
 

 
RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DO  

CONCURSO DE CORRENTE 
 

1. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos de Português: Professor Ed. Infantil, 
Professor de Polivalência, Professor de Ensino Fundamental - História - 20h, Professor de Ensino 
Fundamental Geografia - 20h, Professor de Ensino Fundamental - Inglês - 20h, Professor de Ensino 
Fundamental - Matemática – 20h, Professor de Ensino Fundamental - Ciências – 20h, Professor de 
Ensino Fundamental - Educação Física – 20h, Professor de Ensino Fundamental - Artes – 20h, 
Professor de Ensino Fundamental – Ensino Religioso – 20h. 

Nº 
Questão 

Parecer 

04 
INDEFERIDO: No item em questão, a palavra “beijo”, no item B (gabarito oficial), 
conforme o contexto da frase, classifica-se como substantivo, tendo se formado por 
derivação imprópria, uma vez que a primitiva que lhe deu origem foi o verbo beijo. 

 
2. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Regionais/Gerais: Professor Ed. Infantil, 
Professor de Polivalência, Professor de Ensino Fundamental - História - 20h, Professor de Ensino 
Fundamental Geografia - 20h, Professor de Ensino Fundamental - Inglês - 20h, Professor de Ensino 
Fundamental - Matemática – 20h, Professor de Ensino Fundamental - Ciências – 20h, Professor de 
Ensino Fundamental - Educação Física – 20h, Professor de Ensino Fundamental - Artes – 20h, 
Professor de Ensino Fundamental – Ensino Religioso – 20h, Cuidador de Criança. 

Nº 
Questão 

Parecer 

16 
INDEFERIDO: A questão é de conhecimento geral do município, apesar de tratar de 
questão religiosa e a banca não entende que há privilégio de determinado grupo em 
relação a outro devido tal assunto.  

18 INDEFERIDO: A própria questão informa o ano do Censo. 

20 
INDEFERIDO: A referida questão trata de atualidades e a banca entende que as 
discussões em torno do G20 são, sim, de conhecimento repercutido e de interesse 
em todo o mundo. 

 
3. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Regionais/Gerais: Professor de Ensino 
Fundamental - Português – 20h. 

Nº 
Questão 

Parecer 

06 
INDEFERIDO: A questão é de conhecimento geral do município, apesar de tratar de 
questão religiosa e a banca não entende que há privilégio de determinado grupo em 
relação a outro devido tal assunto.  

08 INDEFERIDO: A própria questão informa o ano do Censo. 

10 
INDEFERIDO: A referida questão trata de atualidades e a banca entende que as 
discussões em torno do G20 são, sim, de conhecimento repercutido e de interesse 
em todo o mundo. 

 



 

4. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: Professor de Ensino 
Fundamental - Português – 20h. 

Nº 
Questão 

Parecer 

14 
INDEFERIDO: O gabarito oficial se mantém, uma vez que a questão trata da correta 
concordância nominal e não verbal. 

 
5. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: Professor de Ensino 
Fundamental - Matemática – 20h. 

Nº 
Questão 

Parecer 

24                        
                    

INDEFERIDO: O GABARITO DA QUESTÃO ESTÁ CORRETO, LETRA ‘B’. 
g(1)= 1-5 = -4 ; f(0)= 0+2 = 2 ; como queremos o valor de f(g(1))+ g(f(0)), então: 
    f(-4)= -4+2= -2   e   g(2)=4-5= -1, a resposta será = -2-1 = -3 letra B. 

25 

INDEFERIDO: A QUESTÃO TAMBÉM ESTÁ COM O GABARITO CORRETO. A SOMA DAS 
RAÍZES É -1. ENTÃO NOVAMENTE A LETRA ‘B’. 

  =   
3x2+3x-15 = 2x2+2x-9 
X2+X-6 =0 
X’ =2 e X”=-3 
Logo a soma das raízes será: 2-3 = -1 letra B. 

 
6. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: Professor de Ensino 
Fundamental - Ciências – 20h. 

Nº 
Questão 

Parecer 

25 DEFERIDO: GABARITO CORRETO “D”.  

 
7. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: Professor de Polivalência. 

Nº 
Questão 

Parecer 

26 

DEFERIDO: Houve erro de digitação e a alternativa correta é a letra C. 

Para desenvolver a produção do açúcar, os portugueses utilizaram nos engenhos 
a mão de obra escrava, os primeiros a serem escravizados foram os indígenas, 
posteriormente foi utilizada a mão de obra escrava africana 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/colonizacao-brasil.htm 

 

27 

INDEFERIDO: A Nova República inicia-se com o fim do mandato do presidente 
general João Batista de Oliveira Figueiredo; 

É denominada "Nova República" na história do Brasil, o período imediatamente 
posterior ao Regime Militar, época de exceção das liberdades fundamentais e de 
perseguição; 

Após o mandato de Sarney, as primeiras eleições diretas ocorrem em quase trinta 
anos, sendo eleito Fernando Collor de Mello. Com um estilo moderno e discurso 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/colonizacao-brasil.htm


 

moralizante, elabora um plano econômico peculiar para acabar com a inflação; 

O próximo presidente da Nova República é mais uma vez um vice, o mineiro 
Itamar Franco, que sobe ao poder com a incumbência de completar o mandato 
de Collor. Após algumas escolhas pouco bem sucedidas para a pasta da Fazenda 
(Economia), o presidente escolhe o senador Fernando Henrique Cardoso, que 
com seu aval irá elaborar o Plano Real; 

Portanto a alternativa correta é a letra B. 

 


