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Atualizado conforme Retificação 005/2019, publicada em 12 de novembro de 2019. e 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2019 – PMP 

EDITAL 008/2019 
RESULTADO DOS RECURSOS RELATIVOS AOS GABARITOS PRELIMINARES – PROVA OBJETIVA 

 
 

A Prefeitura Municipal de Porciúncula (RJ) e a G-Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística, tornam público o 

resultado do julgamento dos recursos relativos aos gabaritos preliminares da prova objetiva nos termos do item 13 do 

Edital 001/2019 do Concurso Público de Provas Objetivas, Discursivas, Prática e de Títulos, de caráter eliminatório e 

classificatório, para provimento de vagas do quadro efetivo e formação do cadastro de reserva no quadro da Prefeitura 

Municipal de Porciúncula (RJ). 

1. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo. (Subitem 

13.5 do Edital 001/2019) 

2. O resultado dos recursos é de caráter irrecorrível na esfera administrativa. (Subitem 13.7 do Edital 001/2019) 

3. Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos. (Subitem 13.6 do Edital 001/2019) 

4. Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que fizeram a prova 

e não obtiveram pontuação nas referidas questões conforme o primeiro gabarito oficial, independentemente de 

interposição de recursos. Os candidatos que haviam recebido pontos nas questões anuladas, após os recursos, terão 

esses pontos mantidos sem receber pontuação a mais. (Subitem 13.8 do Edital 001/2019) 

5. No caso de retificação do gabarito preliminar, por força de contradições e/ou erros de digitação, as provas serão 

corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo divulgado após publicação do julgamento dos recursos, o que 

poderá representar ganho ou perda de pontos por parte dos candidatos em relação ao gabarito preliminar. (Subitem 

13.9 do Edital 001/2019) 

 

Cargo: AUXILIAR DE ELETRICISTA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

001352 LUCAS DA SILVA 
 

QUESTÃO Nº 06 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é procedente. Após análise temos a esclarecer 

que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, tendo em vista que há 

uma divergência entre autores, a questão não possui alternativa que atende a seu enunciado.  

QUESTÃO ANULADA 

 

Cargo: COVEIRO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

000136 ELIZABETH DOS SANTOS SILVA APARECIDO 
 

QUESTÃO Nº 01 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 



 

 

 

 

 
 

Concurso Público 002/2019                                                                                                                                                                 Página 2 de 43 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORCIÚNCULA 
Estado do Rio de Janeiro 

 

Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente.  A candidata não apresentou 

em seu recurso nenhuma fundamentação referente à elaboração e/ou resolução de questão, portanto indeferido de 

plano, conforme o que determina o item 13.1.2 do edital 001/2019. Quanto ao relato da substituição de uma folha do 

caderno de prova de um candidato, esclarecemos que o procedimento foi realizado em virtude de um erro de impressão 

no caderno de prova, a substituição foi procedida pelos coordenadores na presença do aplicador e da requerente, e tal 

fato não foi objeto de questionamento por parte da requerente.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
 

Cargo: ELETRICISTA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

001154 CRISTIANO DA SILVA FERREIRA 

002240 GABRIEL AGUIAR DA SILVA NOGUEIRA 

003446 JARBAS TAVARES NETTO 

002257 LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA 

000408 TADEU SANTOS DE SOUZA REIS 
 

 

QUESTÃO Nº 21 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerentes é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, tendo em 

vista que na sequência apresentada no texto na última figura era para ser transcrito um octógono e foi apresentado 

um eneágono. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, 

optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA 
 
 

QUESTÃO Nº 41 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é improcedente. O candidato alega que o conteúdo 

abordado na questão não estava disposto no conteúdo programático. Entretanto, tal argumentação não se sustenta, 

tendo em vista que o conteúdo abordado faz parte do tema “LEVANTAMENTO E QUANTIFICAÇÃO DE MATERIAIS” 

previsto no conteúdo programático para o cargo. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 55 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é improcedente. O relé fotoelétrico funciona 24 horas 

por dia, visto que o equipamento mantém o sistema de iluminação pública desligado quando a luminosidade natural 

está presente. Assim como um interruptor comum, o relé fotoelétrico tem a função de ligar e desligar a iluminação. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 
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QUESTÃO Nº 57 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é improcedente. Como afirmado pelo próprio candidato 

o “Starter” é um interruptor automático, ou seja, o pulsador quando acionado manualmente permite a circulação de 

energia no circuito, quando o mesmo é desligado a lâmpada fluorescente alimentada por um reator convencional de 

20 watts se acenderá. Um teste empírico poderá facilmente tirar as dúvidas do candidato, ou seja, desligar um starter 

de uma calha e conectar um pulsador nos condutores. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

Cargo: FISCAL DE OBRAS 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

001213 FÁBIO FERRAZ GIAROLA 

002378 JOÃO PAULO PEREIRA DE MELO 

001074 KLAUS RAMOS MONTEIRO 

003610 MAYARA MARINHO 

002650 WINGSTON VIANA MAGI 

 
QUESTÃO Nº 21 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerentes é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, tendo em 

vista que na sequência apresentada no texto na última figura era para ser transcrito um octógono e foi apresentado 

um eneágono. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, 

optamos, pois pela anulação da questão. 

QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO Nº 27 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerentes é improcedente. A seguir segue resolução 

do enunciado com apenas operações de adição e subtração, onde será possível verificar que entre os anos citados no 

anúncio, o cometa passou 15 vezes pela Terra. Lembrando que o ponto de partida para resolver esta questão deverá 

ser os anos de 1910 e 1986.  

1606 – 76 = 1530 
1682 – 76 = 1606 
1758 – 76 = 1682 
1834 – 76 = 1758 
1910 – 76 = 1834 
1910 
1986 
1986 + 76 = 2062 
2062 + 76 = 2138 
2138 + 76 = 2214 
2214 + 76 = 2290 
2290 + 76 = 2366 
2366 + 76 = 2442 
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2442 + 76 = 2518 
2518 + 76 = 2594 
Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 
QUESTÃO Nº 31 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerentes é improcedente. A seguir seguem as datas 

que Tininha irá trabalhar conforme o enunciado:  

Trabalho novo: 03/01 – 06/01 – 9/01 – 12/01 – 15/01 – 18/01 – 21/01 – 24/01- 27/01 – 30/01. 

Trabalho antigo: 14/01; 21/01 e 29/01. 

A partir de então, é possível verificar que as alternativas A, B, e C estão incorretas e a alternativa D está correta (pois 

o dia de trabalho 21/01 coincidirá nos 02 empregos). 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 
QUESTÃO Nº 34 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. O Candidato não explicou 

a motivação da anulação da questão (o que está certo/errado no enunciado ou alternativas), ou seja, não trouxe 

fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração e/ou resolução da questão, e ainda não 

apontou nenhuma bibliografia, portanto indeferido de plano, conforme o que determina o item 13.1.2 do edital 

001/2019. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 
QUESTÃO Nº 50 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão constatou que houve um equívoco na divulgação do gabarito 

preliminar, uma vez que a resposta que atende o enunciado da questão é a alternativa “B) Estacas”. "As estacas são 

elementos de fundação profunda executadas por equipamentos e ferramentas, podendo serem cravadas ou 

perfuradas, caracterizadas por grandes comprimentos e seções transversais pequenas.” 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “A” para “B” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “B” 

 

Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

001214 ANA PAULA DA SILVA MACHADO 

000637 ANDRE BRITO FIGUEIREDO 

001562 DIOGO GONZAGA DA SILVA 

001517 GILSIMAR DE AQUINO ROSA 

003723 JOICE DA SILVA AMARAL 

002850 LAION DOS SANTOS SILVA 

002649 LAIZ SILVA PEREIRA 
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Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

003492 MARILTON NEVES MOREIRA DE SOUZA 

000375 ROBERIO SILVESTRE RAMOS 

002119 RODRIGO SEBASTIAO DA SILVA MACHADO 

001769 VAGNER DE OLIVEIRA NETO 

001187 ZILDA HELENA SILVA CAMPOS 

 
QUESTÃO Nº 01 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerentes é improcedente. O recurso não assiste ao 

recorrente, uma vez que o texto menciona: "[...] estamos dormindo cada vez menos. 'As pesquisas da década de 40 

mostram que um adulto médio dormia 7,9 horas. Agora, esse número está perto de 6,75 horas', diz. [...]. 'Toda a 

doença que parece estar nos matando no mundo moderno, do câncer ao mal de Alzheimer, infarto, diabetes, 

obesidade, derrame e até suicídio tem ligações significativas - e causais - com a falta de sono', explica." Esse trecho 

deixa claro que as pessoas, atualmente, estão dormindo menos e isso acarreta todos os problemas de saúde listados. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 
QUESTÃO Nº 18 – MATEMÁTICA  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerentes é improcedente. A seguir segue tabela 

com fluxo de pagamentos mensais que auxiliará o candidato a entender que a alternativa B está correta. Lembrando 

que o enunciado pede para assinalar o possível LUCRO de Bianca e não o valor total que ela teria disponível (inclusa a 

aplicação inicial).  

Mês 0 = R$ 2.500,00 (mês da aplicação do recurso). 

Após 01 mês do início = R$ 5.000,00 (lucro de R$ 2.500,00). 

Após 02 meses do início = R$ 10.000,00 (lucro de R$ 5.000,00 no mês ou R$ 7.500,00 desde o início). 

Após 03 meses do início = R$ 20.000,00 (lucro de R$ 10.000,00 no mês ou R$ 17.500,00 desde o início). 

Após 04 meses do início = R$ 40.000,00 (lucro de R$ 20.000,00 no mês ou R$ 37.500,00 desde o início). 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 23 – MATEMÁTICA  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerentes é improcedente. A fórmula de volume do 

cubo inicialmente é dada por v = a3 (sendo a = medida da aresta). Como o enunciado cita que o aumento da aresta foi 

de 25%, a nota aresta será “1,25a". Transcrevendo esta nova aresta para a fórmula do volume do cubo já com o 

aumento de 25% da aresta será: v = (1,25a)3. Resolvendo esta fórmula o volume será 95,31 cm3, tendo a alternativa 

“B” o valor que mais se aproxima deste valor. 

Outra forma de resolução é pegar o volume do cubo inicial (50), colocar na fórmula do volume para achar sua aresta. 
v = a3 

50 = a3 

𝑎 =  √50
3
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a = 3,68 cm 
Ao pegar o valor da aresta do cubo inicial 3,68 e aumentar 25% teremos a nova aresta de 4,6 cm. 
Utilizando a fórmula do volume temos que v = a3 

v = 4,63 

v = 97,34 cm3 

Tendo a alternativa “B” o valor que mais se aproxima deste valor. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 29 – MATEMÁTICA  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerentes é improcedente. O espaço para 

interposição de recurso não é destinado à exposição de como se faz determinado cálculo, mas sim para recorrer caso 

não concorde com o gabarito preliminar baseado em argumentação sólida. Portanto, indeferido de plano, conforme 

o que determina o item 13.1.2 do edital 001/2019. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 
QUESTÃO Nº 32 – NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA   

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerentes é improcedente. Para selecionar todo o 

texto deve-se usar o atalho da alternativa “A” conforme print de tela e links de referência. O próprio enunciado diz 

que é o Word 2010 está na versão padrão, portanto, é de entendimento que ele está no idioma português/Brasil. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 
QUESTÃO Nº 38 – NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA   

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerentes é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, 

considerando que a questão está em desacordo com o conteúdo programático previsto no edital 001/2019. Diante do 

exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela 

anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 
 

QUESTÃO Nº 41 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS    

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerentes é improcedente. Insta ressaltar que não 

existe na questão erros que permitiriam sua anulação no tocante a desrespeito aos dispositivos elencados no edital 

regulador do certame. Discute-se a ocorrência de erro material tangível a digitação do número do artigo da CF/88 no 

enunciado da questão. Erro material passível de anulação de questões deve ser de tal sorte gravoso que afete o direito 

subjetivo do candidato garantido no edital do concurso. O erro existente na questão não afeta e nem caracteriza 

prejuízo à compreensão do candidato, não confundindo objetivamente o sentido da pergunta, visto que a questão 

trata da subordinação de algumas forças públicas aos Governadores de Estados e do Distrito Federal. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 
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QUESTÃO Nº 44 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS    

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente. A questão 44 não apresenta 

em seu enunciado, trecho da legislação ou alternativas os termos “CONVECÇÃO” e/ou “convenção”, conforme 

apontado pela candidata requerente. Ademais vale ressaltar que a alternativa correta publicada no Gabarito 

Preliminar foi a alternativa “B” e não “D”, como afirmou a candidata. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 47 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS    

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. Insta ressaltar que não 

existe na questão erros que permitiriam sua anulação no tocante a desrespeito aos dispositivos elencados no edital 

regulador do certame. Discute-se a ocorrência de erro material tangível a digitação do número do artigo da CF/88 no 

enunciado da questão. Erro material plausível de anulação de questões deve ser de tal sorte gravoso que afete o 

direito subjetivo do candidato garantido no edital do concurso. O erro existente na questão não afeta e nem 

caracteriza prejuízo à compreensão do candidato, não confundindo objetivamente o sentido da pergunta, visto que a 

Força Nacional de Segurança Pública e Guardas Civis Municipais, não fazem parte do grupo responsável pela segurança 

pública, preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 
QUESTÃO Nº 54 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS    

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO  

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos candidatos requerentes é improcedente. Não assiste razão ao 

recorrente. A fundamentação do recurso é absurda. O enunciado narra uma história em que duas amigas estão em 

dúvida sobre o exercício do controle externo das Guardas Municipais de acordo com a Lei n. 13.022/2014, sendo certo 

que Marianna sustentou ser exercido pela Ouvidoria, enquanto Giovanna pela Corregedoria.  A banca não se presta a 

ensinar conjugação verbal e tampouco interpretação de texto aos candidatos, entretanto apenas para não deixar 

dúvida, destaca-se que o tempo verbal utilizado concorda com a história que se passou entre as duas amigas que 

discordaram sobre determinado tema, e não de que o controle deixou de ser exercido. Interpretação de texto faz 

parte da avaliação dos candidatos. O art. 13, II da Lei n. 13.022/2014 prevê que o controle externo é exercido por 

Ouvidoria, de certo que Marianna está correta e a única alternativa correta passível de ser assinalada é (A) Marianna 

tem razão. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

Cargo: MECÂNICO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

001384 KAUÊ FONSECA FERREIRA 

 
QUESTÃO Nº 21 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é procedente. Após análise temos a 
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esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, tendo em 

vista que na sequência apresentada no texto na última figura era para ser transcrito um octógono e foi apresentado 

um eneágono. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, 

optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO Nº 37 – MATEMÁTICA    

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO  

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. Analisando do maior valor 

(260) para o segundo menor valor (250), diminuí 10. Do segundo menor valor (250) para o terceiro menor valor (230), 

diminuí 20. Do terceiro menor valor (230) para o quarto menor valor (200) diminuí 30 e assim sucessivamente sempre 

aumentando o valor diminuído em 10. Continuando esta sequência lógica o resultado do espaço “?” será o produto 

de 110 diminuindo 60, que resultará em 50 (alternativa B). 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 59 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente. O recurso não assiste ao 

candidato, pois a questão solicita qual dos itens atua como sensor e não como atenuador, segundo a Bíblia do Carro 

(anexo ao final), a bomba elétrica de combustível aspira do tanque um volume de combustível superior ao que é 

necessário para injeção. A bomba se localiza dentro do tanque, no módulo de combustível ou em certos tipos de 

sistemas de injeção fora do tanque, mas próximo ao mesmo. O combustível aspirado pela bomba em excesso retorna 

ao tanque através de um regulador de pressão. Os injetores ou injetores com o combustível sob pressão, se mantêm 

fechados sob a ação de molas e são abertos por solenóides. A válvula do cânister é descrita como um atuador, assim 

como o relê, os blocos injetores de combustível, atuador de marcha lenta, conta giros, entre outros. No sistema de 

injeção, além da chave de ignição temos sensor de oxigênio, sensor de temperatura da água, sensor de depressão, de 

rotação, entre outros. Solicita-se assinalar qual dos itens é um sensor e não um atuador. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

Cargo: MERENDEIRA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

000732 ALINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA GONÇALVES 

002579 JESSIELE DA SILVA ROHEM 

002779 LEILA CHAVES DA SILVA GOMES 

000296 MARCIA RANGEL CORREA DE ARRUDA 

002782 MARILEIDE CHAVES DA SILVA CRUZ 

000440 YARA DOS SANTOS SILVA 

 

QUESTÃO Nº 21 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelas candidatas requerentes é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, tendo em 



 

 

 

 

 
 

Concurso Público 002/2019                                                                                                                                                                 Página 9 de 43 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORCIÚNCULA 
Estado do Rio de Janeiro 

 

vista que na sequência apresentada no texto na última figura era para ser transcrito um octógono e foi apresentado 

um eneágono. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, 

optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO Nº 23 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelas candidatas requerentes é improcedente, uma vez que não 

apresentaram em seus recursos nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração 

e/ou resolução da questão, e ainda não apontou nenhuma bibliografia, portanto indeferido de plano, conforme o que 

determina o item 13.1.2 do edital 001/2019. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 
QUESTÃO Nº 26 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelas candidatas requerentes é improcedente, uma vez que não 

apresentaram em seus recursos nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração 

e/ou resolução da questão, e ainda não apontou nenhuma bibliografia, portanto indeferido de plano, conforme o que 

determina o item 13.1.2 do edital 001/2019. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 42 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelas requerentes é improcedente. A única alternativa que atende ao 

enunciado da questão é a letra “(B) Ovos em recipiente fechado”.  A alternativa “C” está incorreta, os hortifrutis 

higienizados em recipientes tampados, devem ser colocados na prateleira superior. “Prateleiras superiores: Alimentos 

prontos para o consumo, incluindo produtos lácteos, embutidos e hortaliças higienizadas (coloque os hortifrutis 

higienizados em recipientes tampados).” 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 47 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelas requerentes é improcedente. Recurso não assiste ao recorrente, 

visto que a alternativa correta é: “(D) Luva de malha de aço” A luva de malha de aço é um equipamento de proteção 

individual que deve ser utilizada para tarefas de corte apesar de ser mais utilizada para o corte de carnes, pode ser 

utilizada para outras atividades que envolvam o corte de outros alimentos.   

Manusear e cortar uma melancia pode vir a provocar acidentes, uma vez que, pela casca mais rígida, é natural a 

sobrecarga de força para o corte, vindo a, eventualmente, provocar ferimentos das mãos.  

O uso da luva de malha de aço é possível e seguro, com pouco ou nenhum contato com a parte comestível da fruta, 

tendo em vista que calçará a mão durante o seu contato com a casca da fruta, protegendo a mão da força da mão 

contrária (força esta exigida para efetuar o corte necessário).  
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Entretanto, como garantia de suas condições de uso, é importante lembrar que todos os utensílios utilizados em um 

serviço de alimentação devem ter Procedimentos Operacionais Padronizados para sua limpeza e desinfecção, sendo 

também adotado para a higienização deste equipamento de proteção. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 48 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelas requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, visto que a alternativa “C) 

Pallets”, pode estar correta, pela ausência de informações que a configure como uma alternativa incorreta. A madeira, 

pelo seu risco de contaminação, não deve ser a matéria prima utilizada para a confecção de prateleiras, caixas, 

estrados e pallets que serão usados em um estoque de alimentos (sejam eles perecíveis ou não). A melhor escolha, do 

ponto de vista higiênico-sanitário, é a de material plástico resistente que possibilite a devida higienização e 

desinfecção, garantindo a redução do risco de contaminação. A ausência desta referência, na alternativa “C) Pallets”, 

faz com que esta resposta possa ser considerada ou não, de acordo com a análise do candidato, estando como correta 

em quaisquer uma das opções. Sendo assim, pela existência de duas possíveis respostas corretas, a questão deverá 

ser anulada. 

QUESTÃO ANULADA 

 

Cargo: MOTORISTA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

000883 GIOVANI CORREIA TELLES 

 
QUESTÃO Nº 24 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato é improcedente, uma vez que não apresentou em seu 

recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração e/ou resolução da questão, 

e ainda não apontou nenhuma bibliografia, apenas apresentou uma interpretação pessoal quanto a resolução da 

questão, portanto, recurso indeferido de plano, conforme o que determina o item 13.1.2 do edital 001/2019. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

Cargo: PEDREIRO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

003418 PEDRO CELEBRIM DE ALMEIDA 

 
QUESTÃO Nº 21 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, tendo em 

vista que na sequência apresentada no texto na última figura era para ser transcrito um octógono e foi apresentado 

um eneágono. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, 

optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA 
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Cargo: PINTOR 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

000935 JULIANO MARTINS RESENDE 

 
QUESTÃO Nº 21 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é procedente. Após análise temos a 

esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, tendo em 

vista que na sequência apresentada no texto na última figura era para ser transcrito um octógono e foi apresentado 

um eneágono.  

QUESTÃO ANULADA 

 

Cargo: PROCURADOR ADJUNTO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

001966 CRISTIANE PETRUTES LAGES 

000109 DAYANA DE FÁTIMA RAMOS CAROLINO 

002877 DIEGO MASSENA DE ANDRADE 

001780 IAGO BORGES DRUMOND 

000873 JACQUELINE RODRIGUES FUMIAN PEREIRA 

003328 LETICIA DE SALLES CALDEIRA 

000514 MATHEUS SALES POLI FEROLLA 

000341 MICHELE NOGUEIRA COSTA 

002526 PAULO VITOR SOUZA FONTES 

000855 PIAZA MERIGHI DA CUNHA 

000615 RAPHAEL ELY MORAES MACHADO 

000546 RAPHAEL RANGEL DE SOUZA OLIVEIRA 

001809 SERGIO ROBRTO ARENARI GARCIA FILHO 

 
QUESTÃO Nº 07 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. O recurso não assiste ao recorrente, 

pois:  

Parágrafo linhas 1 a 3 

 

Não há erro de concordância, uma vez que o verbo "têm", no plural, concorda com "parentes dos humanos". O 

restante da oração permanece sem erro de concordância, uma vez que o trecho pode ser reescrito da seguinte forma 

para melhor visualização: "Chimpanzés dão à luz em horas e por conta própria.".  

Parágrafo 6 a 9: 
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Não há erro de concordância, uma vez que o verbo "observaram" concorda com "cientistas". 

Dessa forma, gabarito correto e mantido. Gabarito: (D) Não há erro de concordância em nenhum dos trechos 

apresentados nas demais alternativas. 
 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 
QUESTÃO Nº 10 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. O recurso não assiste ao recorrente, 

uma vez que o verbo "necessitar" pode assumir diversas transitividades verbais, a depender do seu contexto. Veja os 

exemplos: Verbo Transitivo Direto: "Necessita dormir depois do almoço". Verbo Transitivo Indireto: “Amâncio estava 

a cair de cansaço, aborrecido, necessitando de repouso”. Verbo Intransitivo: As roupas e alimentos são para quem 

realmente necessita.  

Dessa forma, no trecho "O parto humano necessita assistência..." o verbo "necessitar" é transitivo direto e, portanto, 

questão correta e mantida. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 20 – NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, considerando que a questão 

não deixou claro em seu enunciado que se tratava do programa Microsoft Word 2010/versão português. Diante do 

exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela 

anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 
QUESTÃO Nº 23 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA devido à ausência de 

resposta correta, visto que deveria constar a alternativa F-V-V.  A primeira alternativa é FALSA, pois, conforme artigo 

4º, I, do Código Civil. serão incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer os maiores de dezesseis 

e menores de dezoito anos.  A segunda alternativa é VERDADEIRA, conforme artigo 3º do Código Civil. Contudo, a 

terceira alternativa é VERDADEIRA e no gabarito consta como FALSA. Fundamentação: artigo 5º, III, do Código Civil.  

Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois 

pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

 



 

 

 

 

 
 

Concurso Público 002/2019                                                                                                                                                                 Página 13 de 43 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORCIÚNCULA 
Estado do Rio de Janeiro 

 

 
QUESTÃO Nº 25 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. Recurso não assiste ao recorrente, 

não há de se apontar na possibilidade de Usucapião Especial Urbano, conforme determina o artigo 1.240 do Código 

Civil, visto que, para tal caracterização, a área urbana deve ter até duzentos e cinquenta metros quadrados de área, o 

que não está especificado no enunciado da questão. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 
QUESTÃO Nº 26 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. A questão é clara e objetiva ao exigir 

do candidato que assinale qual alternativa indica o Princípio que melhor se adeque ao conceito citado no enunciado. 

Cabe ao candidato analisar de forma detida e correta.  

Sabe-se que os Princípios Processuais são norteadores e interligados, para o correto desenvolvimento processual. 

Assim, o Princípio que melhor e mais se adequa ao conceito apontado é o Princípio do Contraditório e da Ampla 

Defesa.  

Ainda, não fundamentação quanto ao questionamento acerca de cobrança além do Edital do Concurso, haja vista que 

o edital é expresso acerca da possibilidade de cobrança de matéria de Direito Processual Civil.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 
QUESTÃO Nº 29 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. A alternativa III está correta, pois 

apresenta a expressão “pode ser”, que indica uma das possibilidades de proposição da Ação Monitória e não uma 

única situação de ocorrência. A possibilidade expressa na questão está prevista no artigo 700, III do Código de Processo 

Civil.  Ademais, a questão está dentro da matéria exigida pelo Edital, haja vista que a exigência dentro do âmbito de 

“Processo de Conhecimento”, previsto no Edital 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 31 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. A questão é clara e objetiva ao exigir 

do candidato que assinale qual alternativa indica o Princípio que melhor se adeque ao conceito citado no enunciado. 

Cabe ao candidato analisar de forma detida e correta.  Sabe-se que os Princípios Processuais são norteadores e 

interligados, para o correto desenvolvimento processual. Assim, o Princípio que melhor e mais se adequa ao conceito 

apontado é o Princípio da Insignificância. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 
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QUESTÃO Nº 39 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. A questão exigia do candidato 

análise das alternativas que lhe foram propostas, não exigindo conceituações e interpretações extensivas. Assim, 

analisando o artigo 482 do Decreto Lei Nº 5.452/43, que trata da rescisão contratual por JUSTA CAUSA, não previsão 

expressa a situação do empregado “correr perigo manifesto de mal considerável”, sendo a alternativa “C” FALSA.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 
QUESTÃO Nº 53 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. Não assiste razão aos recorrentes. 

Por primeiro, destaca-se que a banca não tem obrigatoriedade de especificar qual tipo de cumprimento de sentença, 

como pleiteou um dos recorrentes, dizendo que deveria estar especificada qual modalidade. O conteúdo estava 

expressamente previsto no edital e pode ser tratado de forma ampla.  

A alternativa A não pode ser considerada correta, pois diz que o cumprimento de sentença SEMPRE depende de 

requerimento do exequente. Sabe-se que o art. Art. 536 do Código de Processo Civil prevê que “No cumprimento de 

sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, 

determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.” Dessa forma, tal alternativa estaria incorreta.  

A alternativa B diz que a citação do devedor é sempre pessoal, se requerida pelo exequente. Tal alternativa também 

não poderia ser considerada como correta pois a regra geral é prevista no art. 513, §2º do Código de Processo Civil, 

que diz que “§ 2º O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu 

advogado constituído nos autos”.  

A alternativa C diz que “(C) O exequente deve requerer seu início, exceto na hipótese de a sentença condenatória 

tratar de obrigação de fazer” está incorreta, pois o art. 536 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de adoção 

de medidas de ofício pelo juiz no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou 

de não fazer, e não somente a obrigação de fazer. Ademais, o art. 538 prevê também a expedição do mandado de 

busca e apreensão pelo juízo em favor do credor, quando a obrigação de entregar coisa não for cumprida no prazo 

estipulado em sentença.  

A alternativa D está correta, pois está de acordo com o art. 513, §4º do Código de Processo Civil, senão vejamos: 

“§ 4º Se o requerimento a que alude o § 1º for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação 

será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3º deste artigo.” 

A argumentação dos recorrentes de que a expressão CITAÇÃO tornaria a alternativa incorreta pelo fato de estar descrito 

INTIMAÇÃO no Código de Processo Civil destaca a falta de conhecimento dos recorrentes acerca do diploma legal, tendo em 

vista que existem modalidades de cumprimento de sentença em que é feita a CITAÇÃO, conforme prevê o art. 515, §1º do 

Código de Processo Civil, senão vejamos: 

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: 

I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não 

fazer ou de entregar coisa; 

II - a decisão homologatória de autocomposição judicial; 

III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza; 

IV - o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título 

singular ou universal; 

V - o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial; 
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VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado; 

VII - a sentença arbitral; 

VIII - a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça; 

IX - a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça; 

X - (VETADO). 

§ 1º Nos casos dos incisos VI a IX, o devedor será CITADO no juízo cível para o cumprimento da sentença ou para a liquidação 

no prazo de 15 (quinze) dias. 

Ademais, vale dizer que citação é definida por Cândido Rangel Dinamarco e Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes como “o 

ato pelo qual o demandado é incluído na relação processual, tornando-se parte. Ordinariamente acompanhado de uma 

intimação a praticar determinado ato”. (DINAMARCO; LOPES. Teoria Geral do Novo Processo Civil. 3. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2018. p. 231). 

Dessa forma, sabendo-se que o cumprimento de sentença se presta à execução de títulos executivos JUDICIAIS, existem 

modalidades em que o devedor não está incluído em relação processual, conforme os incisos VI a IX do §1º do art. 515 do 

CPC, conforme demonstrado anteriormente, portanto não há incorreção na questão, e sim mero inconformismo dos 

recorrentes. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 
QUESTÃO Nº 60 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é improcedente. Não assiste razão ao recorrente. A 

assertiva III está de acordo com o § 3º, que diz que “Em se tratando de salário pago na base de tarefa, o cálculo, para 

os efeitos dos parágrafos anteriores, será feito de acordo com a média dos últimos 12 (doze) meses de serviço.”. Vale 

dizer que os § anteriores mencionados são o §1º e §2º do art. 487 da Consolidação das Leis do Trabalho, de modo que 

não há como o candidato dizer que houve prejuízo para resolução da questão, já que a questão demandava 

conhecimento sobre o tema expressamente previsto em edital. O candidato apresenta argumentações de mero 

inconformismo, já que possuindo conhecimento sobre o tema a questão seria facilmente respondida. Portanto 

permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

Cargo: PROFESSOR - SUPORTE PEDAGÓGICO/ SUPERVISOR EDUCACIONAL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

003348 MONICA DE LOURDES ANTONIO FERREIRA 

000453 SAYONARA DE SOUZA BASTOS PEREIRA 

000412 THACIO AZEVEDO LADEIRA 

 

QUESTÃO Nº 17 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. O recurso não assiste ao recorrente, 

visto que, ao comprar o artigo n° 15, extraído da lei n°11.494/2007, pode-se destacar quais itens estão ou não de 

acordo com o texto em vigência. Desse modo:  

“Art. 15. O Poder Executivo federal publicará, até 31 de dezembro de cada exercício, para vigência no exercício 

subsequente:  

I - a estimativa da receita total dos Fundos; EM CONSONÂNCIA COM O ITEM I.  

II - a estimativa do valor da complementação da União; ITEM II – “A estimativa do valor de aplicação COLETIVA da 

União”. DIFERE DO TEXTO.   
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III - a estimativa dos valores anuais por aluno no âmbito do Distrito Federal e de cada Estado; EM CONSONÂNCIA COM 

O ITEM III. 

IV - O valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente. NO ITEM IV DA QUESTÃO: “O valor anual MÁXIMO por 

aluno definido nacionalmente”. 

Desse modo, reitero a alternativa “Apenas os itens I e III estão corretos”.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 20 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. O recurso não assiste ao recorrente, 

visto que a não citação dos demais princípios não faz parte do objetivo da questão. A banca elaboradora se reserva ao 

direito de fazer alterações ou supressões nos textos-base a fim de formar os testes de conhecimentos dos candidatos, 

os quais são orientados por meio das bibliografias dos editais. Tendo em vista o documento citado “diretrizes 

curriculares nacionais da educação básica”, lê-se no item n° 7, Princípios básicos:  

Os princípios fundamentais nas Diretrizes anteriormente estabelecidas (Resolução CNE/CEB nº 1/99 e Parecer 

CNE/CEB nº 22/98) continuam atuais e estarão presentes nestas diretrizes com a explicitação de alguns pontos que 

mais recentemente têm se destacado nas discussões da área. São eles: a) Princípios éticos: valorização da autonomia, 

da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, 

identidades e singularidades (p.87). 

Desse modo, está claro a restrição da questão e da resposta. Reitero a alternativa “princípio ético” como resposta da 

questão. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 22 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é improcedente. O recurso não assiste ao recorrente, 

visto que, de acordo com a resolução CNE/CEB nº 7, de 14 de dezembro de 2010, lê-se: 

“§ 2º A educação de qualidade, como um direito fundamental, é, antes de tudo, relevante, pertinente e equitativa. 

I – A relevância reporta-se à promoção de aprendizagens significativas do ponto de vista das exigências sociais e de 

desenvolvimento pessoal.  

II – A pertinência refere-se à possibilidade de atender às necessidades e às características dos estudantes de diversos 

contextos sociais e culturais e com diferentes capacidades e interesses.  

III – A equidade alude à importância de tratar de forma diferenciada o que se apresenta como desigual no ponto de 

partida, com vistas a obter desenvolvimento e aprendizagens equiparáveis, assegurando a todos a igualdade de direito 

à educação.” 

Portanto, o aspecto referente à relevância é o mesmo disposto na alternativa “A) Reporta-se à promoção de 

aprendizagens significativas do ponto de vista das exigências sociais e de desenvolvimento pessoal”, gabarito da 

questão. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 
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QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. O recurso não assiste ao recorrente, 

visto que, a tendência pedagógica liberal parte do pressuposto que existem precondições básicas, de ordem natural e 

biológica, nas quais se inserem as atividades intelectuais e o conhecimento, e é o lócus no qual reside o foco 

pedagógico, partir destas potencialidades e assim transmitir os conhecimentos. Considerar o aluno como “um papel 

em branco” não significa para a tendência liberal ausência de individualidade, ao contrário, parte da ideia de que todos 

podem aprender porque tem capacidades inatas que lhe permite adquirir conhecimento. Sem levar em consideração, 

no entanto, condicionantes sociais e contingenciais dos alunos, o meio no qual eles se inserem. Diferentemente desta 

proposta pedagógica, a tendência liberal renovada parte da constatação, além das mencionadas, de que existem 

diferentes fases de desenvolvimento e, portanto, os conteúdos necessitam adequar-se a estas para que possam 

alcançar seus objetivos, neste momento, o professor também assume um novo papel, não só de transmissor, mas de 

elaborador de situações de aprendizagem vistas como desafios aos educandos. A argumentação apresentada pelo 

candidato corrobora com o enunciado, e o reitera, na medida em que afirma (sobre a tendência liberal renovada): 

”tendência coloca o aluno como fundamental, que deve ter a curiosidade, criatividade, inventividade, estimulados 

pelo professor, que deve ter o papel de facilitador do ensino”, e opõe-se ao enunciado: “enfatiza que o aluno deve ser 

educado para atingir sua plena realização através de seu próprio esforço, de modo que as diferenças entre classes 

sociais não devem ser levadas em consideração”, tomando a ideia de plena realização, o desenvolvimento das 

potencialidades inatas pelas condições do ser humano. Desse modo, reitero a alternativa: “tendência liberal 

tradicional”. (Fonte: SAVIANI, Dermeval. História das idéias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores Associados, 2007.) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 
QUESTÃO Nº 26 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. O recurso não assiste ao recorrente, 

visto que a alternativa argumentada como resposta correta pelo candidato não atende à descrição do enunciado. 

Planejamento curricular, como o próprio recorrente afirma tem como função essencial orientar o trabalho do 

professor na prática pedagógica da sala de aula, e sua função mais imediata é que os professores planejem ou 

prevejam suas práticas de ensino (segundo a fonte mencionada). O enunciado é claro ao contextualizar a questão: 

“....Atividade que envolve o processo de reflexão, de decisões sobre a ORGANIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E A 

PROPOSTA PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO. É um processo de racionalização, organização e COORDENAÇÃO DA AÇÃO 

DOCENTE, ARTICULANDO A ATIVIDADE ESCOLAR E A PROBLEMÁTICA DO CONTEXTO SOCIAL”. Articula-se juntamente 

com a elaboração do Projeto Político-pedagógico, pois define estratégias e definições adotadas pela unidade escolar. 

Citando Libâneo: “O planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas 

em termos da sua organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no 

decorrer do processo de ensino. O planejamento é um meio para se programar as ações docentes, mas é também um 

momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação.” Desse modo, reitero a alternativa “A) Planejamento 

escolar” como gabarito da questão. (Fonte: LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 2008) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 35 – NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. Insta ressaltar que não existe na 

questão erros que permitiriam sua anulação no tocante a desrespeito aos dispositivos elencados no edital regulador 
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do certame. Não há qualquer prejuízo e/ou benefício com a alternativa escrita em letra maiúscula ou minúscula, a 

resposta não sofreria nenhuma alteração. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 
QUESTÃO Nº 47 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. Recurso não assiste ao recorrente, 

visto que de acordo com o artigo “Desenvolvimento e aprendizagem processo de construção do conhecimento e 

desenvolvimento mental do indivíduo”, com acesso disponível no site portal.mec.gov.br: “A teoria da instrução de 

Jerome Bruner (1991), um autêntico representante da abordagem cognitiva, traz contribuições significativas ao 

processo ensino-aprendizagem, principalmente à aprendizagem desenvolvida nas escolas. Sendo uma teoria cognitiva, 

apresenta a preocupação com os processos centrais do pensamento, como organização do conhecimento, 

processamento de informação, raciocínio e tomada de decisão. Considera a aprendizagem como um processo interno, 

mediado cognitivamente, mais do que como um produto direto do ambiente, de fatores externos ao aprendiz. 

Apresenta-se como o principal defensor do método de aprendizagem por descoberta (insight).”  

Segundo a fonte citada, Bruner priorizava os aspectos cognitivos do aprendizado (processo interno), mais do que com 

os fatores externos, tal como a interdisciplinaridade. Ainda, mesmo que o autor tenha, em algum momento, defendido 

o ensino interdisciplinar, a questão aborda o fato de ele ser considerado o principal defensor de algo, neste caso é a 

aprendizagem por descoberta. Não há uma bibliografia que aponte o autor como principal defensor do ensino 

interdisciplinar, logo a alternativa “D” não pode estar correta. Reafirmo a alternativa “B) Aprendizagem por 

descoberta.” como a correta a ser assinalada. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 49 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. Recurso não assiste ao recorrente, 

visto que a alternativa “D) Rever de maneira sistemática determinados conteúdos para que faça sentido e seja por ele 

assimilado” não pode estar correta visto que, mesmo que o autor preze sobre o conteúdo fazer sentido, ser 

significativo para o aluno, ele em nenhum momento fala sobre a revisão sistemática dos conteúdos, muito menos feita 

pelos próprios alunos, como o enunciado e a alternativa “D” afirmariam juntos, caso esta fosse a resposta correta: “Já 

na segunda, o estudante precisa. Rever de maneira sistemática determinados conteúdos para que faça sentido e seja 

por ele assimilado.” 

Da mesma forma, a alternativa “C) Estar em um ambiente que favoreça seu desenvolvimento sadio e relações sociais 

significativas” também não pode ser considerada correta, uma vez que o autor não discorre sobre o conceito de 

relações sociais significativas em nenhum texto encontrado, muito menos no citado pelo candidato. Ainda, conforme 

o próprio candidato citou: “Pensada para o contexto escolar, a teoria de Ausubel leva em conta a história do sujeito e 

ressalta o papel dos docentes na proposição de situações que favoreçam a aprendizagem. De acordo com ele, há duas 

condições para que a aprendizagem significativa ocorra: o conteúdo a ser ensinado deve ser potencialmente revelador 

e o estudante precisa estar disposto a relacionar o material de maneira consistente e não arbitrária.”. Assim, reafirmo 

a alternativa “A) Estar disposto a relacionar o material de maneira consistente e não arbitrária.” como a correta a ser 

assinalada. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 
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QUESTÃO Nº 53 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. Recurso não assiste ao recorrente, 

uma vez que as habilidades relativas às competências para realizar caracterizam-se pelas capacidades de o aluno 

realizar os procedimentos necessários às suas tomadas de decisão em relação às questões ou tarefas propostas na 

prova. Ou seja, saber observar, identificar, diferenciar e, portanto, considerar todas as habilidades relativas às 

competências para representar que, na prática, implicam traduzir estas ações em procedimentos relativos ao 

conteúdo e ao contexto de cada questão em sua singularidade. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 55 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, devido à divergência 

apontada em fontes bibliográficas, o que ocasionou a possibilidade de duas alternativas corretas para o enunciado da 

questão “A” e “B”. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os 

candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA 

 

Cargo: PROFESSOR A – EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS DO EF 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

003347 BARBARA IGNEZ FERREIRA LACERDA 

000071 BRUNA DE OLIVEIRA MÜLLER 

000073 BRUNA REGINA SIMPLÍCIO DA SILVA 

001856 CARLA BARRETO LIMA MADEIRA 

001035 KARLA APARECIDA AMITI PEIXOTO 

002654 LIDIANE ZAMBROTTI PRALON 

002743 LORENA SIMÃO DA COSTA 

002320 MANUELA RODOLFO PELLEGRINI 

000291 MARCELA TEIXEIRA DE SOUZA 

000311 MARIA EDUARDA COSTA MACIEL NOGUEIRA 

001145 MEIRE LUCIA MARTINS DE SOUSA 

001688 MELINA DE ALMEIDA FERREIRA ALVES GLÓRIA 

000849 MICHELLE LEAL DE FARIA 

002781 NEUSA SOARES DA COSTA SILVA 

003366 PAULA FERREIRA DOS SANTOS 

000370 RENATA ALVES DE MORAIS 

002659 THACIO AZEVEDO LADEIRA 

001961 WEMERSON FARIA 
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QUESTÃO Nº 02 – LÍNGUA PORTUGUESA   

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. O enunciado da questão é bem objetivo 

e claro, pedindo que o candidato identifique a alternativa que não pode ser incluída como recurso utilizado pelo autor na 

construção do texto. Uma vez que o autor fez uso da linguagem conotativa (figurada), não se pode incluir a alternativa “C” 

entre as demais assertivas.  

Exemplos de linguagem conotativa no texto: 

▪ “morte do trabalho”; 

▪ “inteligência artificial vai criar mais empregos”; 

▪ “emprego de colarinho branco”. 

Portanto não se pode afirmar que houve ausência de linguagem conotativa. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 06 – LÍNGUA PORTUGUESA   

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. O enunciado da questão é claro ao 

solicitar a definição incorreta quanto aos tempos verbais do indicativo, sendo assim a única afirmação Incorreta é a 

constante na letra “C”, uma vez que a definição apresenta para o tempo verbal “Futuro do Presente (simples)” refere-

se ao “Futuro do Presente (composto)”, vejamos:  

− Futuro do Presente (simples): Enuncia um fato que deve ocorrer num tempo vindouro com relação ao momento atual.  

Ex: Ele estudará as lições amanhã.  

− Futuro do Presente (composto): Enuncia um fato posterior ao momento atual mas já terminado antes de outro fato 

futuro. 

Ex: Antes de bater o sinal, os alunos já terão terminado o teste. 

Quanto a definição constante na letra “D”, a mesma está correta, pois a mesma refere-se ao Pretérito Perfeito 

(simples) e não “Futuro do presente composto” conforme aponta as recorrentes, vejamos: 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 10 – LÍNGUA PORTUGUESA   

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. A questão objetiva extrair do 

candidato o conhecimento ortográfico, portanto deve-se sempre considerar a norma culta padrão da nossa língua. 

Portanto não entendemos haver “ambiguidade” na questão que induzisse o candidato ao erro ou a dúvida. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 11 – LÍNGUA PORTUGUESA   

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. Recurso não assiste ao recorrente, 

visto que somente “Os itens I e III” estão corretos. A frase III está correta, uma vez que na referida frase, “ALERTA” é 

advérbio, portanto, permanecem sempre invariáveis. Ex.:  Os vigias estavam ALERTA.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 
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QUESTÃO Nº 16 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS   

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é improcedente. Há um equívoco no entendimento do 

candidato quanto ao conceito de “saúde integral.” O conceito de Saúde Integral enfatiza que o corpo e a mente são 

uma unidade indivisível e que, como tal, os fatores emocionais e físicos se correlacionam. Como previsto em lei, não 

cabe à escola as competências de saúde pública oferecidas em uma unidade básica de saúde e sim disseminação de 

saberes e conhecimentos relacionados à saúde pessoal e coletiva previstas pela BNCC. 

    Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 
Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 21 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS   

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente.  Recurso não assiste ao recorrente, 

o fato de não constar o número 1 na letra "(B) 2/3/2" não representa nenhum erro existente na questão nem tão 

pouco caracteriza prejuízo à compreensão do candidato, pois em momento algum confundiu o sentido da pergunta.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS   

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. Recurso não assiste ao recorrente, 

visto que, ao afirmar que “a teoria crítica do currículo supera a visão tradicional” demonstra desconhecimento quanto 

as discussões recentes no campo – como aquela levada à cabo por Tomaz Tadeu no livro que originou a questão, “O 

currículo como fetiche” – que apontam o quanto a dita “visão crítica” tornou-se um lugar corriqueiro e tradicional no 

campo educacional. Afora que, em nenhum momento, a questão deu a entender que a visão crítica não é inovadora, 

apenas argumentou tratar-se de uma visão tradicional no campo. Tradicional no sentido de há muito inspirar práticas 

e estudos na área. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 
 

QUESTÃO Nº 26 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS   

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. Recurso não assiste ao recorrente, 

visto que o enunciado da questão solicita que seja assinalado a “exceção” ou seja, o que está em desconformidade 

com o que é previsto na LDB nº 9394/96, a única alternativa que está em desacordo é a letra “D”, vejamos o que diz  

Art. 23, § 1º: 
 

“Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos 
não-seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo 
de aprendizagem assim o recomendar. 
§ 1º A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no País e no exterior, 
tendo como base as normas curriculares gerais. (grifo nosso)” 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 
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QUESTÃO Nº 27 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS   

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pela requerente é improcedente. A requerente não apresentou em seu 

recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração e/ou resolução da questão, 

e ainda não apontou nenhuma bibliografia, apenas apresentou uma interpretação pessoal da questão, portanto, 

recurso indeferido de plano, conforme o que determina o item 13.1.2 do edital 001/2019. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 36 – NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA    

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pela requerente é improcedente. A requerente não apresentou em seu 

recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração e/ou resolução da questão, 

e ainda não apontou nenhuma bibliografia, portanto indeferido de plano, conforme o que determina o item 13.1.2 do 

edital 001/2019. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 38 – NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA    

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é improcedente. Recurso não assiste ao recorrente, 

visto que o gráfico do tipo cônico (Alternativa D) não existe nem como tipo e nem subtipo de gráfico no Excel 2010. 

O enunciado é claro ao pedir para assinalar o TIPO de gráfico apresentado. E só existem os tipos “COLUNA, LINHA, 

PIZZA, BARRA, ÁREA, XY, AÇÕES, SUPERÍCIE, ROSCA, BOLAS e RADAR”. Sendo o gráfico do enunciado do tipo COLUNA. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 48 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS    

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. Recurso não assiste ao recorrente, 

visto que no contexto da matemática são exemplos de “pontos significativos”: ponto (.), vírgula (,). Estes pontos são 

essenciais para o reagrupamento de unidades e a troca por dezenas. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 51 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS    

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é improcedente. Recurso não assiste ao recorrente, 

visto que, a alternativa “A” apresenta um objetivo de aprendizagem de matemática, o que não condiz com a proposta 

o brinquedo educativo / pedagógico apresentado. A alternativa que atende ao enunciado da questão é a “(C) Estimular 

a sociabilidade e concentração da criança”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 
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QUESTÃO Nº 53 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS    

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é improcedente. recursos não assiste ao recorrente, 

uma vez que a alternativa que atende corretamente ao enunciado da questão é “A”. As demais alternativas “B, C, D” 

não apresentam sinais de alarme relacionadas à dimensão da audição e linguagem da criança. O enunciado expõe 

redação que condiz com à dimensão da audição e linguagem da criança e assevera ainda “guardadas as proporções” 

considerando a modulação temporal / desenvolvimento da criança.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 54 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS    

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pela requerente é improcedente. A requerente não apresentou em seu 

recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração e/ou resolução da questão, 

e ainda não apontou nenhuma bibliografia, portanto indeferido de plano, conforme o que determina o item 13.1.2 do 

edital 001/2019. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

Cargo: PROFESSOR B – ARTES 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

000194 IGOR GAVIOLE GIAROLA 

 
QUESTÃO Nº 18 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS    

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, tendo em vista que “a 

promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais” é uma das diretrizes mencionadas 

pela LDB, e do mesmo modo, se aplicam às condições da educação rural conforme o inciso “conteúdos curriculares e 

metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural”, o que torna o item I correto, e 

portanto, anula possibilidade de resposta da questão. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do 

concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 28 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS    

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é improcedente. O recurso não assiste ao recorrente, 

visto que, a banca considera o erro de digitação citado pelo candidato irrelevante para a resolução da questão, não 

houve nenhuma alteração de sentido ou improcedência conceitual nos termos apresentados e, portanto, não impede 

que seja encontrada a resposta da questão. Reitero a alternativa “D – todos os itens estão corretos” como gabarito da 

questão. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 
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QUESTÃO Nº 45 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS    

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é improcedente.  O recurso não assiste ao recorrente, 

visto que, o enunciado da presente questão especifica e indica na sua redação “os materiais e os espaços da Arte” 

como eixo temático do ensino de Arte. A redação da questão não cita, nem vincula eixo temático direto com a 

apreciação de obras de artistas. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 
QUESTÃO Nº 58 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS    

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. O recurso não assiste ao recorrente, 

visto que, o enunciado da presente questão traz em sua redação propõe a construção de conceitos e noções a respeito 

de elementos das linguagens visuais: ponto, linha, cor, forma e espaço”, não destacando elementos do fazer artístico. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

Cargo: PROFESSOR B – CIÊNCIAS 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

000565 FRANCIELE VASCONCELLOS DAMIQUI 

001552 DÉBORA SANTEDICOLA RIBEIRO 

001603 SERGIO HENRIQUE AVELINO DA SILVA 

000553 FERNANDO MACHADO FURTADO 

001125 THAÍS APARECIDA REGACCI 

 

QUESTÃO Nº 16 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é improcedente. O recurso não assiste ao recorrente, 

visto que, segundo a argumentação do candidato, em favor da “avaliação somativa” como resposta, contradiz o 

enunciado, que claramente posiciona TIPO DE AVALIAÇÃO REALIZADO NO FINAL DO BIMESTRE/TRIMESTRE. O próprio 

candidato confunde a resposta, defendendo que “FORMATIVA É AQUELA COM A FUNÇÃO CONTROLADORA SENDO 

REALIZADA DURANTE TODO O DECORRER DO PERÍODO LETIVO”, em dissonância com a proposta da questão. De modo 

que reitero a responsa da questão: Avaliação somativa.  (Fonte: LUCKESI, Cipriano. Avaliação da aprendizagem – componente do ato pedagógico. São Paulo: 

Cortez, 2011.) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 18 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, tendo em vista que “a 

promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais” é uma das diretrizes mencionadas 

pela LDB, e do mesmo modo, se aplicam às condições da educação rural conforme o inciso “conteúdos curriculares e 
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metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural”, o que torna o item I correto, e 

portanto, anula  possibilidade de resposta da questão. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do 

concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 
QUESTÃO Nº 21 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é improcedente. O recurso não assiste ao recorrente, 

visto que, a alternativa mencionada “D” pelo candidato como correta é falsa. A educação pública como direito 

subjetivo, é uma garantia constitucional aos cidadãos brasileiros e, portanto, dever do Estado. Ou seja, o seu 

oferecimento é um dever do estado, não é de obrigação da família oferecer atendimento à educação pública, apenas 

a matrícula. Reitero a alternativa C “Para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter 6 

(seis) anos de idade completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula” como gabarito da questão. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. O recurso não assiste ao recorrente, 

visto que, a tendência pedagógica liberal parte do pressuposto que existem precondições básicas, de ordem natural e 

biológica, nas quais se inserem as atividades intelectuais e o conhecimento, e é o lócus no qual reside o foco 

pedagógico, partir destas potencialidades e assim transmitir os conhecimentos. Considerar o aluno como “um papel 

em branco” não significa para a tendência liberal ausência de individualidade, ao contrário, parte da ideia de que todos 

podem aprender porque tem capacidades inatas que lhe permite adquirir conhecimento. Sem levar em consideração, 

no entanto, condicionantes sociais e contingenciais dos alunos, o meio no qual eles se inserem. Diferentemente desta 

proposta pedagógica, a tendência liberal renovada parte da constatação, além das mencionadas, de que existem 

diferentes fases de desenvolvimento e, portanto, os conteúdos necessitam adequar-se a estas para que possam 

alcançar seus objetivos, neste momento, o professor também assume um novo papel, não só de transmissor, mas de 

elaborador de situações de aprendizagem vistas como desafios aos educandos. A argumentação apresentada pelo 

candidato corrobora com o enunciado, e o reitera, na medida em que afirma (sobre a tendência liberal renovada): 

”tendência coloca o aluno como fundamental, que deve ter a curiosidade, criatividade, inventividade, estimulados 

pelo professor, que deve ter o papel de facilitador do ensino”, e opõe-se ao enunciado: “enfatiza que o aluno deve ser 

educado para atingir sua plena realização através de seu próprio esforço, de modo que as diferenças entre classes 

sociais não devem ser levadas em consideração”, tomando a ideia de plena realização, o desenvolvimento das 

potencialidades inatas pelas condições do ser humano. Desse modo, reitero a alternativa: “tendência liberal 

tradicional”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 41 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. O recurso não assiste ao candidato, 

pois de acordo com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, para estudar a evolução do Universo os 

cosmólogos usam a teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Proposta em 1916, a teoria da relatividade geral 
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descreve a gravitação como a ação das massas nas propriedades do espaço e do tempo, que afetam o movimento dos 

corpos e outras propriedades físicas. Enquanto na teoria de Newton o espaço é rígido, descrito pela geometria 

Euclidiana, na relatividade geral o espaço-tempo é distorcido pela presença da matéria que ele contém. Um ano depois 

de propor a relatividade geral, Einstein publicou seu artigo histórico sobre cosmologia, Considerações Cosmológicas 

sobre a Teoria da Relatividade, construindo um modelo esférico do Universo. Einstein acreditava que o Universo 

deveria ser estático, mas sabia que a gravidade faria o Universo se contrair. Para compensar a gravidade, Einstein 

introduziu em suas equações a famosa constante cosmológica, que age como uma força repulsiva que previne o 

colapso do Universo pela atração gravitacional. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 43 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é improcedente. O recurso não assiste ao candidato, 

pois de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) são detalhes do modelo Copérnico:   

▪ Ele prevê os movimentos dos planetas tão bem quanto o Ptolomaico.  

▪ Todos os movimentos são circulares.  

▪ Possui epiciclos.  

▪ Centro do sistema é próximo, mas não exatamente, no Sol. 

Fonte: A aula foi dada pela pesquisadora titular da Divisão de Astrofísica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Cláudia Vilega 

Rodrigues, onde atua desde 1994. Possui Bacharelado em Física pela Universidade de São Paulo (1989), mestrado e doutorado em 

Astronomia pela Universidade de São Paulo (1992 e 1997, respectivamente). Tem experiência na área de Astronomia, com ênfase em 

Astrofísica Estelar utilizando a técnica polarimétrica, atuando principalmente nos seguintes temas: variáveis cataclísmicas, meio 

interestelar, campo magnético interestelar e envoltórios estelares. Recentemente, tem também atuado no desenvolvimento de 

instrumentação astronômica. Já foi chefe da Divisão de Astrofísica do INPE, Coordenadora da Pós-Graduação em Astrofísica desse instituto 

e presidente da Comissão de Programas dos telescópios SOAR e 

CFHT. Fonte: http://www.das.inpe.br/ciaa2017/aulas_pdfs/sistemasolar/sistema_solar2015.pdf 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 47 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. O recurso não assiste ao recorrente, 

visto que, de acordo com Base Nacional Comum Curricular (BNCC) - Componente Curricular: Ciências, na unidade 

temática “Vida e evolução”, na página 344, a habilidade apresentada na alternativa “B” é a indicada para o ensino de 

ciências no 7 ano do ensino fundamental.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 49 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. O conteúdo abordado na questão 

está devidamente disposto no conteúdo programático previsto para o cargo de Professor B – Ciências “Tabela 

Periódica”, especificamente na página 62 do Edital 001/2019 - ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2019 - PMP, 

http://www.das.inpe.br/ciaa2017/aulas_pdfs/sistemasolar/sistema_solar2015.pdf
https://www.gualimpconsultoria.com.br/intranet/anexo/114%5b32C24B1C%5d31102019150926.pdf
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sendo assim objeto de estudo por parte de todos os candidatos inscritos para o referido cargo, portanto não há 

nenhum equivoco haver questões referente a esse conteúdo.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 52 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que de acordo com 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) - Componente Curricular: Ciências, na unidade temática “matéria e energia”, 

na página 344, as habilidades apresentadas nas alternativas da questão não constam na listagem de habilidades válidas 

para a temática em questão, prevista para o ensino de ciências no 7 ano do ensino fundamental. Diante do exposto, 

com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da 

questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 55 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. O conteúdo abordado na questão 

está devidamente disposto no conteúdo programático previsto para o cargo de Professor B – Ciências “Tabela 

Periódica”, especificamente na página 62 do Edital 001/2019 - ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2019 - 

PMP, sendo assim objeto de estudo por parte de todos os candidatos inscritos para o referido cargo, portanto não há 

nenhum equivoco haver questões referente a esse conteúdo.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

Cargo: PROFESSOR B – GEOGRAFIA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

001334 ADALTO ALARCON DE SOUZA 

003748 FILIPE ZANIRATTI DAMICA 

002774 FRANCINE PIMENTEL GENTIL DE ALENCAR 

002734 JOICE DA SILVA AMARAL 

001404 RHAFIC CONCOLATO DA SILVA 

002929 UCHÔA ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA 

 

QUESTÃO Nº 09 – LÍNGUA PORTUGUESA  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. O recurso não assiste ao recorrente, 

uma vez que, isoladamente, a partícula "que" exerce função sintática de sujeito, uma vez que se remete a "parto 

humano". Ou seja, "O parto humano necessita assistência...". Agora, o trecho "que necessita assistência" exerce 

função sintática de adjunto adnominal. Dessa forma, gabarito correto e mantido.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

https://www.gualimpconsultoria.com.br/intranet/anexo/114%5b32C24B1C%5d31102019150926.pdf
https://www.gualimpconsultoria.com.br/intranet/anexo/114%5b32C24B1C%5d31102019150926.pdf
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QUESTÃO Nº 10 – LÍNGUA PORTUGUESA  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. O recurso não assiste ao recorrente, 

uma vez que o verbo "necessitar" pode assumir diversas transitividades verbais, a depender do seu contexto. Veja os 

exemplos: Verbo Transitivo Direto: "Necessita dormir depois do almoço". Verbo Transitivo Indireto: “Amâncio estava 

a cair de cansaço, aborrecido, necessitando de repouso”. Verbo Intransitivo: As roupas e alimentos são para quem 

realmente necessita.  

Dessa forma, no trecho "O parto humano necessita assistência..." o verbo "necessitar" é transitivo direto e, portanto, 

questão correta e mantida. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 44 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, visto que a alteração da 

palavra CONVECÇÃO para CONVENÇÃO tornou o conceito incorreto, e impossibilitou a possibilidade de resolução da 

questão. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, 

optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 46 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. O recurso não assiste ao recorrente, 

uma vez que de acordo com Base Nacional Comum Curricular (BNCC) - Componente Curricular: Geografia, na unidade 

temática “Conexões e escalas”, na página 383, a habilidade apresentada na alternativa é a indicada para o ensino de 

Geografia do sexto ano do ensino fundamental. A alternativa “A” refere-se à unidade temática Formas de 

representação e pensamento espacial. A alternativa “B” E “C” refere-se à unidade temática Natureza, ambientes e 

qualidade de vida.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 50 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é procedente.  Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, devido à divergência 

apontada em fontes bibliográficas. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia 

entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 51 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, uma vez que os efeitos 
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descritos no enunciado podem ser considerados na escala Richter de magnitude 3,5 a 5,4. O que torna a alternativa B 

(3,5 graus) também correta. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre 

os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 
QUESTÃO Nº 59 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão constatou que houve um equívoco na divulgação do gabarito 

preliminar, uma vez que a resposta que atende o enunciado da questão é a alternativa “A) Capitalismo comercial”,  

isso porque é na fase do capitalismo – Capitalismo comercial, em que as barreiras alfandegárias são devidamente 

caracterizadas, a saber:  

“Nesse período, a manufatura era o modo de produção predominante. Esse modo de produção consistia na divisão 

da produção em tarefas destinadas a vários trabalhadores, tendo o objetivo de produzir uma determinada mercadoria 

com maior eficiência e quantidade. 

É durante o Capitalismo Comercial que surge a moeda. Outras características dessa fase do Capitalismo são: 

Monopólio comercial; Metalismo – acúmulo de metais preciosos; Protecionismo – surgimento de barreiras 

alfandegárias.” 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “B” para “A” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “A” 

 

Cargo: PROFESSOR B – HISTÓRIA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

002921 DAYANE DE BARROS MAZOTTO 

 
QUESTÃO Nº 59 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pela requerente é improcedente. O recurso não assiste ao recorrente, 

uma vez que o enunciado da presente questão especifica a temática a ser desenvolvido “Brasil: o início da Republica” 

e de tal forma a sua correspondente resposta (certa) o faz ao situar o período histórico e temporal do evento em 

questão – o advento da República no Brasil no ano de 1889.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

Cargo: PROFESSOR B – INGLÊS 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

003102 SÂNZZIA DE OLIVEIRA E SOUZA FIGUEIRA 

000560 JOÃO PAULO DE ALMEIDA GRATON 

 

QUESTÃO Nº 07 – LÍNGUA PORTUGUESA  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. O recurso não assiste ao recorrente, 

pois:  
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Parágrafo linhas 1 a 3 

 

Não há erro de concordância, uma vez que o verbo "têm", no plural, concorda com "parentes dos humanos". O 

restante da oração permanece sem erro de concordância, uma vez que o trecho pode ser reescrito da seguinte forma 

para melhor visualização: "Chimpanzés dão à luz em horas e por conta própria.".  

Parágrafo 6 a 9: 

 
Não há erro de concordância, uma vez que o verbo "observaram" concorda com "cientistas". 

Dessa forma, gabarito correto e mantido. Gabarito: D) Não há erro de concordância em nenhum dos trechos 
apresentados nas demais alternativas. 
 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 
QUESTÃO Nº 09 – LÍNGUA PORTUGUESA  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. O recurso não assiste ao recorrente, 

uma vez que, isoladamente, a partícula "que" exerce função sintática de sujeito, uma vez que se remete a "parto 

humano". Ou seja, "O parto humano necessita assistência...". Agora, o trecho "que necessita assistência" exerce 

função sintática de adjunto adnominal. Dessa forma, gabarito correto e mantido.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 37 – NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. Recurso não assiste ao recorrente, 

visto que, por mais que pareçam semelhantes, há diferença entre a visualização das células no formato contábil e 

moeda. Abaixo segue print de tela para ilustrar melhor que no formato contábil o símbolo “R$” fica alinhado à 

esquerda e o valor numérico à direita, diferentemente do formato moeda onde todo o conteúdo fica alinhado à direita. 

 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

 Alternativa correta: “C” 
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QUESTÃO Nº 41 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. Recurso não assiste ao recorrente, 

visto que, conforme enunciado, deve-se escolher a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto. O texto 

referido é um trecho do documento da Base Nacional Comum Curricular, pág. 241, exposto abaixo na íntegra: “Alguns 

conceitos parecem já não atender as perspectivas de compreensão de uma língua que “viralizou” e se tornou 

“miscigenada”, como é o caso do conceito de língua estrangeira, fortemente criticado por seu viés eurocêntrico. 

Outras terminologias, mais recentemente propostas, também provocam um intenso debate no campo, tais como 

inglês como língua internacional, como língua global, como língua adicional, como língua franca, dentre outras. Em 

que pese as diferenças entre uma terminologia e outra, suas ênfases, pontos de contato e eventuais sobreposições, o 

tratamento dado ao componente na BNCC prioriza o foco da função social e política do inglês e, nesse sentido, passa 

a tratá-la em seu status de língua franca.” Observe que o texto da BNCC expõe claramente que o foco é a “função 

social e política do inglês”, o que justifica a opção escolhida pelo documento ao tratá-la como língua franca, e não 

língua internacional ou língua global ou língua adicional.  

Assim, a única resposta correta para a questão é a alternativa C, ou seja, “franca”, conforme gabarito indicado. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 42 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. Recurso não assiste ao recorrente, 

visto que o conteúdo da alternativa C, a saber, “Um exemplo de atividade de leitura deste modelo é um exercício em 

que os alunos devem tentar agrupar os títulos das seções de um texto com os parágrafos que compõe essas seções” 

está voltado ao modelo Bottom-up, ou seja, um modelo de leitura de decodificação centrado no texto, em que o 

leitor decodifica a informação disponível no nível de aspectos perceptíveis no texto, portanto não atende ao 

enunciado. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 55 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é improcedente. Recurso não assiste ao 

recorrente, visto que a questão requer que os candidatos observem e analisem a frase e posteriormente escolham a 

resposta incorreta, o requerente afirma que a elaboração da questão não foi clara e que por isso não existe nenhuma 

resposta incorreta, entretanto, tais argumentações não podem prevalecer. Ao analisar a questão com um pouco mais 

de cuidado, percebe-se que o gabarito está correto. Quando usamos as “Tag Questions” e nelas nos referimos a uma 

solicitação ou a um imperativo (exemplos “A” e “C” da questão), é correto usarmos “can you” ou “could you” – 

conforme Oxford Practice Grammar, page 102. Assim, a estrutura gramatical da letra “C” está correta, mas não a da 

letra “A” e por isso ela é a resposta incorreta.  

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 
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QUESTÃO Nº 58 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é improcedente. Recurso não assiste ao recorrente, 

visto que, a questão requer que o candidato analise as informações dadas e posteriormente escolha a resposta correta. 

O candidato afirma que o gabarito divulgado está errado, bem como a questão não foi bem elaborada. Entretanto, tal 

argumentação não pode prevalecer, conforme o Objective First – Cambridge (pages 167 e 170), fica claro que o nome 

a ser usado é Present Simple – o que não é o mais importante a ser analisado, mas que todos os casos de uso do 

mesmo estão corretos. Assim sendo, o gabarito oficial está correto e a questão deve ser mantida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 
QUESTÃO Nº 59 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. Recurso não assiste ao recorrente, 

visto que, a questão requer que o candidato observe e analise a frase e posteriormente escolha a resposta incorreta. 

O candidato afirma que não existe nenhuma resposta errada. Entretanto, tal argumentação não pode prevalecer. Ao 

analisar a argumentação do candidato e a sentença com um pouco mais de cuidado, percebe-se que o gabarito oficial 

está correto. Quando se refere as refeições em inglês na qual a mesma se refere a tempo, a preposição correta é “at” 

e não “on” – conforme Oxford Practice Grammar (page 290). Assim sendo, o gabarito oficial está correto e a questão 

deve ser mantida. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

Cargo: PROFESSOR B – MATEMÁTICA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

000036 ADRIANA LOURENÇO DE SÁ 

001286 ALTIERES BARGLINI RISSI 

001281 ANTÔNIO CARLOS SOUSA 

002763 BRUNA DE CASSIA SOARES CAMARGO 

000763 CLAUDINEIA FERREIRA SODRE 

002344 DANIELA DA SILVA COSTA 

003294 DAVID WILLIAM DA SILVA BATISTA 

002857 GISELE VOLPATO GERALDO 

003194 HEMILSON DE SOUSA 
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Cargo: PROFESSOR B – MATEMÁTICA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

001521 JOICE ALMEIDA MORAES 

001617 LUIZA FERRAZ VIEIRA 

002790 MONIQUE NOGUEIRA LAMY 

001169 PULQUÉRIA MARIA MACHADO 

001420 RAPHAEL DOS SANTOS MESQUITA 

000379 RODOLFO DE OLIVEIRA DA PAIXÃO 

002056 RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS 
 

QUESTÃO Nº 10 – LÍNGUA PORTUGUESA  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. O recurso não assiste ao recorrente, 

uma vez que o verbo "necessitar" pode assumir diversas transitividades verbais, a depender do seu contexto. Veja os 

exemplos: Verbo Transitivo Direto: "Necessita dormir depois do almoço". Verbo Transitivo Indireto: “Amâncio estava 

a cair de cansaço, aborrecido, necessitando de repouso”. Verbo Intransitivo: As roupas e alimentos são para quem 

realmente necessita.  

Dessa forma, no trecho "O parto humano necessita assistência..." o verbo "necessitar" é transitivo direto e, portanto, 

questão correta e mantida. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 17 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. O recurso não assiste ao recorrente, 

visto que, ao comprar o artigo n° 15, extraído da lei n°11.494/2007, pode-se destacar quais itens estão ou não de 

acordo com o texto em vigência. Desse modo:  

“Art. 15. O Poder Executivo federal publicará, até 31 de dezembro de cada exercício, para vigência no exercício 

subsequente:  

I - a estimativa da receita total dos Fundos; EM CONSONÂNCIA COM O ITEM I.  

II - a estimativa do valor da complementação da União; ITEM II – “A estimativa do valor de aplicação COLETIVA da 

União”. DIFERE DO TEXTO.   

III - a estimativa dos valores anuais por aluno no âmbito do Distrito Federal e de cada Estado; EM CONSONÂNCIA COM 

O ITEM III. 

IV - O valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente. NO ITEM IV DA QUESTÃO: “O valor anual MÁXIMO por 

aluno definido nacionalmente” 

Desse modo, reitero a alternativa “Apenas os itens I e III estão corretos”.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 31 – NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é improcedente. O requerente não apresentou em seu 

recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração e/ou resolução da questão, 
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e ainda não apontou nenhuma bibliografia, portanto indeferido de plano, conforme o que determina o item 13.1.2 do 

edital 001/2019. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 43 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, visto que a resposta correta 

para a questão é “-37”, conforme exposto a seguir: 

A matriz fornecida é tal que:𝐴 = (
2 0 1
3 −2 4

−1 3 5
) 

 
O determinante de A é: 
det (A) = 2*(-2)*5 + 0*4*(-1) + 3*3*1 - [(-1)*(-2)*1 + 3*0*5 + 3*4*2] 
det (A) = –- 20 + 0 + 9 – [2 + 0 + 24]  
det (A) = – 20 + 0 + 9 – 26 
det (A) = – 37 

Assim, a resposta é “-37”, opção que não consta dentre as alternativas. Diante do exposto, com o intuito de manter a 

legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 
QUESTÃO Nº 46 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, visto que, de fato, a solução 

para a equação proposta, ou seja, 15x² – 45x = 0 possui como raízes x = 0 ou x = 3, sendo duas alternativas corretas 

para a questão, as alternativas B, ou seja, “0”, e D, ou seja, “3”. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade 

do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 
QUESTÃO Nº 51 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. O recurso não assiste ao recorrente, 

como podemos observar na resolução a seguir: 

Resolução: 
𝑀 = 𝐶 + 𝐽 

3𝐶 = 𝐶 + 2𝐶 (𝑗𝑢𝑟𝑜𝑠) 
𝑗 = 𝑐 ∙ 𝑖 ∙ 𝑡 

2𝑐 = 𝑐 ∙
2,5

100
∙ 𝑡 

𝑡 = 80 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 
80 ÷ 12 = 6,66 𝑎𝑛𝑜𝑠 (𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑖𝑠 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑒 𝑚𝑒𝑖𝑜) 

 
Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 
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QUESTÃO Nº 54 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão constatou que houve um equívoco na divulgação do gabarito 

preliminar, uma vez que a resposta que atende o enunciado da questão é a alternativa “C”, como podemos ver na 

resolução a segui: 

2𝑛 

26 = 64 

Temos 1 subconjunto com seis elementos; 

𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
1

64
 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “A” para “C” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 55 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. O recurso não assiste ao recorrente, 

como podemos observar na resolução a seguir: 

(𝑥 + 2)2 − (𝑥 − 1)2 − 8𝑥 

−2𝑥 + 3 

−2 + 3 = 1 

X=1 

-(1)2 = -1 
 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 
QUESTÃO Nº 59 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, visto que, não há alternativa 

que atenda ao enunciado da questão, vejamos a resolução a seguir: 

𝐵 − 𝐴 = {7, 13, 15, 21, 23} 
𝑃 = 𝐶 − (𝐵 − 𝐴) = {0, 3, 8, 9, 11, 27, 32} 

0 + 3 + 8 + 9 + 11 + 27 + 32 = 90 

Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois 

pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

Cargo: PROFESSOR B – PORTUGUÊS 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

000562 CRISTIANE VALÉRIA DE SOUZA LINO 

003442 JOAO MANOEL MAGALHAES CRUZ 
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Cargo: PROFESSOR B – PORTUGUÊS 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

002656 LORENA SIMÃO DA COSTA 

 

QUESTÃO Nº 28 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é improcedente. O recurso não assiste ao recorrente, 

visto que, a banca considera o erro de digitação citado pelo candidato irrelevante para a resolução da questão, não 

houve nenhuma alteração de sentido ou improcedência conceitual nos termos apresentados, e portanto, não impede 

que seja encontrada a resposta da questão. Reitero a alternativa “D – todos os itens estão corretos” como gabarito da 

questão. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 50 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão constatou que houve um equívoco na divulgação do gabarito 

preliminar, uma vez que a resposta que atende o enunciado da questão é a alternativa “A) Exaltar e refletir aspectos 

essenciais da cultura brasileira como ocorre em Macunaíma, de Mário de Andrade”. A argumentação levantada pelo 

requerente está correta dentro da fundamentação teórica, embora um período de transição, autores simbolistas e 

parnasianos ainda prosseguiam produzindo nesse período. 

De alternativa C) INCORRETA: A necessidade de transformação nas artes (na temática e na linguagem literária); ruptura 

com os moldes simbolistas e parnasianos. 

Para alternativa A) CORRETA: Exaltar e refletir aspectos essenciais da cultura brasileira como ocorre em Macunaíma, 

de Mário de Andrade. 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “C” para “A” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 60 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. O recurso não assiste ao recorrente, 

visto que, dentro do contexto apresentado, identifica-se somente a hipérbole, uma vez que não se sabe a qualidade 

ou que tipo de riqueza o autor está se referindo. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

Cargo: SERVIÇO DE APOIO URBANO/RURAL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

001934 ADRIANA DE OLIVEIRA DIAS 

003160 ALCIMAR DA FONSECA LESSA 
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Cargo: SERVIÇO DE APOIO URBANO/RURAL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

001943 ALENILSON ONOFRE CHRISSOSTOMO DAS VIRGENS 

000038 ALESSANDRA MESQUITA DE AGUIAR 

002748 ALINE PEREIRA DE SANTANA 

000670 ALOIZIO JORGE GONÇALVES 

002174 CRISTIANO JUNIOR DA ROCHA 

001942 EDUARDA PIRES LEONARDO DA SILVA 

002477 HENRIQUE PONCIANO DE FREITAS 

003670 LAION DOS SANTOS SILVA 

003772 MARILTON NEVES MOREIRA DE SOUZA 

000331 MATHEUS DE JESUS DA SILVA REIS 

000364 RAMON DE ALMEIDA THEODORO 

000574 RAYLA RODRIGUES DA SILVA 

000693 SANDRA DA CONCEIÇÃO FERREIRA SIQUEIRA 

 

QUESTÃO Nº 02 – LÍNGUA PORTUGUESA  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. Recurso não assiste ao recorrente, 

visto que, o texto é uma crônica narrativa que é um estilo de texto bem flexível que descreve ou narra um fato 

cotidiano, fica claro a partir da leitura que o diálogo acontece entre o autor (narrador) e o carteiro. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 05 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: Após análise da questão, mediante recursos apresentados em outros cargos que foram submetidos à 

mesma questão, temos a esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a questão decidiu que a mesma será 

ANULADA, tendo em vista que há uma divergência entre autores, a questão não possui alternativa que atende a seu 

enunciado.  

QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO Nº 06 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. Recurso não assiste ao recorrente, 

visto que, a palavra “ASSISTÊNCIA” possui 4 sílabas: AS-SIS-TÊN-CIA. A palavra assistência apresenta ditongo crescente 

na última sílaba 'ia', com a pronúncia das duas vogais em uma mesma sílaba e realização de 'i' como semivogal.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 13 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 
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➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, considerando que a questão 

apresenta mais de uma alternativa correta “B” e “C”, pois ambas apresentam palavras que possuem dígrafos. Diante 

do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela 

anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 15 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. Recurso não assiste ao recorrente, 

visto que, a única palavra que apresenta encontro consonantal é “incrível”, as palavras “cheias” e “Campanhas” 

apresentam dígrafos.  

“Encontro consonantal: agrupamento de duas ou mais consoantes, sem vogal intermediária, recebe o nome de encontro consonantal.”   

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 17 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pela requerente é improcedente. A requerente não apresentou em seu 

recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração e/ou resolução da questão, 

e ainda não apontou nenhuma bibliografia, portanto indeferido de plano, conforme o que determina o item 13.1.2 do 

edital 001/2019. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 25 – MATEMÁTICA  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é improcedente. O requerente não apresentou em seu 

recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração e/ou resolução da questão, 

e ainda não apontou nenhuma bibliografia, portanto indeferido de plano, conforme o que determina o item 13.1.2 do 

edital 001/2019. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 41 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. Recurso não assiste ao recorrente, 

visto que a alternativa correta é: “D) Desempenhar, em seu tempo, as atribuições do cargo”. Tendo em vista as 

justificativas apresentadas pelos recorrentes, esta banca examinadora entende que houve equívocos na interpretação 

do texto pela outra parte. Apesar dos diferentes Códigos de Ética e de Conduta disponíveis, específicos para algumas 

profissões e outros não, é importante ressaltar que o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético 

de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o 
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inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto.  

Sob este contexto, informamos:  

- A alternativa “C) Escolher, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum”, 

citada pelo recorrente, como uma conduta inadequada, por parte do servidor é, na verdade, correta. Sendo o servidor 

honesto, ele deverá sempre escolher a opção melhor e a mais vantajosa para o bem comum e não para o seu próprio 

bem. Tal primícia faz com que esta alternativa não seja a correta para a questão levantada.  

- A alternativa “D) Desempenhar, em seu tempo, as atribuições do cargo”, citada pelo recorrente com uma conduta 

adequada, por parte do servidor é, na verdade, incorreta. Sendo o servidor honesto, ele deverá desempenhar as 

atribuições do cargo, dentro do tempo determinado para realização das solicitações recebidas. Fazer as suas 

atividades, baseadas em seu próprio tempo, pode refletir em morosidade e ineficiência no resultado esperado. 

Atitudes como esta, pode ser caracterizada como injusta (em relação aos colegas que trabalham dentro dos prazos 

determinados) e inconveniente (porque pode resultar em atrasos de entregas para o público atendido), entre outros 

aspectos éticos.  

Por todas estas características, a alternativa “D) Desempenhar, em seu tempo, as atribuições do cargo”, se mantém 

como a correta.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 43 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. Recurso não assiste ao recorrente, 

visto que a alternativa correta é: “A) Mangote”.  De acordo com a NR6 Equipamentos de Proteção Individual – EPI, 

Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, EPI é todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado 

pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. O EPI 

tem a função de proteger individualmente cada servidor de possíveis lesões quando da ocorrência de acidentes de 

trabalho e doenças ocupacionais.    

O mangote é usado para a proteção dos braços quando a atividade desempenhada tem o risco para queimaduras no 

braço. É um EPI muito empregado no preparo de frituras, em restaurantes. 

A seguir, figuras de diferentes tipos do referido EPI: 

 

 
 

 
Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mAfxWDstw-E
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QUESTÃO Nº 44 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, visto que a alternativa “D) 

Gesso”, é incorreta. O recorrente foi assertivo quanto a citação do gesso, como material de classe B e não C, como 

sugeria a questão. O gesso, segundo o Programa Entulho Limpo – uma forma racional de tratar os resíduos sólidos 

gerados nos canteiros de obra, patrocinada pelo Ministério do Meio Ambiente, é um entulho classificado como “Classe 

C: são resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que 

permitam a sua reciclagem/recuperação”. 

Entretanto, com o advento da RESOLUÇÃO No 307, DE 5 DE JULHO DE 2002, a sua classificação foi alterada para “B”, 

o que invalida a resposta fornecida pelo gabarito. 

Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois 

pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 45 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. Recurso não assiste ao recorrente, 

visto que a alternativa correta é: “A) Lavagem de roupas sintéticas”. O “Combate ao Lixo no Mar” vem sendo uma das 

prioridades do Governo Federal, tendo em vista os impactos gerados nos ecossistemas marinhos e seus serviços 

ambientais, assim como pelos efeitos negativos causados à saúde humana. Considerando que 80% do lixo que chega 

ao mar é gerado no continente, o enfrentamento da questão exige tanto mudanças de hábitos, como a identificação 

e a responsabilização pela correta gestão de resíduos sólidos nos Municípios. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, 

em média, 70% do lixo são materiais plásticos, sendo os microplásticos os maiores poluentes. A sua origem, segundo 

o mesmo Ministério, advém das seguintes situações (em ordem decrescente):  

- Lavagem de roupas sintéticas (35%) 

- Desgaste dos pneus durante a condução (28%) 

- Microplásticos adicionados intencionalmente em produtos de cuidados especiais (2%) 

Sendo assim, a alternativa “A) Lavagem de roupas sintéticas”, é a correta, por esta situação ser considerada como a 

de maior origem de microplásticos.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 46 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. Recurso não assiste ao recorrente, 

visto que o nome do EPI (Equipamento de Proteção Individual) apresentado na questão é chamado “boné árabe” que 

tem como objetivo a proteção da cabeça e pescoço contra agentes térmicos (calor) durante as atividades diárias de 

trabalho em céu aberto dos usuários.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 
QUESTÃO Nº 55 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
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➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Houve um equívoco na divulgação do 

gabarito preliminar, uma vez que de acordo com especialistas na área, a indicação é que a limpeza da caixa d'água seja 

realizada no mínimo a cada 6 meses, ou no máximo a cada 12 meses, como o enunciado da questão refere-se ao 

tempo máximo, a resposta correta seria 12 meses e não 6 meses.  

Vale ressaltar ainda, uma Lei Estadual (RJ) 8.075/2018, que determina em seu artigo 1º: “Ficam obrigados, os 

responsáveis pelos estabelecimentos que possuem reservatórios de água destinada ao consumo humano, a manter 

os padrões de potabilidade vigentes, mediante a limpeza e desinfecção das caixas e reservatórios de água, bem como 

a desratização e dedetização das respectivas instalações, periodicamente a cada 12 (doze) meses.” 

Fica, portanto, “RETIFICADO” de “A” para “B” a resposta da referida questão. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 56 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. Recurso não assiste ao recorrente, 

visto que o gabarito preliminar já apresenta a alternativa “D” como resposta para a questão, visto que o ácido 

muriático é utilizado par limpar pedras e não para colar as mesmas. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

Cargo: TRABALHADOR 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

000126 EDSON VICENTE COELHO DA SILVA JUNIOR 

000003 JOÃO PAULO GONÇALVES VIANA 

000242 JÚLIO CÉZAR DE ALMEIDA CRUZ 

002122 JUMARA FREITAS SEABRA DA SILVA 

003780 LEONARDO AUGUSTO DA SILVA 

001564 MIRIAN DA ROCHA COELHO MOREIRA 

000893 WUIRIKIS PAIVA 

 

QUESTÃO Nº 02 – LÍNGUA PORTUGUESA  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. Recurso não assiste ao recorrente, 

visto que, o texto é uma crônica narrativa que é um estilo de texto bem flexível que descreve ou narra um fato 

cotidiano, fica claro a partir da leitura que o diálogo acontece entre o autor (narrador) e o carteiro. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 05 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: Após análise da questão, mediante recursos apresentados em outros cargos que foram submetidos à 

mesma questão, temos a esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a questão decidiu que a mesma será 



 

 

 

 

 
 

Concurso Público 002/2019                                                                                                                                                                 Página 42 de 43 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORCIÚNCULA 
Estado do Rio de Janeiro 

 

ANULADA, tendo em vista que há uma divergência entre autores, a questão não possui alternativa que atende a seu 

enunciado.  

QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO Nº 13 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, considerando que a questão 

apresenta mais de uma alternativa correta “B” e “C”, pois ambas apresentam palavras que possuem dígrafos. Diante 

do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela 

anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 41 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é improcedente. O requerente não apresentou em seu 

recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração e/ou resolução da questão, 

e ainda não apontou nenhuma bibliografia, portanto indeferido de plano, conforme o que determina o item 13.1.2 do 

edital 001/2019. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 51 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pela requerente é improcedente. A requerente não apresentou em seu 

recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração e/ou resolução da questão, 

e ainda não apontou nenhuma bibliografia, portanto indeferido de plano, conforme o que determina o item 13.1.2 do 

edital 001/2019. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 54 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é procedente. Após análise temos a esclarecer que a 

banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, considerando que a poda 

varia de planta para planta e também de região para região, não havendo assim, uma padronização para este tipo de 

assunto. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, 

optamos, pois pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 
 

QUESTÃO Nº 57 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 
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➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos requerentes é improcedente. Recurso não assiste ao recorrente, 

visto que, a interpretação do enunciado faz parte da resolução da questão. O enunciado apresenta o termo “produto 

natural” e entre as alternativas o único produto que se enquadra nessa categoria são as folhas de fumo infundidas em 

água. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

Porciúncula (RJ), 12 de novembro de 2019. 

 
 
 

 
Leonardo Paes Barreto Coutinho 

Prefeito Municipal de Porciúncula/RJ 

 
 

Daniela Sant’Elmo de Barros 

Presidente da Comissão de Concurso 

Portaria Municipal nº 138/2019 

 
 

Antônio José Gonçalves de Siqueira 

Coordenador Geral e Responsável Técnico - G-Strategic 

Administrador - CRA – ES nº 7228 
 


