
RESPOSTAS AOS RECURSOS 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PM Piraí 
 

                     DISCIPLINA: Língua Portuguesa                                                                      CARGOS: P‐18/P19/P‐20/P23/S05 E S15 

Questão Resposta Original Justificativa Conclusão 
Gabarito 
mudado 

para: 
2 b A questão não se refere à morfologia da palavra OU, e sim 

à semântica, ao significado que possui no contexto, ao tipo 
de relação que ela estabelece. As conjunções coordenativas 
alternativas podem indicar alternância ( "Fazer suceder 
repetida e regularmente, revezar", cf. Novo Aurélio) ou 
exclusão ( "Ser incompatível com").No caso do título do 
texto, a relação é de exclusão, porque se a cobaia não for 
utilizada nos experimentos, a saúde da população ("você") 
correrá riscos. 
 

indeferido indeferido 

5 a As palavras  destacadas em   " Corre o mundo uma 
campanha em defesa dos animais, pregando o fim de seu 
uso em testes de laboratório." Pertencem, respectivamente, 
às seguintes classes gramaticais: artigo ‐ substantivo ‐ 
substantivo ‐ preposição. 
A única opção em que estas classes se repetem é a letra A. 
As outras opções estão erradas, porque em b) "humana" é 
adjetivo; em c) e d) "que" é pronome e, em e), "a" é 
pronome e "e" é conjunção 
 
 

indeferido indeferido 

8 b A opção E está correta. A forma verbal que introduz a frase indeferido indeferido 



exige, segundo a norma culta, o pronome mesoclítico. No 
caso do 2º pronome da frase, não há exigência quanto à 
colocação, portanto, está correto. 
"Não se infringindo os critérios expostos, o problema é 
questão pessoal de escolha , atendendo‐se às exigências da 
eufonia." ( Cf. Moderna Gramática Portuguesa, Evanildo 
Bechara , p5870 

21 b No caso da opção A,  não há exigência quanto à colocação, 
portanto, está correto. 
"Não se infringindo os critérios expostos, o problema é 
questão pessoal de escolha , atendendo‐se às exigências da 
eufonia." ( Cf. Moderna Gramática Portuguesa, Evanildo 
Bechara , p. 587 

indeferido indeferido 

 
 
                            DISCIPLINA: Conhecimentos Específicos                                                                                        Cargo: P‐16  DOCENTE II ‐ CIÊNCIAS  

Questão Resposta Original Justificativa Conclusão 
Gabarito 
mudado 

para: 
39 B A distância (S) é dada na questão, quando é citado o 

percurso do ciclista (8.725 metros). Portanto, todos os 
dados necessários para a realização da mesma são 
encontrados no enunciado. 

Indeferido Não 
houve 

alteração. 

 
 
 
 
 
 
 



                            DISCIPLINA: Conhecimentos Específicos                                                                        Cargo: P‐18 DOCENTE II ‐ EDUCAÇÃO FÍSICA 

Questão Resposta Original Justificativa Conclusão 
Gabarito 
mudado 

para: 
27 A No Livro  Prática de ensino em Educação Física. Faria, 

Jr na página 38. O autor é claro ao descrever que: “As 
atividades de animação são ações estratégicas dos 
professores, que objetivam instaurar e manter na 
turma um ambiente suscetível, que permita o 
desabrochar das potencialidades individuais e tornar 
possível o trabalho coletivo para alcançar os 
objetivos de ensino”. Da mesma forma que é 
colocado na questão. 

INDEFERIDO INDEFERIDO

 
 
                          DISCIPLINA: Conhecimentos Pedagógicos                                              CARGOS: P‐16/P‐17/P‐18/P‐19/P‐20/P‐21/P‐22/P‐23 E P‐24 

QUESTÃO PROPOSTA 
ORIGINAL 

JUSTIFICATIVA CONCLUSÃO GABARITO 
MUDADO 

PARA 
Nº 17  Erro de digitação no solicitado ao candidato, tornando a 

questão errada 
Sugiro 
anulação da 
questão 

Questão a 
ser 

anulada 
 

 
 
 
 

 
 



                           DISCIPLINA: Conhecimentos Específicos                                                                                  CARGO:  P‐19 DOCENTE II ‐ GEOGRAFIA 

Questão Resposta Original Justificativa Conclusão 
Gabarito 
mudado 

para: 
 
 

23 

 
 

23 

Atendendo ao item do Conteúdo Programático: O Oriente 
Médio e os conflitos na Ásia, foi elaborada a questão 31, 
ilustrada com um mapa simplificado que permitia a 
identificação, pelo candidato, das áreas onde há conflitos 
intermitentes  entre árabes, mais especificamente 
palestinos, e os israelenses. No enunciado, enfatizava‐se 
“recentes conflitos”. 
 

Logo, no 
final de 
janeiro, 
deste ano, 
Israel invadiu 
a Faixa de 
Gaza e 
durante dias 
as 
consequênci
as do 
conflito 
foram 
noticiadas 
por toda 
mídia 
impressa ou 
eletrônica. 

 
 

MANTEM
‐SE 
a 

alternativ
a 

“A” 

 
 
 

29 

 
 
 

29 
 

Itens do Conteúdo Programático: A ciência geográfica, o 
meio natural e as tecnologias; assim como: os espaços 
regionais do Brasil... 
 

Houve 
equívoco na 
alternativa 
(a correta é: 

“E” ) 
 

E) é marcado 
por duas 

DE “A”  
 

PARA “E” 



estações 
bem 
definidas: 
inverno seco 
e verão 
úmido. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          DISCIPLINA: Conhecimentos Específicos                                                                                             Cargo: P‐20 DOCENTE II ‐ HISTÓRIA 

Questão  Resposta Justificativa Conclusão 
         Original     

40 E Em resposta a solicitação de anulação da questão de nº 40 da 
prova para Docente II, na área de História, do   INDEFERIDO 

    município de Piraí, fazemos a seguinte defesa:    

    
                     Através do recurso impetrado, diz  o  requerente  
que  houve um erro na digitação da data, 1964  por  1694, e    

    
que logo abaixo foi colocada  a  data certa: 1964. Ora, em  se  
tratando  de  uma  prova para  historiadores,  partimos  do   

    
pré-suposto que jamais poderia causar confusão este pequeno  
erro, que conforme o  próprio solicitante diz "ser de digi-   

    tação".    
                        Todo historiador sabe, que ambas as datas, são   



muito distantes tanto no  tempo histórico, como em seu sig- 

    
nificado para a Nação Brasileira. Em 1694 encontrava-se o 
Brasil  em pleno período colonial, cujas características  políti-   

    
cas  e  sócio-econômicas  se  diferenciavam  em  tudo  e  por  
tudo, de 1964, cuja relevância histórica está perfeitamente   

    
embasada  no  enunciado da questão 40. Nesta, falamos em 
movimento militar, Atos Institucionais e mais  especifica-   

    
mente em AI-5. Se ainda não bastasse, as respostas citam: 
eleições indiretas, governadores e prefeitos, Constituição,   

  
  

Congresso  Nacional, presidente, partidos  políticos e 
"habeas  corpus", conceitos estes,  que fazem parte de um 
pas-    

    
sado recente e que nos remetem  a  um período de extrema 
importância  para  a política brasileira do século  XX.  Como   

    
sabemos, são  o s mesmos,  termos estranhos  ao período  
colonial, onde um rei português distante, um vice-rei ou um    

    governador-geral é que determinavam o destino da Colônia.   

    
                     Considerando  a  disparidade  entre as datas, o 
que não deixa margem alguma  para  confundí-las  histórica-   

    
mente, e os elementos componentes da questão 40, todos eles 
claros e muito conhecidos por quase todos os estudan-   

  
  

tes brasileiros, e obrigatoriamente por aqueles que se 
propoem a ministrar aulas de História, julgo improcedente o 
pe-   

    dido de anulação da referida questão.    
    
    

 
                     DISCIPLINA: Conhecimentos Específicos                                                     CARGO: P‐22 DOCENTE II – MATEMÁTICA 

Questão Resposta Original Justificativa Conclusão Gabarito 
mudado para: 

38 B As unidades de medidas da questão estão erradas. ANULADA ANULADA 
 
   



            DISCIPLINA: Conhecimentos Específicos                                                              CARGO: P‐24 ORIENTADOR EDUCAIONAL 
 

QUESTÃO RESPOSTA 
ORIGINAL 

JUSTIFICATIVA CONCLUSÃO GABARITO 
MUDADO 

PARA 
 
 

40 

Das pesquisas 
realizadas no 
município de 
que não há 
carência de 
vagas para o 
atendimento 
dos diversos 
níveis e 
modalidades 
da Educação 
Básica. 

A troca de letras na sigla LDB não altera o conteúdo 
da alternativa B, nem influi no conjunto de idéias 
expressas na questão nº 40. 

Confirmado o 
gabarito, 
letra D, para 
a questão nº 
40, portanto 
a questão é 
válida. 

Confirmado 
o gabarito, 
letra D. 

                   

                    DISCIPLINA:  Conhecimentos Específicos                                                                         CARGO: S‐05 FISIOTERAPEUTA 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito 

mudado para: 
30 A  A prova destina‐se a avaliação de profissionais de 

fisioterapia, para os quais até então só é permitido o 
uso de LASER terapêutico de baixa potência, 
modalidade atérmica, tendo como características a 
colimação, monocromaticidade e a coerência do feixe. 
Fonte: Eletroterapia de Clayton pag.: 192, 195. 

Indeferido Indeferido 

 
 



                   DISCIPLINA:  Conhecimentos Específicos                                                                         CARGO: S‐12 PNEUMOLOGISTA 

Questão
Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito 

mudado para: 
26 E  DEFERIDO C 
34 E redução da hiperinsuflação pulmonar. 

 
A dispnéia nos portadores de DPOC se deve à hiperinsuflação 
pulmonar. 
Os broncodilatadores melhoram a dispnéia nos portadores de DPOC 
por reduzirem a hiperinsuflação pulmonar, aumentando a 
capacidade inspiratória(CI). 
 
Aumento da clearence muco‐ciliar, do fluxo sanguíneo, do VEF1 e 
da relação VEF1/CVF, e da concentração de oxigênio não reduzem a 
hiperinsuflação. 
 
REFERÊNCIAS: 
Diretrizes Brasileiras de DPOC. SBPT‐Jornal Brasileiro de 
Pneumologia,2004 
GOLD 2007/2008 
 
 

INDEFERIDO  INDEFERIDO 

 
                      
 
 
 
 
 



                       DISCIPLINA:  Conhecimentos Específicos (Área de Saúde)                                                           CARGOS: S‐05/S‐15 

Questão
Resposta 
Original Justificativa Conclusão

Gabarito 
mudado 

para: 
21 E Das opções de resposta, a única doença ou agravo que não consta no Anexo I 

da Portaria SVS/MS nº 5 de 21 de fevereiro de 2006 é a toxoplasmose (E). 
Indeferido Indeferido 

22 B Segundo as informações disponíveis no site: 
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1347 
acesso em 28/05/09, são programas estratégicos Controle do Tabagismo e 
DST/AIDS (B). 

Indeferido Indeferido 

24 A A notificação compulsória de doenças e agravos não é atribuição exclusiva do 
profissional de saúde ‐ embora este, bem como os estabelecimentos de saúde 
e de ensino sejam OBRIGADOS a fazerem a notificação (art. 5º  da  Portaria 
SVS/MS nº 5 de 21 de fevereiro de 2006), mas de qualquer cidadão que 
suspeite de uma enfermidade. Isto se deve ao fato de que não seja perdida a 
oportunidade de se instituir medidas preventivas e de controle. Portanto, 
opção (A). 

Indeferido Indeferido 

 
              
 
 
                      
                    DISCIPLINA:  Conhecimentos Específicos                                                                                                CARGO: S‐15 PSICÓLOGO 

Questão Prova  Resposta Original  Justificativa  Conclusão  
27  C C Não procede o pedido do recurso, pois está igual ao 

gabarito publicado 
INDEFERIDO  

30 E E  Não procede o pedido do recurso, pois está igual ao 
gabarito 

INDEFERIDO 

32 D D Não procede o pedido do recurso, pois está igual ao INDEFERIDO 



gabarito 
33 Não foi 

colocada 
no 
recurso, a 
opção 
escolhida, 
somente 
pede a 
anulação 
desta 

 
 
 
 

A 

Ver na página 26 (esquema /figura) que mostra os 
dispositivos estratégicos à funcionalidade da rede 
de atenção à saúde mental e inclui os dispositivos 
citados na questão nas cores: azul, laranja e 
amarelo. 
Por isto a resposta certa é a opção A, pois esta só 
engloba os dispositivos/serviços estratégicos à 
funcionalidade da rede de atenção à saúde mental: 
CAPSad, CAPSi, residências terapêuticas, centros 
comunitários, hospitais gerais, instituições de 
defesas de direitos dos usuários, PSF, unidades 
básicas de saúde, prontos‐socorros gerais.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INDEFERIDO 

34 C C Não procede o pedido do recurso, pois está igual ao 
gabarito 

INDEFERIDO 

36  B B  Não procede o pedido do recurso, pois está igual ao 
gabarito 

INDEFERIDO  

37 

 

E 

 

D 

 

 Na mesma folha do texto anexada ao recurso pelo 
candidato, na p. 59 do livro Seis Lições de Psicologia 
de Piaget, está citado: [...] “ após os 12 anos o 
pensamento formal torna‐se possível, isto é, as 
operações lógicas começam a ser transpostas do 
plano da manipulação concreta para  o das 
idéias[...] O pensamento formal é portanto, 
‘hipotético‐dedutivo’ ”[...]. 

INDEFERIDO 

 

39 D D Não procede o pedido do recurso, pois está igual ao 
gabarito 

INDEFERIDO 

40 C C Não procede o pedido do recurso, pois está igual ao 
gabarito 

INDEFERIDO 

 



 
                   DISCIPLINA: Conhecimentos Específicos                                                              CARGO: M‐29 Técnico de Suporte Local 

Questão Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito 

mudado para: 
25 D CD‐ROM não é um dispositivo de entrada/saída mas uma 

memória. O dispositivo correspondente é o DRIVER de CD‐ROM 
INDEFERIDA INDEFERIDA 

34 D O nome foi invertido: 
O nome correto é X Window e não Window X 

ANULADA ANULADA 

39 A Através do nome do servidor, constante numa URL, é possível 
alcançar esse servidor, retornar o endereço IP e, desta forma, seu 
navegador se conectar a esse endereço. Mas o endereço IP não 
consta da URL. A URL é um meio para alcançá‐lo. 

INDEFERIDA INDEFERIDA 

                   

                   DISCIPLINA:  Conhecimentos Específicos                                                                                                   CARGO: F‐30  INSPETOR DE ALUNOS  

Questão  Resposta 
Original  Justificativa  Conclusão  Gabarito 

mudado para:  
     

29 E  

Questão fundamentada em publicações sobre o  Município e 
documento do Tribunal de Contas do Estada do Rio de Janeiro que 
esclarecem que o território de Piraí foi desmembrado dos atuais 
municípios de São João Marcos (atual Rio Claro) e Barra Mansa. 

 

INDEFERIDO  

MANTIDO 

E 



 

30  

 

D 

 

O solicitado no enunciado da questão limita‐se apenas a 
identificação dos distritos de Piraí, não  questionados demais 
detalhes. Nas duas alternativas que mencionam o distrito de 
Monumento,  a grafia é a mesma. 

 

 

 

INDEFERIDO 

 

 

MANTIDO 

D 

     
33 B Das alternativas apresentadas, a única que responde a questão é a 

B 
INDEFERIDO MANTIDO 

37  A  Todas as alternativas são aceitáveis, entretanto a questão pede a 
atitude mais importante; sem dúvida é a que todos saibam quais 
são suas atribuições a fim de evitar o chamado conflito de 
competências, uma das principais causas de desarmonia entre 
pessoas e equipes.  

INDEFERIDO MANTIDO  

 
 
 
 
                 DISCIPLINA: Conhecimentos Específicos                                                                       CARGO: F‐31    INSTRUTOR DE BANDAS E FANFARRAS 

Questão
Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito 

mudado para: 



33 C O Recurso procede. Realmente houve um engano no gabarito. Mudar a 
resposta. 

Letra B 

 
 
 
 
 
 
                     DISCIPLINA: Conhecimentos Gerais                                                                                                                            CARGO: F‐33   MERENDEIRA 

Questão
Resposta 
Original Justificativa Conclusão Gabarito 

mudado para: 

 
29 

C 

 
A  data utilizada não compromete o raciocínio para a identificação 

da resposta correta pois, das cinco alternativas apresentadas, 
apenas uma revela antigo distrito de Piraí. 

INDEFERIDO 
 

MANTIDO 
C 

 


