velhas da comunidade, valorizá-las e revitalizá-las é 
algo possível de ser feito dentro deste bloco de conteúdos.  (página 72) 
Ou seja, não há como apenas trabalhar técnicas do movimento e práticas 
coreográficas escolares, sem antes apresentar didaticamente aos alunos a 
origem das danças a serem ensinadas e praticadas, assim como também a 
dos jogos e esportes. 
Disponível em: http://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-08-educacao-fisica.pdf

  

21. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos para o cargo de: 
Professor de Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano 

 

Geografia  

Nº Questão Parecer 

33 DEFERIDO: QUESTÃO NULA 

36 DEFERIDO: Modificação no gabarito para alternativa D . 
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38 INDEFERIDO: Somente uma alternativa esta incorreta, gabarito mantido.

 
39 DEFERIDO: Modificação no gabarito para alternativa C . 

 
22. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos para o cargo de: 

Professor de Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano 

 

História.  

Nº Questão Parecer 

36 
INDEFERIDO: A questão é possível de ser respondida pelos candidatos 
atentos ao enunciado. Ausência de fundamentação para modificação no 
gabarito, inconformidade com o edital. 

38 DEFERIDO: Modificação no gabarito para alternativa A . 

40 
INDEFERIDO: Conforme fontes históricas, somente os itens I, III e IV 
estão corretos. 

 

23. Recurso Contra as Questões para o cargo de: Professor de Ensino Fundamental de 
6º ao 9º ano 

 

Língua Portuguesa.   

Nº Questão Parecer 

01 DEFERIDO: QUESTÃO NULA. 

03 DEFERIDO: QUESTÃO NULA. 

07 

INDEFERIDO: A questão indaga as formas e características da avaliação 
e não como deve ser a avaliação de acordo com o Art. 24 Inciso V Alínea  
A, da LDB. Uma vez que nos itens I, II, IV constituem métodos usados 
para avaliar o rendimento escolar dos alunos.  

08 

INDEFERIDO: O enunciado da questão é objetivo, sendo que os temas 
transversais são constituídos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN's) e compreendem seis áreas: Ética (Respeito Mútuo, Justiça, 
Diálogo, Solidariedade), Orientação Sexual (Corpo: Matriz da sexualidade, 
relações de gênero, prevenções das doenças sexualmente Transmissíveis) , 
Meio Ambiente (Os ciclos da natureza, sociedade e meio ambiente, 
manejo e conservação ambiental) , Saúde (autocuidado, vida coletiva), 
Pluralidade Cultural (Pluralidade Cultural e a Vida das Crianças no Brasil, 
constituição da pluralidade cultural no Brasil, o Ser Humano como agente 
social e produtor de cultura, Pluralidade Cultural e Cidadania) e Trabalho e 
Consumo (Relações de Trabalho; Trabalho, Consumo, Meio Ambiente e 
Saúde; Consumo, Meios de Comunicação de Massas, Publicidade e 
Vendas; Direitos Humanos, Cidadania). Podemos também trabalhar temas 
locais como: Trabalho. Mas não cita diversidade sexual e entre as 
alternativas não tem a opção Pluralidade Cultural. 
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10 

INDEFERIDO: Ausência de fundamentação para modificação no 
gabarito, inconformidade com o edital. 

17 
INDEFERIDO: Conforme livro Tutóia 70 anos: 1938-2008 / Odorico 
Melo Araujo. São Luís: EDUFMA, 2015. 

19 DEFERIDA: QUESTÃO NULA. 

20 
INDEFERIDO: A questão possui somente uma alternativa correta 
conforme gabarito. 

23 
INDEFERIDO: Ausência de fundamentação que possa modificar o 
gabarito. 

24 
INDEFERIDO: Ausência de fundamentação que possa modificar o 
gabarito. 

29 DEFERIDA: Por não haver resposta correta, a questão deverá ser nula. 

30 
INDEFERIDO: Ausência de fundamentação para modificação no 
gabarito, inconformidade com o edital. 

34 
INDEFERIDO: Ausência de fundamentação para modificação no 
gabarito, inconformidade com o edital. 

35 
INDEFERIDO: Ausência de fundamentação para modificação no 
gabarito, inconformidade com o edital. 

37 DEFERIDA: Por haver duas respostas corretas, a questão deverá ser nula. 

38 
DEFERIDO: Por conter duas respostas corretas, a questão deverá ser 
nula. 

39 
INDEFERIDO: Ausência de fundamentação para modificação no 
gabarito, inconformidade com o edital. 

 

24. Recurso Contra as Questões para o cargo de: Professor de Ensino Fundamental de 
6º ao 9º ano 

 

Matemática.  

Nº Questão Parecer 

01 DEFERIDO: QUESTÃO NULA. 

03 DEFERIDO: QUESTÃO NULA. 

07 

INDEFERIDO: A questão indaga as formas e características da avaliação 
e não como deve ser a avaliação de acordo com o  Art. 24 Inciso V Alínea  
A, da LDB. Uma vez que nos itens I , II ,IV constituem métodos usados 
para avaliar o rendimento escolar dos alunos.  
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08 

INDEFERIDO: O enunciado da questão é objetivo, sendo que os temas 
transversais são constituídos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN's) e compreendem seis áreas: Ética (Respeito Mútuo, Justiça, 
Diálogo, Solidariedade), Orientação Sexual (Corpo: Matriz da sexualidade, 
relações de gênero, prevenções das doenças sexualmente Transmissíveis) , 
Meio Ambiente (Os ciclos da natureza, sociedade e meio ambiente, 
manejo e conservação ambiental) , Saúde (autocuidado, vida coletiva), 
Pluralidade Cultural (Pluralidade Cultural e a Vida das Crianças no Brasil, 
constituição da pluralidade cultural no Brasil, o Ser Humano como agente 
social e produtor de cultura, Pluralidade Cultural e Cidadania) e Trabalho e 
Consumo (Relações de Trabalho; Trabalho, Consumo, Meio Ambiente e 
Saúde; Consumo, Meios de Comunicação de Massas, Publicidade e 
Vendas; Direitos Humanos, Cidadania). Podemos também trabalhar temas 
locais como: Trabalho. Mas não cita diversidade sexual e entre as 
alternativas não tem a opção Pluralidade Cultural. 

17 
INDEFERIDO: Conforme livro Tutóia 70 anos: 1938-2008 / Odorico 
Melo Araujo. São Luís: EDUFMA, 2015. 

19 DEFERIDA: QUESTÃO NULA. 

30 

INDEFERIDO: A questão está pedindo o valor da porcentagem, que 
poderia ser exato ou aproximado.   
a referida questão mencionada pelo candidato tem como valor o resultado 

aproximado de 3,85%, que é proveniente da fração   

 

(um sobre vinte 

seis). Não poderia ser 4% porque é um resultado exato proveniente da 
fração  

 

(um sobre vinte cinco).na qual é diferente do resultado correto. 

então, mesmo se a questão tivesse pedindo um valor aproximado, seria 
ainda o resultado 3,85%, pois é o valor mais coerente com a fração que o 
determina. com tudo, o recurso do referido candidato não procede e a 
questão não deve ser anulada, pois o seu enunciado é bastante claro e a 
resposta está de acordo com o mesmo. sendo o valor de 3,85%, e não 4%.  

39 
INDEFERIDO: Ausência de fundamentação para modificação no 
gabarito, inconformidade com o edital. 

40 
INDEFERIDO: Ausência de fundamentação para modificação no 
gabarito, inconformidade com o edital. 
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