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A AOCP Concursos Públicos, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos deferidos, de 

acordo com o subitem 17.16 do Edital de Abertura nº 001/2018 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, 

Estado da Bahia, interpostos contra as questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

Art. 1º - Conforme os seguintes subitens do Edital de Abertura n° 001/2018: 

17.8 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas serão 

recorrigidas de acordo com o novo gabarito. 

17.9 Se da análise do recurso, pela Banca Organizadora, resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova 

objetiva, o resultado da mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito. 

17.10 No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os 

candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso. 

 

 
 

PROFESSOR - PEDAGOGIA  

 

CADERNO:  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO Nº 21 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas iguais, sendo elas “C” e “E”. Portanto recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 30 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista que a ausência do termo “do” modificou o sentido do texto da lei. Dessa forma, não há alternativa correta para essa 

questão. Portanto recurso deferido. 

 
 

PROFESSOR – LÍNGUA PORTUGUESA 

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO Nº 41 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de 

“B” para “A”, tendo em vista que o nome adequado da obra é “Suspiros Poéticos e Saudades”, de Gonçalves de Magalhães. 

Portanto recurso deferido. 
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PROFESSOR – EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO Nº 45 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “A” e “E”, pois, segundo Bracht (1999), as instituições militar 

e médica influenciaram o desenvolvimento da Educação Física em uma perspectiva terapêutica e, principalmente, pedagógica. 

Ainda segundo Bracht (1999), no contexto histórico ao qual a questão se refere, a educação do corpo era fortemente associada à 

formação de hábitos saudáveis e higiênicos. Portanto recurso deferido. 

 

 
PROFESSOR – CIÊNCIAS  

 

CADERNO: LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO Nº 09 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de 

“C” para “B”, tendo em vista que as vírgulas, em “A Procter & Gamble, que fabrica o xampu Head & Shoulders, produziu no ano 

passado a primeira garrafa de xampu reciclável [...]”, são utilizadas para separar uma oração explicativa e não aposto.  Portanto 

recurso deferido. 

 
 

PROFESSOR – MATEMÁTICA  

 

CADERNO: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO Nº 20 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada.   

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista que o tema abordado não está condizente com o conteúdo programático presente no Edital. Portanto recurso 

deferido.  

 
 

PROFESSOR – HISTÓRIA  

 
CADERNO: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 
QUESTÃO Nº 16 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista que o tema abordado não está condizente com o conteúdo programático presente no Edital. Portanto recurso 

deferido.  
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CADERNO: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO Nº 21 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “A” e “D”, 

pois o positivismo é uma corrente filosófica que surgiu no começo do século XIX, na França, tendo como principal idealizador o 

pensador Auguste Comte. Portanto recurso deferido.  

QUESTÃO Nº 25 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a existência de duas alternativas INCORRETAS, conforme solicitado pelo enunciado da questão, sendo elas “A” e 

“C”, pois a data da Revolta dos Malês foi em 1835 e não em 1853. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 31 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que a questão será anulada, 

tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois o presidente Juscelino Kubistchek foi eleito em 1955 e tomou posse 

em 1956. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 44 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar.  

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos, temos a esclarecer que o gabarito será alterado de 

“D” para “E”, tendo em vista que quem defende a ideia de “circularidade cultural” é Carlos Ginzburg e não Néstor García Canclini. 

Além disso, a única alternativa que pode ser considerada correta é a “E”, pois E. P. Thompson analisa os costumes populares, 

entre outros, e considera que a experiência histórica e a cultura são questões fundamentais para a apreensão da totalidade social. 

Portanto recurso deferido. 

 
 

 
 
Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.aocp.com.br. 

 
 Art. 3º Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados 

improcedentes. 

 

 

 

 

 

Maringá, 17 de setembro de 2018 
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