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CONCURSO – EDITAL 001/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTES - PE 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 

RECORRENTE: 101.073 e Outros 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão em análise foi elaborada de acordo com a Norma Operacional Básica da Assistência Social – 

NOB-2005, na mesma consta que: 

 A descentralização político-administrativa com competências específicas e comando único em cada 

esfera de governo; é um princípio organizativo do SUAS. 

 A matricialidade sociofamiliar; a territorialização; e a informação, monitoramento, avaliação e 

sistematização de resultados; são eixos estruturantes da gestão do SUAS. 

Na versão mais atualizada da NOB-SUAS a “descentralização político-administrativa, com 

competências específicas e comando único, em cada esfera de governo” deixou de ser um “princípio 

organizativo” passou a ser uma “diretriz estruturante”. Porém cabe ao elaborador seguir à risca o que 

consta no Conteúdo Programático do Edital de Abertura do Concurso Público, que no caso apresentou 

como um dos temas a Norma Operacional Básica da Assistência Social – NOB-2005. 

 

Fonte: Norma Operacional Básica da Assistência Social – NOB-2005 

Disponível em: <http://www.assistenciasocial.al.gov.br/sala-de-imprensa/arquivos/NOB-SUAS.pdf>. 

Acessado em: 07 dez. 2017 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
 

RECORRENTE: 100.656 e Outros 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Na ocasião da alta, o paciente e seus familiares podem necessitar de orientações sobre alimentação, 

tratamento medicamentoso, atividades físicas e laborais, curativos e outros cuidados específicos – 

momento em que a participação da equipe multiprofissional é importante para esclarecer quaisquer 

dúvidas apresentadas. 

Após a saída do paciente, há necessidade de se realizar a limpeza da cama e mobiliário; se o 

mesmo se encontrava em isolamento, deve-se também fazer a limpeza de todo o ambiente (limpeza 

terminal): teto, paredes, piso e banheiro. 
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As rotinas administrativas relacionadas ao preenchimento e encaminhamento do aviso de alta ao 

registro, bem como às pertinentes à contabilidade e apontamento em censo hospitalar, deveriam ser 

realizadas por agentes administrativos. Na maioria das instituições hospitalares, porém, estas ações 

ainda ficam sob o encargo dos profissionais de enfermagem. 

O paciente poderá sair do hospital só ou acompanhado por familiares, amigos ou por um funcionário 

(assistente social, auxiliar, técnico de enfermagem ou qualquer outro profissional de saúde que a 

instituição disponibilize); dependendo do seu estado geral, em transporte coletivo, particular ou 

ambulância. Cabe à enfermagem registrar no prontuário a hora de saída, condições gerais, orientações 

prestadas, como e com quem deixou o hospital. 

 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 

Departamento de Gestão da Educação na. Saúde. Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da 

Área de Enfermagem. Profissionalização de auxiliares de enfermagem: cadernos do aluno: 

fundamentos de enfermagem / Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde, Departamento de Gestão da Educação na Saúde, Projeto de Profissionalização dos 

Trabalhadores da Área de Enfermagem. Caderno 3 - Brasília: Ministério da Saúde; Rio de Janeiro: 

Fiocruz, 2003, p. 23-24. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 101.759 e Outros 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Para a realização da descontaminação e limpeza dos materiais, recomenda-se adotar as seguintes 

medidas:  

 Os procedimentos só devem ser feitos por profissionais devidamente capacitados e em local 

apropriado (expurgo); 

 Sempre utilizar sapatos fechados, para prevenir a contaminação por respingos; (D) 

 Quando do manuseio de artigos sujos, estar devidamente paramentado com equipamentos de 

proteção: avental impermeável, luvas de borracha antiderrapantes e de cano longo, óculos de 

proteção e máscara ou protetor facial; 

 Utilizar escovas de cerdas macias, evitando a aplicação de materiais abrasivos, como palhas de 

aço e sapólio; (C) 

 As pinças devem estar abertas quando de sua imersão na solução; 

 Desconectar os componentes acoplados, para uma efetiva limpeza; (A) 

 Enxaguar os materiais em água corrente potável; 

 Secar os materiais com tecido absorvente limpo, atentando para o resultado da limpeza, 

principalmente nas ranhuras das pinças; (B) 

 Armazenar o material ou encaminhá-lo para desinfecção ou esterilização. 

 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 

Departamento de Gestão da Educação na. Saúde. Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da 

Área de Enfermagem. Profissionalização de auxiliares de enfermagem: cadernos do aluno: 

fundamentos de enfermagem / Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 
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na Saúde, Departamento de Gestão da Educação na Saúde, Projeto de Profissionalização dos 

Trabalhadores da Área de Enfermagem. Caderno 3 - Brasília: Ministério da Saúde; Rio de Janeiro: 

Fiocruz, 2003, p. 30-31. 

 

O uso de botas é facultativo, o mesmo tende a aumentar a segurança do profissional, na alternativa D é 

citada a opção por botas ou sapatos fechado. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE:103.515 e Outros 

QUESTÃO 39 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

RECORRENTE: 108.374 e Outros 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 
 

Hemoptise é uma hemorragia pulmonar e pode ser sinal de trauma torácico ou edema agudo pulmonar 

(EAP), dentre outras patologias. 

 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 

Departamento de Gestão da Educação na. Saúde. Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da 

Área de Enfermagem. Profissionalização de auxiliares de enfermagem: cadernos do aluno: 

fundamentos de enfermagem / Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde, Departamento de Gestão da Educação na Saúde, Projeto de Profissionalização dos 

Trabalhadores da Área de Enfermagem. Caderno 5 - Brasília: Ministério da Saúde; Rio de Janeiro: 

Fiocruz, 2003, p. 79. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: ENFERMEIRO 
RECORRENTE: 101.689 e Outros 

QUESTÃO 03 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

RECORRENTE: 103.194 e Outros 

QUESTÃO 04 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

RECORRENTE: 101.689 e Outros 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

O caderno de provas não apresentava rasuras ou falta de legibilidade. 
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RECORRENTE: 101.623 e Outros 

QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A pergunta NÃO era: Qual a probabilidade de lançar a moeda cinco vezes e sair sempre o mesmo 

resultado? 

A pergunta foi: Qual a probabilidade de, escolhendo sempre o mesmo lado, ganhar cinco vezes 

seguidas? 

O problema nasce de uma escolha prévia, cara OU coroa. Sim, pode-se escolher qualquer uma das duas, 

mas começados os lançamentos, apenas uma delas interessa. Então temos uma única combinação das 32 

possíveis como de interesse. O gabarito se mantém inalterado: 1/32 = 0,03125. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 107.479 e Outros 

QUESTÃO 24 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

RECORRENTE: 108.145 e Outros 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre: Introdução à enfermagem: fundamentos de enfermagem, assunto constante no 

Anexo III, conteúdo programático do Edital 001-2017 de Correntes-PE. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 102.875 e Outros 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A questão consta na Norma regulamentadora 32, em seu subitem 32.2.4.3  

“Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para 

higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de 

sistema de abertura sem contato manual.” 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

CARGO: GUARDA MUNICIPAL 
 

RECORRENTE: 101.888 e Outros 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo indicando-lhe qualidade, defeito, estado, condição. 

Como é o caso da frase aplicada na questão: ... sendo arrastada pela FORTE correnteza... 
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Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 105.527 e Outros 

QUESTÃO 05 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

RECORRENTE: 105.833 e Outros 

QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa divulgada no Gabarito Oficial como correta é a letra “C” e não “D” como afirma o 

candidato. A questão pede o “Exceto” e a única que responde adequadamente a pergunta é a letra “C”. 

 

RECORRENTE: 105.757 e Outros 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O primeiro e o último parágrafo não são ditas pelo Matuto do texto. Observe que não há travessão 

indicando a fala dele. A letra “B” afirma que até o título é dito pelo matuto, o que não condiz com a 

verdade. O último parágrafo não apresenta travessão indicando fala do matuto e não possui erros de 

ortografia. 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 101.888 e Outros 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Solução da questão: 

1.111 + 444 = 1.555 (soma dos votos dos dois candidatos) 

1.555 x 2 = 3.110 (quantidade de votos brancos e nulos) 

1.555 + 3.110 = 4.665 (total de votos brancos, nulos e válidos) 

5.000 – 4.665 = 335 (total de eleitores ausentes às urnas) 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

RECORRENTE: 103.995 e Outros 

QUESTÃO 15 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “B” 

 

RECORRENTE: 102.394 e Outros 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE 
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JUSTIFICATIVA 

A questão foi elaborada segundo informações constantes no arquivo sobre a “História de Correntes”, 

que foi disponibilizado quando do lançamento do Edital 001-2017, da Prefeitura Municipal de 

Correntes-PE.  

Pelo documento, nas suas páginas de 15 a 17 o código de posturas do município intitulado de ato nº 

 119 o prefeito da época era Davino Ribeiro de Sena, conforme ilustração retirada do referido 

documento anexada abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 101.888 e Outros 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o artigo 2º, da lei 12.037/2009: 

A identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos: 

I – carteira de identidade; 

II – carteira de trabalho; (B) 

III – carteira profissional; (C) 

IV – passaporte; (D) 

V – carteira de identificação funcional; (...) 

Fonte: BRASIL. Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009. Dispõe sobre a identificação criminal do 

civilmente identificado, regulamentando o art. 5º, inciso LVIII, da Constituição Federal. Brasília, DF, 

2009. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12037.htm>. Acessado 

em 07 dez. 2017. 

O Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) é apenas um cadastro, um banco de dados gerenciado pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Revista Super Interessante). 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

RECORRENTE: 104.592 e Outros 
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QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com o artigo 2º, da lei 9.985/2000: 

Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

IV – recurso ambiental: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar 

territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora; (D) 

VIII – manejo: todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica 

e dos ecossistemas; (B) 

XII – extrativismo: sistema de exploração baseado na coleta e extração, de modo sustentável, de 

recursos naturais renováveis; (A) 

XIII – recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma 

condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original; (C) 

XIV – restauração: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais 

próximo possível da sua condição original; (C) 

Fonte: BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII 

da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá 

outras providências. Brasília, DF, 2000. 

Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=322>. Acessado em 07 

dez. 2017. 

Na alternativa “D” o correto seria: Recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma população 

silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

 

 

RECORRENTE: 101.292 e Outros 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o inciso I, do artigo 4º, da lei 12.651/2012: 

As faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, 

desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de 

largura; 
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c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de 

largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) 

metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) 

metros; 

Fonte: BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 

altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de 

dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 

1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Brasília, 

DF, 2012. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm>. Acessado 

em 07 dez. 2017. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 105.833 e Outros 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

As Polícias Civis são os órgão do sistema de segurança pública aos quais competem, ressalvada 

competência específica da União, as atividades de polícia judiciária e de apuração das infrações penais, 

exceto as de natureza militar. 

Os Corpos de Bombeiros Militares são os órgão do sistema de segurança pública aos quais compete a 

execução das atividades de defesa civil, além de outras atribuições específicas estabelecidas em lei. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Conceitos Básicos. 

Disponível em: <http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/orgaos-de-seguranca-

1/conceitos-basicos>. Acessado em 07 dez. 2017. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

RECORRENTE: 101.566 e Outros 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre: Noções de procedimentos de Primeiros Socorros: hemorragias. Tópico presente 

no Anexo III, Conteúdo Programático do Edital 001-2017 da Prefeitura Municipal de Correntes-PE. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 101.758 e Outros 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
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Alternativa “A”: O Guarda Municipal deve identificar todos os passageiros, pois só o veículo possui 

permissão para adentrar o local, além disso, guarita não é guichê de guarda-volumes para armazenar 

objetos suspeitos de propriedade de terceiros. 

Alternativa “B”: Está correta, se o veículo possui permissão para entrar, o procedimento é identificar o 

condutor e autorizar que ele conduza o veículo para dentro do pátio, os demais passageiros deverão ser 

identificados na portaria principal e somente depois poderão adentrar ao prédio. 

Alternativa “C”: Não é função do Guarda Municipal manobrar veículos de terceiros estando presente no 

local seu condutor. 

Alternativa “D”: O Guarda Municipal não pode sobrepor sua autoridade sobre a legislação de trânsito e 

determinar que veículos particulares estacionem sobre a calçada ou em vagas restritas para carga e 

descarga. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 104.592 e Outros 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre: Noções sobre segurança pública. Tópico presente no Anexo III, Conteúdo 

Programático do Edital 001-2017 da Prefeitura Municipal de Correntes-PE. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 

RECORRENTE: 101.758 e Outros 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

RECORRENTE: 101.758 e Outros 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Traumatismo: É a lesão corporal resultado da exposição à energia (mecânica, térmica, elétrica, química 

ou radiação) que interagiu com o corpo em quantidades acima da suportada fisiologicamente. Pode 

ainda em alguns casos ser resultado da insuficiência de algum elemento vital (afogamento, 

estrangulamento, congelamento). O tempo de exposição e o surgimento da lesão devem ser curtos 

(alguns minutos) (OMS, 2000). 

Cãibra: É um espasmo ou contração involuntária dos músculos do nosso corpo, em geral muito 

dolorosa, que chega a durar segundos ou até mesmo minutos. (PIERI, Ludovico. Hortopedista) 

Amputações, entorses e luxações são considerados como traumatismos, a câimbra não. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECURSO 101.758 e Outros 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre: Noções sobre segurança pública. Tópico presente no Anexo III, Conteúdo 

Programático do Edital 001-2017 da Prefeitura Municipal de Correntes-PE. 
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De acordo com o artigo 3º, da lei 13.022/2014: 

São princípios mínimos de atuação das guardas municipais: 

I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; 

II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; (C) 

III - patrulhamento preventivo; 

IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e (A) 

V - uso progressivo da força. (D) 

Fonte: BRASIL. Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014. Dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas 

Municipais. Brasília, DF, 2014. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13022.htm>. Acessado 

em 07 dez. 2017. 

Em tempo, na legislação acima citada não conta: “as guardas municipais auxiliarão as forças de 

segurança pública no que for preciso inclusive de forma ostensiva e preventiva no combate ao crime e a 

organização da ordem pública.”, segundo afirmou um dos candidatos. 

De acordo com o § 5º, do artigo 144, da Constituição Federal de 1988, às polícias militares cabem a 

polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; (...) 

Fonte: BRASIL. Constituição Federal de 1988.  

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acessado em 07 

dez. 2017. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

 

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
 

RECORRENTE: 101.726 e Outros 

QUESTÃO 01 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre: Compreensão e interpretação de textos. Tópico presente no Conteúdo 

Programático do Edital de Abertura do Concurso Público. 

A palavra “aquarela” possui todos os significados apresentados nas alternativas, porém o que se buscou 

dos candidatos foi assinalar o sentido em que a mesma foi apresentada no título e em vários trechos da 

letra da música. Por extensão de sentido, aquarela (brasileira, que nome a música) remete a vista, 

paisagem, panorama alegre, cheia de matizes coloridas.  

Em tempo, a inserção do nome do dicionário, Caldas Aulete, no enunciado da questão é uma norma 

acadêmica e jurídica, pois toda citação deve ser acompanhada de sua fonte. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE 103.306 e Outros 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Vale salientar que a questão em análise não se trata de “raciocínio lógico” ou de “geografia” e sim de 

“interpretação de texto”. A cidade de São Paulo é conhecida também como “terra da garoa” e o estado 

de São Paulo como “locomotiva do Brasil”, o autor não deixa claro se fez alusão à cidade ou ao estado, 

porém está falando de um dos dois, por este motivo as alternativas “A” e “B” poderiam ser assinaladas 

como resposta para a questão. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 105.233  

QUESTÃO 05 

RECURSO IMPROCEDENTE 

A argumentação do candidato não condiz com a questão a qual ele se refere. 

 

RECORRENTE: 101.726 e Outros 

QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A frase em análise termina com uma exclamação e reticências. O advérbio “quando” somente 

expressa uma circunstância de tempo quando é utilizado em frases interrogativas diretas e/ou 

indiretas. Da maneira em que foi apresentado na frase “quando” é classificado como “conjunção 

subordinativa temporal”. Da maneira em que foi utilizado na frase, como sentido figurativo, o “coração” 

é a sede suposta da sensibilidade moral, das paixões e sentimento. 

Fontes: Dicionário Michaelis. 

Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/quando/>. 

Acessado do em 07 dez. 2017. 

Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-

brasileiro/cora%C3%A7%C3%A3o/>. Acessado do em 07 dez. 2017. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 101.726 e Outros 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre: Compreensão e interpretação de textos. Tópico presente no Conteúdo 

Programático do Edital de Abertura do Concurso Público. 

A palavra “danado” possui todos os significados apresentados nas alternativas, porém o que se buscou 

dos candidatos foi assinalar o sentido em que a mesma foi apresentada no texto. No trecho “Quando 
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você tá danado de saudade, o abraço de alguém te alivia...”, o termo “danado” significa: que ou aquele 

que está dominado por sentimento extremo. 

Em tempo, a inserção do nome do dicionário, Michaelis, no enunciado da questão é uma norma 

acadêmica e jurídica, pois toda citação deve ser acompanhada de sua fonte. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 101.726 e Outros 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre: Morfologia: classes de palavras e suas flexões. Tópico presente no Conteúdo 

Programático do Edital 001-2017 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Correntes-PE. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 101.726 e Outros 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre: Morfologia: classes de palavras e suas flexões. Tópico presente no Conteúdo 

Programático do Edital de Abertura do Concurso Público. 

O enunciado da questão é claro, direto e objetivo: “Quando apertamos uma pessoa com os braços ou a 

tomamos entre os braços, estamos abraçando alguém”. Em momento algum falou-se em “abraçar-se”, 

“abraçar parede”, abraçar “poste”... 

Fontes: Dicionário Michaelis. 

Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/abra%C3%A7ar/>. 
Acessado em 07 dez. 2017. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 100.871 e Outros 

QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

As reticências estão presentes em todos os parágrafos do texto. O quinto parágrafo apresenta a seguinte 

frase: “Muita gente importante já tentou dar um jeito de saber por que que é que o abraço tem tanta 

tecnologia...” Na mesma não existe “exclamação”, “ponto final” e nem “vírgula”. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 101.726 e Outros 

QUESTÃO 14 
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RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre: Compreensão e interpretação de textos. Tópico presente no Conteúdo 

Programático do Edital de Abertura do Concurso Público. 

A palavra “contemplar” possui todos os significados apresentados nas alternativas, porém o que se 

buscou dos candidatos foi assinalar o sentido em que a mesma não foi apresentada no texto. Na narrativa 

ninguém conferiu a alguém alguma coisa, como prêmio ou prova de consideração. 

Em tempo, a inserção do nome do dicionário, Michaelis, no enunciado da questão é uma norma 

acadêmica e jurídica, pois toda citação deve ser acompanhada de sua fonte. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 101.932 e Outros 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A norma NBR 10520/2002 especifica as características exigíveis para apresentação de citações em 

documentos. O texto apresentados no caderno de prova aos candidatos é uma narrativa e não um 

documento técnico. No caso os dois pontos anunciam uma citação de um soa personagens. 

Fonte: VILARINHO, Sabrina. Dois-pontos. Brasil Escola.  

Disponível em <http://brasilescola.uol.com.br/gramatica/doispontos.htm>. Acesso em 07 dez. 2017. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 101.726 e Outros 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre: Morfologia: classes de palavras e suas flexões. Tópico presente no Conteúdo 

Programático do Edital 001-2017 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Correntes-PE. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

RECORRENTE: 108.275 e Outros 

QUESTÃO 18 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

RECORRENTE: 101.711 e Outros 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Solução da questão: 
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Cria-se um retângulo no centro do trapézio. Surgirão dois triângulos nas extremidades. Aplica-se o 

Teorema de Pitágoras em um dos triângulos (em um triângulo retângulo a soma dos quadrados dos 

catetos é igual ao quadrado da hipotenusa): 

3² + X² = 5² 

9 + X² = 25 

25 – 9 = X² 

25 – 9 = 16 

Raiz quadrada de 16 = 4 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

RECORRENTE: 107.130 e Outros 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Solução da questão: 

Cria-se um retângulo no centro do trapézio. Surgirão dois triângulos nas extremidades. Aplica-se o 

Teorema de Pitágoras em um dos triângulos (em um triângulo retângulo a soma dos quadrados dos 

catetos é igual ao quadrado da hipotenusa), obtendo-se a largura, ou seja, 4 metros. Transfere-se um dos 

triângulos para a outra extremidade do trapézio. A nova figura terá as seguintes dimensões: 

 

14 metros de comprimento x 4 metros de largura x 3 metros de altura = 168m³ 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

RECORRENTE: 100.871 e Outros 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
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Os Números Naturais N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...} são números positivos (não-negativos) que se 

agrupam num conjunto chamado de N, composto de um número ilimitado de elementos. 

Quando o zero não faz parte do conjunto, é representado com um asterisco ao lado da letra N e, nesse 

caso, esse conjunto é denominado de Conjunto dos Números Naturais Não-Nulos: N* = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9...}. 

Fonte: Toda Matéria – Matemática 

Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/numeros-naturais/>. Acessado em 07 dez. 2017. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 101.932 e Outros 

QUESTÃO 27 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

RECORRENTE: 103.306 e Outros 

QUESTÃO 28 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

 

 

 

RECORRENTE: 103.200 e Outros 

QUESTÃO 31 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

RECORRENTE: 103.200 e Outros 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa foi redigida de maneira bem clara: “todo número divisível por 3 e por 4 é divisível por 12”. 

Os candidatos estão equivocadamente pensando que a divisão é por 3 ou por 4.  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECURSO 108.215 

QUESTÃO 35 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

RECORRENTE: 104.190 e Outros 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A questão foi elaborada segundo informações constantes no arquivo sobre a “História de Correntes”, 

que foi disponibilizado quando do lançamento do Edital 001-2017, da Prefeitura Municipal de 

Correntes-PE.  
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A maneira em que o parágrafo descreveu um pouco da biografia de Davino Ribeiro da Sena foi a mesma 

utilizada na elaboração do enunciado da questão. 

No parágrafo consta que Davino foi militar de carreira e foi Comandante da Corporação (resposta da 

questão) e Urbano tornou-se um miliciano, conforme comprovado pela imagem abaixo. 

 
Fonte: História de Correntes, p. 5. 

Disponível em: 

<http://www.funvapi.com.br/resources/CONTE%C3%9ADO%20PROGRAMATICO%20-

%20HIST%C3%93RIA%20DE%20CORRENTES%20-%20PE.pdf>.  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL/ 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

 

RECORRENTE 103.321 e Outros 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O comando da questão solicita que o significado da palavra esteja adequado ao seu significado no texto, 

pois como se sabe, as palavras são plurissignificativas, isto é, possuem muitos significados. 

Em relação ao verbo “pressupor”, o seu significado é “supor antecipadamente; imaginar; fazer supor a 

existência de; presumir, subentender” (Dicionário Houaiss Conciso, 2011, página 755). 

A alternativa incorreta é a “B”, pois “sofreguidão” significa “impaciência, ansiedade” e a palavra 

“calma” é o antônimo e não o sinônimo. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

RECORRENTE: 101.703 e Outros 

QUESTÃO 03 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O comando da questão solicita apenas a classificação dos verbos destacados conjugados em tempo e 

modo e o verbo “haver” na alternativa “C” está no tempo presente do modo indicativo. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE: 105.311 e Outros 

QUESTÃO 04 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

RECORRENTE: 107.101 e Outros 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Os pronomes demonstrativos são empregados de acordo com a posição da pessoa do discurso em 

relação ao espaço e ao tempo. A frase da alternativa “C” está correta, pois o pronome “esse” foi usado 

em relação ao espaço e indica que o livro está próximo da pessoa com quem se fala (segunda pessoa). 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

 

 

 

RECORRENTE 106.417 e Outros 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 
Solução correta: 

𝑥 <
3

𝑥 + 2
 

𝑃𝑎𝑟𝑎   𝑥 + 2 > 0 ∶       𝑥(𝑥 + 2) < 3                 

𝑥 > −2           𝑥2 + 2𝑥 < 3 

                          𝑥2 + 2𝑥 − 3 < 0 

                          −3 < 𝑥 < 1 

                  𝑆1 = {𝑥 ∈ ℝ; −2 < 𝑥 < 1} 

𝑃𝑎𝑟𝑎   𝑥 + 2 < 0 ∶       𝑥(𝑥 + 2) > 3                  

𝑥 < −2           𝑥2 + 2𝑥 > 3 

                          𝑥2 + 2𝑥 − 3 > 0 

                          𝑥 < −3  𝑜𝑢  𝑥 > 1 

                𝑆2 = {𝑥 ∈ ℝ;  𝑥 < −3} 

𝑆1 ∪ 𝑆2 = {𝑥 ∈ ℝ;  𝑥 < −3  𝑜𝑢 − 2 < 𝑥 < 1} 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 105.555 e Outros 

QUESTÃO 17 
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RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A Alternativa apresentada como correta pelo candidato já é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 103.351 e Outros 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Solução correta: 

M = C(1 + i)t = 5000(1 + 0,05)3 = 5000 x 1,157625 = 5788,125 

J = M – C = 5788,125 – 5000 = 788,125 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

 

RECURSO 100.290 e Outros 

QUESTÃO 18 

RERCURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Solução correta: 

52 = (x/2)2 + (8/2)2 

(x/2)2 = 25 – 16 = 9 

x/2 = 3 

x = 6 

A = 6 x 8 / 2 = 24 
 

RECURSO 106.417 e Outros 

QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O que a alternativa pede é a altura relativa à hipotenusa e não o cateto AB. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECURSO 105.311 e Outros 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Solução correta: 

12dm = 120cm 

1,1m = 110cm 

A = 120 x 110 = 13.200cm2 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE 101.075 e Outros 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Um link nada mais é do que um apontador, uma ligação de hipertexto ou uma referência. Um link só 

pode ser enviado por e-mail se estiver contido no corpo do texto ou dentro de algum documento anexo 

(PDF, PowerPoint, Tabela Excel ou Word). Não há como clicar no ícone do “clips” e tentar anexar um 

link no e-mail. 

O Outlook bloqueia (conforme a configuração) o recebimento de programas (aplicativos), porém, a não 

ser por restrição de tamanho, nenhum provedor impede o envio de qualquer tipo de anexo, sejam eles de 

imagens, músicas, programas, vídeos e etc. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

 

RECORRENTE: 104.636 e Outros 

QUESTÃO 24 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

RECORRENTE: 100.239 e Outros 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O enunciado da questão é claro, direto e 

objetivo: “No Word existe um recurso 

denominado kerning”. 

O menu ou sub-menu “Estilos e Formatação” 

pertence ao sistema operacional Linux e pode 

ser utilizado no aplicativo “Writer”.  

No Microsoft Word, o kerning (espaçamento 

entre letras) é acessado através do menu ou sub-

menu “Fonte”. Conforme imagem abaixo: 

 

Fonte: Microsoft – Suporte Office 

Disponível em: <https://support.office.com/pt-

br/article/Alterar-os-espa%C3%A7os-entre-

texto-e9b96011-1c42-45c0-ad8f-

e8a6e4a33462>. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 100.290 e Outros 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 
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JUSTIFICATIVA 

Aol, Ask e Yahoo podem também atuar como provedores ou redes sociais, mas o cerne da questão era 

buscar junto aos candidatos identificar entre as alternativas a que NÃO apresentava o nome de um site 

de busca, no caso o Firefox, que funciona como provedor de e-mail. Abaixo estão listados os endereços 

dos sites de busca da Aol. Ask e Yahoo: 

 Aol: <http://www.aolsearch.com/?s_gl=BR>. 

 Ask: < https://br.ask.com/>. 

 Yahoo: <https://br.search.yahoo.com/>. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

RECORRENTE: 103.351 e Outros 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

A alternativa divulgada no Gabarito Oficial é a “C” e não a “D” como afirma o candidato. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 100.595  

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Ao fazer a apresentação de um trabalho utilizando o slide no PowerPoint, caso, no meio da 

apresentação queira se retornar ao primeiro slide, basta manter clicado os dois botões do mouse 

simultaneamente por dois segundos e retornar ao início da apresentação. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 103.380 

QUESTÃO 31 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “B” 

 

RECORRENTE: 103.351 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Caneta, Lápis e Pincel são instrumentos de escrita. 

Régua é um instrumento que não risca, serve apenas de apoio para a escrita. 

Julgar um pincel como algo inútil foi um erro, bem como ater-se a questão gramática de forma 

equivocada, já que pincel é oxítona e caneta é paroxítona, apesar de não serem acentuadas. 
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Como a questão não era de língua portuguesa, mas sim de lógica, podemos usar o conhecimento 

comum, mas não o específico de outra área de conhecimento que será avaliado por outras questões da 

prova. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 101.075 e Outros 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A questão foi elaborada segundo informações constantes no arquivo sobre a “História de Correntes”, 

que foi disponibilizado quando do lançamento do Edital 001-207, da Prefeitura Municipal de Correntes-

PE.  

O historiador citou estes dados algumas vezes no documento, porém na última citação o mesmo 

arredondou os números e citou que os dados eram atuais, conforme comprovado pela imagem abaixo. 

 

Fonte: História de Correntes, p. 47. 

Disponível em: 

<http://www.funvapi.com.br/resources/CONTE%C3%9ADO%20PROGRAMATICO%20-

%20HIST%C3%93RIA%20DE%20CORRENTES%20-%20PE.pdf>.  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 105.221 e Outros 

QUESTÃO 38  

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa apresentada pelo candidato como correta já é a divulgada no Gabarito Oficial do certame. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 107.101  

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A alternativa solicitada como correta pelo candidato, já é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 104.292  

RECURSO IMPROCEDENTE 
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JUSTIFICATIVA 

A solicitação do pedido especial feito pelo candidato, que foi de ampliação do caderno resposta, foi 

prontamente atendida pela FUNVAPI, executora do certame. No seu pedido, o candidato não pediu 

ledor para o cartão-resposta, uma vez que o mesmo não tem como ser ampliado visto que é lido através 

de leitora ótica. 

 

 

 

 

 

CARGO: VIGIA ESCOLAR EDUCACIONAL 
 

RECORRENTE: 104.497 e Outros 

QUESTÃO 05 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

RECORRENTE: 102.304  

QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa divulgada no Gabarito Oficial como correta é a letra “C” e não “D” como afirma o 

candidato. 

A questão pede o “Exceto” e a única que responde adequadamente a pergunta é a letra “C”. 

 

RECORRENTE: 108112 e Outros 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Na frase apresentada na questão a única alternativa que substitui o termo DANADO levando-se em 

conta o contexto da frase é INCOMODADO. DANADO, dependendo do contexto pode ter diferentes 

acepções atribuídas a ela como negativas como ira, ou fúria, ou desespero.  No 

meio religioso DANADO é utilizado com alguma parcimônia por adquirir o sentido negativo 

de amaldiçoado, perverso, ruim, malévolo; aquele que foi condenado ao inferno. 

DANADO ainda pode designar algo INCÔMODO e muito forte, como por exemplo: "um cansaço 

danado". 

As acepções positivas do termo são utilizadas em sentido figurado, como forma de elogio, pois 

caracterizam um indivíduo habilidoso, esperto ou que executou alguma ação digna de reconhecimento. 

É frequente a utilização do termo para falar de uma criança travessa, agitada ou que fez algo 

impressionante para a sua idade. 

 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE: 102.880 e Outros 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O primeiro e o último parágrafo não são ditas pelo Matuto do texto. Observe que não há travessão 

indicando a fala dele. A letra “B” afirma que até o título é dito pelo matuto, o que não condiz com a 

verdade. O último parágrafo não apresenta travessão indicando fala do matuto e não possui erros de 

ortografia. 

 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 104.641 e Outros 

QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A única alternativa que não apresenta artigo é a letra “D”. 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 105.048 e Outros 

QUESTÃO 12 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

RECORRENTE: 102.880 e Outros 

QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Não ocorre crase antes de pronome indefinido. 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 102.880 e Outros 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A única alternativa que responde a alternativa é a divulgada no Gabarito Oficial, visto que o onde que 

aparece na frase trata-se de um pronome relativo. 

 

RECORRENTE: 102304 e Outros 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Na frase apresentada Fala atua como substantivo. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE: 103.071 e Outros 

QUESTÃO 20 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTSIFICATIVA 

Um Período composto por coordenação possuem “orações” (coordenadas), que possuem autonomia, 

mas se unem para tornar a informação mais completa e significativa. Uma oração composta por 

subordinação possuem orações que servem para completar a oração principal, exercendo ou a função de 

um substantivo, ou a de um adjetivo ou a de um advérbio. 

A oração composta por coordenação e subordinação mescla os dois tipos citados, como é o caso da 

frase: “Quando ela chegasse, ele deixaria a sala e chamaria a polícia”, aplicada na prova’. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 102.304  

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa pedida como correta pelo candidato já é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 103.048 e Outros 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Solução da questão: 

1.111 + 444 = 1.555 (soma dos votos dos dois candidatos) 

1.555 x 2 = 3.110 (quantidade de votos brancos e nulos) 

1.555 + 3.110 = 4.665 (total de votos brancos, nulos e válidos) 

5.000 – 4.665 = 335 (total de eleitores ausentes às urnas) 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 105.048 e Outros 

QUESTÃO 27 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “B” 

 

RECORRENTE: 104.799 e Outros 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Todos os livros da biblioteca estão organizados em 13 estantes. 

1 estante acomoda 234 livros, logo 234 x 13 = 3.042 livros constante na biblioteca. 
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A questão pergunta qual é o total de livros da biblioteca e não com quantos livros ficam a biblioteca 

após o empréstimo. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

RECORRENTE: 108.434 e Outros 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Solução da questão: 

Quando numeramos uma cartela de “0.001 até 1.000” temos um total de 1.000 bilhetes. Quando 

numeramos uma cartela de “000 até 999” também temos um total de 1.000 bilhetes. 

1.000 / 25 = 40. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 
RECORRENTE: 108.112 e Outros 

QUESTÃO 35 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

RECORRENTE:105.076 e Outros 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O enunciado da questão é claro contextualizando que se está falando sobre a cidade de Correntes-PE, 

portanto o erro de digitação não compromete o entendimento da questão que traz claramente o 

município a qual se refere. 

Portanto, a alternativa correta é a apresentada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 105.048 

QUESTÃO 13 

RECURSO IMPROCEDENTE 

A questão aborda assunto constante no conteúdo programático do Edital 001-2017 do concurso público 

da Prefeitura Municipal de Correntes-PE. 
 

CARGO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 

INICIAIS E DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

RECORRENTE: 107.567 e Outros 

QUESTÃO 01 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “B” 
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RECORRENTE: 107.567 e Outros 

QUESTÃO 02 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

RECORRENTE: 107.567 e Outros 

QUESTÃO 03 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “D” 

 

RECORRENTE: 107.567 e Outros 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA  

As palavras destacadas pertencem à classe das conjunções coordenativas, uma vez que cada oração é 

independente. Já as conjunções subordinativas ligam orações que se completam uma à outra, fazendo 

com que a segunda dependa da primeira. 

Nas orações retiradas do texto, as conjunções ligam orações independentes, a conjunção “e” estabelece 

relação de adição, acrescentamento. A conjunção “pois”, na segunda frase, estabelece relação de 

explicação e não de consequência, pois aí seria uma conjunção subordinativa e deveria ser precedida de 

termos intensivos “tal, tanto, tão”. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 100.183 e Outros 

QUESTÃO 05 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

RECORRENTE: 107.628 e Outros 

QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O enunciado da questão é claro, pois a concordância da norma padrão se dá tanto no nível verbal quanto 

no nominal.  

A frase da alternativa “A” está correta, pois a concordância se deve ao verbo “haver” impessoal que está 

no sentido de “existir” e por esse motivo não possui sujeito, devendo, portanto, ficar na terceira pessoa 

do singular. Ao se substituir o verbo “haver” por existir a frase será: “Bem provavelmente existirão 

dificuldades para fechar o acordo comercial.” O advérbio “provavelmente” não tem nenhuma ligação 

com a concordância do verbo “haver” impessoal. 

A frase da alternativa “C” está incorreta porque o verbo “alugar” é transitivo direto, a partícula “se” 

funciona como partícula apassivadora e o verbo concordará com o sujeito que está expresso na oração. 

A frase está na voz passiva sintética. O sujeito da oração é “caminhões” e o verbo deve concordar com 

ele: alugam-se caminhões. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE: 105.139 e Outros 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Em relação às regras de pontuação, a frase da alternativa “A” está incorreta por estar separando o 

complemento que exerce função de complemento nominal: “com o turista espanhol” é o complemento 

nominal do adjetivo “gentil”. 

A frase da alternativa “B” está correta, pois a vírgula está separando o adjetivo (apreensivos) que exerce 

função predicativa. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 105.139 e Outros 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O verbo “simpatizar” é transitivo indireto e exige objeto indireto iniciado pela preposição COM, por 

isso a frase “O candidato a prefeito com quem simpatizamos perdeu a eleição” está correta. Observe: 

“com quem” é objeto indireto do verbo transitivo indireto “simpatizar”. O pronome relativo “que” não 

pode ser usado nesse caso. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 100.812 e Outros 

QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A pergunta NÃO era: Qual a probabilidade de lançar a moeda cinco vezes e sair sempre o mesmo 

resultado? 

A pergunta foi: Qual a probabilidade de, escolhendo sempre o mesmo lado, ganhar cinco vezes 

seguidas? 

O problema nasce de uma escolha prévia, cara OU coroa. Sim, pode-se escolher qualquer uma das duas, 

mas começados os lançamentos, apenas uma delas interessa. Então temos uma única combinação das 32 

possíveis como de interesse. O gabarito se mantém inalterado: 1/32 = 0,03125. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE: 105.229 e Outros 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

Resposta correta: 

Produto das opções em cada etapa de escolha. 

Para entrar no prédio: 4 portarias 

Para subir ao andar certo: 2 escadas + 3 elevadores = 5 opções 

Para entrar na sala: 2 portas 

4 x (2 + 3) x 2 = 4 x 5 x 2 = 40 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE e Outros 

QUESTÃO 16  

RECURSO IMPROCEDENTE 

A questão foi elaborada segundo informações constantes no arquivo sobre a “História de Correntes”, 

que foi disponibilizado quando do lançamento do Edital 001-2017 do Concurso Público de Correntes-

PE.  

O historiador citou que nos períodos em que Davino Ribeiro da Sena ocupou a Prefeitura de Correntes o 

Brasil atravessava um Período de Exceção, conforme comprovado pelo recorte abaixo. 

O então prefeito Miguel Antônio da Silva Amaral, eleito na Primeira República, perdera o 

mandato juntamente com o Governador Estácio de Albuquerque Coimbra, depostos pela 

REVOLUÇÃO GETULISTA. 

(...) 

A sociedade brasileira vivia momentos de reflexão após a DERRUBADA DO REGIME 

CONSTITUCIONAL do Presidente Washington Luís e a ascensão do Presidente revolucionário 

Vargas. É evidente que a pequenina Correntes não influiria nos acontecimentos, mas o interventor 

substituiu a grande maioria dos prefeitos municipais, ai incluída a localidade situada na confluência 

do Correntes com o Mundaú, de reduzida expressão nacional e mesmo estadual. 

(...) 

Atente o leitor que o país atravessava um PERÍODO DE EXCEÇÃO e não se pode ver o 

passado com os olhos de hoje. 

Fonte: História de Correntes, p. 13-14. 

Disponível em: 

<http://www.funvapi.com.br/resources/CONTE%C3%9ADO%20PROGRAMATICO%20-

%20HIST%C3%93RIA%20DE%20CORRENTES%20-%20PE.pdf>.  
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Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

RECORRENTE: 107.662 e Outros 

QUESTÃO 17 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A questão foi elaborada segundo informações constantes no arquivo sobre a “História de Correntes”, 

que foi disponibilizado quando do lançamento do Edital 001-207, da Prefeitura Municipal de Correntes-

PE.   

De 26 de julho de 1848 a 30 de maio de 1849 temos 10 meses e 4 dias, ou, arredondando, cerca de 10 

meses. Portanto, esse período não foi de menos de nove meses, não foi de pouco mais de um ano e nem 

tão pouco de quase dois anos, conforme comprovado pelo recorte abaixo. 

Em 26 de julho de 1848, a Lei Provincial nº 204 elevou o povoado de Correntes à categoria de 

vila a qual foi anulada em 30 de maio de 1849 pela Lei Provincial nº 1.423 que recriou a vila, com a 

denominação de Vila da Conceição, e criou no mesmo lugar a freguesia de Nossa Senhora da Conceição 

de Correntes, tendo como sede a nova vila. 

Fonte: História de Correntes, p. 48. 

Disponível em: 

<http://www.funvapi.com.br/resources/CONTE%C3%9ADO%20PROGRAMATICO%20-

%20HIST%C3%93RIA%20DE%20CORRENTES%20-%20PE.pdf>.  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 102.639 e outros 

QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

JUSTIFICATIVA: 

A questão foi elaborada segundo informações constantes no arquivo sobre a “História de Correntes”, 

que foi disponibilizado quando do lançamento do Edital 001-2017, da Prefeitura Municipal de 

Correntes-PE.   

No telegrama datado de 10 de maio de 1894, Manoel de Sá Carneiro informava ao Governador de 

Pernambuco, Alexandre José Barbosa Lima, sua posse no cargo e apresentava um relatório com a 

produção agrícola local, conforme comprovado pelo recorte abaixo. 

Naquele relatório, refere-se à exportação de algodão em rama (800 toneladas anuais), que 

demorava 15 dias no trajeto Correntes – Recife. (...) 

Procedia-se do mesmo modo com a produção de café (22 toneladas por safra, quase tudo 

consumido internamente), couros e peles (800 couros salgados anualmente), derivados da cana-de-

açúcar (900 toneladas anuais, parte das quais era transportada para Maceió e outro tanto para o sertão 

pernambucano). Milho, feijão, fumo (10 mil arrobas), farinha de mandioca, queijos destinavam-se 

principalmente aos municípios vizinhos, inclusive alagoanos. 

Fonte: História de Correntes, p. 11-12. 
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Disponível em: 

<http://www.funvapi.com.br/resources/CONTE%C3%9ADO%20PROGRAMATICO%20-

%20HIST%C3%93RIA%20DE%20CORRENTES%20-%20PE.pdf>.  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 107.567 e Outros 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Os métodos e técnicas não são neutros, pois estão baseados em pressupostos teóricos implícitos. Além 

do mais, sua escolha e aplicação depende dos objetivos estabelecidos. Por isso, ao escolher uma 

estratégia de ensino, o professor deve considerar, como critério de seleção, os seguintes aspectos 

básicos:  

A. Adequação aos objetivos estabelecidos para o ensino e a aprendizagem.  

B. A natureza do conteúdo a ser ensinado e o tipo de aprendizagem a efetivar-se.  

C. As características dos alunos, como, por exemplo, sua faixa etária, o nível de desenvolvimento 

mental, o grau de interesse, suas expectativas de aprendizagem.  

D. As condições físicas e o tempo disponível.  

É a partir desses aspectos que se estabelece o como ensinar, ou seja, é que se definem as formas de 

intervenção na sala de aula para ajudar o aluno no processo de reconstrução do conhecimento 

(LOWMAN, 2007, apud OLISKOVICZ e DAL PIVA, 2014). 

Fonte: LOWMAN, J. Dominando as técnicas de ensino. São Paulo: Atlas, 2007. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 100.039 e Outros 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O final do enunciado da questão é claro, direto e objetivo: “Assinale a frase abaixo que NÃO faz parte 

de suas teorias”. 

De acordo com Piaget, “A segunda (e não a principal) meta da educação é formar mentes que estejam 

em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se propõe”. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

 

 

 

RECORRENTE: 100.969 e Outros 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 
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JUSTIFICATIVA 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais: Objetivo Geral do Ensino Fundamental: utilizar 

diferentes linguagens – verbal, matemática, gráfica, plástica, corporal – como meio para expressar e 

comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções da cultura. 

Fonte: BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: introdução 

aos parâmetros curriculares nacionais / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997, 

p.48. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 107.203 e Outros 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O período silábico-alfabético marca a transição entre os esquemas prévios em vias de serem 

abandonados e os esquemas futuros em vias de serem construídos. Quando a criança descobre que a 

sílaba não pode ser considerada como unidade, mas que ela é, por sua vez, reanalisável em elementos 

menores, ingressa no último passo da compreensão do sistema socialmente estabelecido. E, a partir daí, 

descobre novos problemas: pelo lado quantitativo, se não basta uma letra por sílaba, também não pode 

estabelecer nenhuma regularidade duplicando a quantidade de letras por sílaba (já que há sílabas que se 

escrevem com uma, duas, três ou mais letras); pelo lado qualitativo, enfrentará os problemas 

ortográficos (a identidade de som não garante a identidade de letras, nem a identidade de letras a de 

som).  

FERREIRO, Emília. Educação e Ciência. Folha de S. Paulo, 3 jun. 1985, p. 13-14. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 103.721 e Outros 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o artigo 54, da lei 8.069/1990: 

É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive (e não exclusive) para os que a ele não tiveram 

acesso na idade própria; (C) 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino; (B) 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade 

de cada um; (A) 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador; (D) 

Fonte: BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências. Brasília, DF, 1990. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acessado em 07 dez. 2017. 
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Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 107.094 e Outros 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o artigo 214, da Constituição Federal de 1988. 

A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o 

sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e 

estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus 

diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes 

esferas federativas que conduzam a:  

 I - erradicação (e não minoração) do analfabetismo; (D) 

II - universalização do atendimento escolar; 

III - melhoria da qualidade do ensino; (C) 

IV - formação para o trabalho; (B) 

V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. 

VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do 

produto interno bruto. (A) 

Fonte: BRASIL. Constituição Federal de 1988.  

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acessado em 07 

dez. 2017. 

A questão versa sobre Constituição Federal, que é a Carta Magna ou Lei maior de um povo. Segundo a 

Constituição Federal, as diretrizes, os objetivos, as metas e as estratégias deverão conduzir à erradicação 

do analfabetismo, e não a sua minoração, no artigo 214 da Carta Magna, não se fala em idade (15 anos) 

ou em analfabetismo funcional, o tema é tratado de uma maneira global. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 103.721 e Outros 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O correto seria: ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias da brincadeira, 

executando, imaginariamente, tarefas para as quais ainda não está apta ou não sente como agradáveis 

na realidade. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

RECORRENTE: 103.721 e Outros 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 
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De acordo com os Parâmetros curriculares nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais: 

A atenção à diversidade é um princípio comprometido com a equidade, ou seja, com o direito de todos 

os alunos realizarem as aprendizagens fundamentais para seu desenvolvimento e socialização. 

Fonte: BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: introdução 

aos parâmetros curriculares nacionais / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 

1997, p.63. 

As palavras equidade e igualdade existem na língua portuguesa e estão corretas. Dos seus significados, 

alguns são sinônimos e outros similares, mas podemos diferenciar situações em que podemos utilizar 

uma ou outra. Igualdade se refere a situações idênticas e equivalentes para todas as pessoas e situações. 

Significa também o sinal aritmético de igual. Equidade se refere à capacidade de apreciar e julgar com 

retidão, imparcialidade e justiça.  

A palavra igualdade tem sua origem na palavra em latim aequalitas e se refere à condição, ao estado e à 

qualidade de coisas iguais, idênticas, uniformes, equivalentes. Em matemática se refere a um sinal 

aritmético que define a existência de duas quantidades iguais. Significa ainda o princípio de que todas as 

pessoas são iguais perante a lei, possuindo os mesmos direitos e deveres. A igualdade prima por 

estabelecer situações idênticas para todas as pessoas e situações.  

A palavra equidade tem sua origem na palavra em latim aequitas. Devemos utilizar este substantivo 

sempre que quisermos referir a capacidade de apreciar e julgar com retidão, imparcialidade, justiça e 

igualdade. A equidade prima por analisar justa e imparcialmente cada caso, para que não haja 

desigualdades e injustiças.  

Fonte: Dúvidas de Português 

Disponível em: <https://duvidas.dicio.com.br/equidade-ou-igualdade/>. Acessado em 07 dez. 2017. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 101.816 e Outros 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º, do artigo 208, da Constituição Federal de 1988: 

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo (e não equitativo). (II) 

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua oferta irregular, importa 

responsabilidade da autoridade competente. (III) 

§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e 

zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola. (I) 

Fonte: BRASIL. Constituição Federal de 1988.  

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acessado em 07 

dez. 2017. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 103.249 e Outros 

QUESTÃO 36 
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RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o Parecer CNE/CEB, nº 6/2005, aprovado em 8 de junho de 2005, os sistemas de 

ensino e as escolas deverão compatibilizar a nova situação de oferta e duração do Ensino Fundamental a 

uma proposta pedagógica apropriada à faixa etária dos 6 (seis) anos, especialmente em termos de 

recursos humanos, organização do tempo e do espaço escolar, considerando, igualmente, materiais 

didáticos, mobiliário e equipamentos, bem como os reflexos dessa proposta pedagógica em políticas 

implementadas pelo próprio Ministério da Educação como, por exemplo, na distribuição de livros 

didáticos; 

Fonte: Parecer CNE/CEB Nº 6/2005. 

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb006_05.pdf>. Acessado em 07 dez. 

2017. 

A alfabetização tem hora de principiar, mas não tem momento para ser concluída. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 100.183 e Outros 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

RECORRENTE: 107.567 e Outros 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre educação Inclusiva e não sobre legislação educacional. Historicamente falando a 

Educação Inclusiva ainda atravessa um processo de ajustes e ainda está longe de alcançar o seu nível 

ideal. Nos dias atuais, até mesmo a educação infantil convencional, ainda não alcançou o nível de 

excelência previsto por todas as esferas administrativas governamentais.  

A questão foi elaborada a partir do artigo “Os Desafios da Educação Inclusiva: Foco nas Redes de 

Apoio”, publicado pela educadora, consultora de projetos educacionais, psicopedagoga e especialista em 

educação inclusiva, Daniela Alonso. Alguns trechos do artigo serão apresentados abaixo: 

O esforço pela inclusão social e escolar de pessoas com necessidades especiais no Brasil é a resposta 

para uma situação que perpetuava a segregação dessas pessoas e cerceava o seu pleno desenvolvimento. 

(ENUNCIADO) 

Até o início do século 21, o sistema educacional brasileiro abrigava dois tipos de serviços: a escola 

regular e a escola especial – ou o aluno frequentava uma, ou a outra. (C) 

Na última década, nosso sistema escolar modificou-se com a proposta inclusiva e um único tipo de 

escola foi adotado: a regular, que acolhe todos os alunos, apresenta meios e recursos adequados e 

oferece apoio àqueles que encontram barreiras para a aprendizagem. (A) 

A Educação Inclusiva compreende a Educação especial dentro da escola regular e transforma a escola 

em um espaço para todos. (e não como escola regular dentro da educação especial) (D) 

(...) 
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A inclusão deve garantir a todas as crianças e jovens o acesso à aprendizagem por meio de todas as 

possibilidades de desenvolvimento que a escolarização oferece. (B) 

Fonte: ALONSO, Daniela. Os Desafios da Educação Inclusiva: Foco nas Redes de Apoio. Nova Escola. 

2013. 

Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/554/os-desafios-da-educacao-inclusiva-foco-nas-

redes-de-apoio>. Acessado em 07 dez. 2017. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 103.249 e Outras 

As provas para os cargos de Professor do Ensino Fundamental Anos Iniciais e da Educação Infantil e de 

Enfermeiro foram aplicadas no mesmo dia e mesmo turno. 

 

CARGO: MOTORISTA 
 

RECORRENTE: 103.056 e Outros 

QUESTÃO 05 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

RECORRENTE: 101.452 e Outros 

QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O primeiro e o último parágrafo não são ditas pelo Matuto do texto. Observe que não há travessão 

indicando a fala dele. A letra “B” afirma que até o título é dito pelo matuto, o que não condiz com a 

verdade. O último parágrafo não apresenta travessão indicando fala do matuto e não possui erros de 

ortografia. 

 

Portanto a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

 

 

RECORRENTE: 103.056 e Outros 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Solução da questão: 

1.111 + 444 = 1.555 (soma dos votos dos dois candidatos) 

1.555 x 2 = 3.110 (quantidade de votos brancos e nulos) 

1.555 + 3.110 = 4.665 (total de votos brancos, nulos e válidos) 
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5.000 – 4.665 = 335 (total de eleitores ausentes às urnas) 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 100.997 e Outros 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

O caderno de provas não apresentava rasuras ou falta de legibilidade. 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Na caixa de câmbio existe um eixo que possui estria na ponta, onde se encaixa o disco da embreagem, 

este eixo recebe a rotação do motor quando a embreagem não está acionada e recebe o nome de eixo 

piloto ou eixo de entrada. 

O eixo cardã pertence ao sistema de transmissão de torque e sua função é fornecer independência as 

rodas motrizes. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 101.452 e Outros 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

I e II estão corretos.  

Na III o final foi alterado, o correto seria “a não ser que haja perigo iminente”, na prova consta 

“mesmo em caso de perigo iminente”. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

 

 

RECORRENTE: 107.726 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão que o candidato se refere não condiz com sua argumentação 

 

RECORRENTE: 100.615 e Outros 

QUESTÃO 38 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

RECORRENTE: 012.242 
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RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA  

 

O concurso está na fase de recursos contra os gabaritos da provas objetivas conforme prevê o Edital 

001-2017 do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Correntes-PE. 
 

 

CARGO: NUTRICIONISTA 
 

RECORRENTE: 105.345 e Outros 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O candidato equivocou-se, pois o Gabarito Parcial apresentou como alternativa “A” como resposta para 

a questão. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 105.345 e Outros 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa apresenta como correta pelo candidato já é a divulgada no Gabarito Oficial. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 
RECORRENTE: 105.345 e Outros 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa apresenta como correta pelo candidato já é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 105.345 e Outros 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

A alternativa apresenta como correta pelo candidato já é a divulgada no Gabarito Oficial. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 105.345 e Outros 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa apresenta como correta pelo candidato já é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 100.193 e Outros 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O grupo dos cereais (primeiro grupo) leva 

ao entendimento de valorizar os cereais e 

grãos integrais. Seis a onze porções. 

A interpretação do enunciado faz parte da 

resolução da questão. Como a pirâmide 

alimentar, adaptada à pessoa idosa, possui 

uma configuração diferente, na qual não há 

topo e sim considera uma alimentação 

balanceada e equilibrada, como mostra a 

figura abaixo, considera-se como topo no 

enunciado da questão, a recomendação de 

um maior número de porções a ser 

consumido diariamente, neste caso, a dos 

cereais: “O grupo dos cereais (primeiro 

grupo) leva ao entendimento de valorizar os 

cereais e grãos integrais. Seis a onze 

porções”. (TUFTS UNIVERSITY, 2007, 

apud ALVES, 2010) 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

 
RECORRENTE: 106.275 e Outros 

QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Dietas líquidas são comuns em períodos de transição pós-cirúrgica, em pacientes com grave dificuldade 

de deglutição ou mastigação, problemas inflamatórios do trato intestinal. 

A interpretação do enunciado faz parte da resolução da questão. O enunciado exemplifica pacientes com 

duas condições clínicas: sérias dificuldades de deglutição ou mastigação e que ainda apresentam 

problemas inflamatórios no trato intestinal. Se for considerado apenas a dificuldade de deglutição de 

maneira isolada, não seria recomendado dieta líquida. Mas considerando conjuntamente os problemas 

inflamatórios no trato intestinal, a recomendação é de uma dieta líquida, até a melhora do quadro 

inflamatório dos pacientes.  
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Fonte: SANTOS, Kelb Bousquet; TORRES, Andréia. Nutrição Humana em Saúde. Faculdade de 

Ceilândia - Universidade de Brasília. Brasília: 2014. p. 95. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 
RECORRENTE:  105.345 e Outros 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa apresenta como correta pelo candidato já é a divulgada no Gabarito Oficial. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: ODONTÓLOGO 
 

RECORRENTE: 101.331 

QUESTÃO 03 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

RECORRENTE: 107.328 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão foi elaborada segundo informações constantes no arquivo sobre a “História de Correntes”, 

que foi disponibilizado quando do lançamento do Edital 001-2017 do Concurso Público de Correntes-

PE.  

O historiador citou que nos períodos em que Davino Ribeiro da Sena ocupou a Prefeitura de Correntes o 

Brasil atravessava um Período de Exceção, conforme comprovado pelo recorte abaixo. 

 

O então prefeito Miguel Antônio da Silva Amaral, eleito na Primeira República, perdera o 

mandato juntamente com o Governador Estácio de Albuquerque Coimbra, depostos pela 

REVOLUÇÃO GETULISTA. 

(...) 

A sociedade brasileira vivia momentos de reflexão após a DERRUBADA DO REGIME 

CONSTITUCIONAL do Presidente Washington Luís e a ascensão do Presidente revolucionário 

Vargas. É evidente que a pequenina Correntes não influiria nos acontecimentos, mas o interventor 

substituiu a grande maioria dos prefeitos municipais, ai incluída a localidade situada na confluência do 

Correntes com o Mundaú, de reduzida expressão nacional e mesmo estadual. 

(...) 

Atente o leitor que o país atravessava um PERÍODO DE EXCEÇÃO e não se pode ver o 

passado com os olhos de hoje. 

Fonte: História de Correntes, p. 13-14. 
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Disponível em: 

<http://www.funvapi.com.br/resources/CONTE%C3%9ADO%20PROGRAMATICO%20-

%20HIST%C3%93RIA%20DE%20CORRENTES%20-%20PE.pdf>.  

 

RECORRENTE: 100.514 e Outros 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

“Quanto ao número de canais, normalmente encontramos um único canal para cada raiz. Nos molares 

inferiores, contudo, a raiz medial comumente apresenta dois canais em toda a extensão do segmento 

radicular. De maneira semelhante, a raiz mésio-vestibular do primeiro molar superior também 

apresenta dois canais, numa frequência superior a 50% dos casos.” 

Fonte: HOLLAND, Roberto, SOUZA, Valdir de, NERY, Mauro Juvenal, BERNABÉ, Pedro Felício 

Estrada, OTOBONI FILHO, José Arlindo, DEZAN JUNIOR, Elói, GOMES FILHO, João Eduardo, 

CINTRA, Luciano Tavares Ângelo, SIVIERI-ARAÚJO, Gustavo. Apostila de Endodontia. Universidade 

Estadual Paulista. Araçatuba: 2015, p. 47. 

Os autores apresentados pelos candidatos citam casos e percentuais em outros elementos específicos. 

Porém, em momento algum a questão restringiu-se apenas aos molares inferiores e primeiro molar 

superior, tratou de algumas exceções, que podem ser várias, onde possa existir um segundo canal.  

Em tempo: a alternativa “B”, citada como possível resposta para a questão fala de “molares inferiores” 

(e não do 1º pré-molar inferior) e “molares superiores” (e não apenas do 2º molar superior e do 1º pré-

molar superior). 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

RECORRENTE: 102.135 e Outros 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

“No Brasil, dentre os anestésicos de longa duração, somente o cloridrato de bupivacaína está disponível 

comercialmente. Apresenta potência quatro vezes maior que a lidocaína e uma toxicidade quatro 

vezes menor. Inicia sua ação por volta de 6 a 10 minutos. Apresenta uma dose máxima recomendada 

de 1,3mg/ kg, não devendo ultrapassar 90mg ou 10 tubetes. Quanto ao tempo de duração, a anestesia 

mandibular pode persistir de 5 a 9 horas.” 

Fonte: SANTOS, Francielle Castro dos. Intoxicação anestésica: causa, efeito e tratamento. Universidade 

Estadual de Londrina. Londrina: 2012, p. 13. 

Disponível em: 

<http://www.uel.br/graduacao/odontologia/portal/pages/arquivos/TCC2012/FRANCIELLE%20CASTR

O%20DOS%20SANTOS.pdf>. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE: 101.331 e Outros 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O exame clínico do paciente inicia-se com a anamnese que representa o segmento subjetivo do exame 

para obtenção de informações que possam auxiliar na definição do diagnóstico e das modalidades de 

tratamento, além de servir para formalizar os registros legais. Compreende informações obtidas do 

paciente ou de responsável a respeito da história médica, queixa principal, condição dental atual, hábitos 

e vícios. 

Fonte: HOLLAND, Roberto, SOUZA, Valdir de, NERY, Mauro Juvenal, BERNABÉ, Pedro Felício 

Estrada, OTOBONI FILHO, José Arlindo, DEZAN JUNIOR, Elói, GOMES FILHO, João Eduardo, 

CINTRA, Luciano Tavares Ângelo, SIVIERI-ARAÚJO, Gustavo. Apostila de Endodontia. Universidade 

Estadual Paulista. Araçatuba: 2015, p. 196. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 101.331 e Outros 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Os materiais obturadores de canal recebem diferentes classificações de parte dos autores, de um modo 

em geral as Propriedades Físico-Químicas do Material Obturador Ideal são: 

 Facilidade de inserção. 

 Ser plástico no momento da inserção, tornando-se sólido após a obturação. 

 Ter bom tempo de trabalho. 

 Permitir selamento adequado. 

 Não contrair após a presa. 

 Ser impermeável. 

 Possuir bom escoamento. 

 Possuir viscosidade e aderência adequada. 

 Não ser solubilizado no interior do canal. 

 Ser radiopaco. 

 Não manchar as estruturas dentais. 

 Ser de fácil remoção. 

Fonte: HOLLAND, Roberto, SOUZA, Valdir de, NERY, Mauro Juvenal, BERNABÉ, Pedro Felício 

Estrada, OTOBONI FILHO, José Arlindo, DEZAN JUNIOR, Elói, GOMES FILHO, João Eduardo, 

CINTRA, Luciano Tavares Ângelo, SIVIERI-ARAÚJO, Gustavo. Apostila de Endodontia. Universidade 

Estadual Paulista. Araçatuba: 2015, p. 158-159. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE:  101.331 e Outros 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O sistema estomatognático apresenta funções digestivas, sensoriais e motoras. A salivação pertence à 

função digestiva e não a função motora. 

Fonte: TAMBELI, Cláudia Herrera. Introdução ao estudo da Fisiologia Oral. Série ABENO: 

odontologia essencial: parte básica. São Paulo: Artes Médicas, 2014, p. 12. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 107.328 e Outros 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Embora seja rara, a fratura de agulha dental pode, de fato, ocorrer. A revisão da literatura e a experiência 

pessoal dos autores evidenciam vários pontos em comum, os quais, quando evitados, podem minimizar 

o risco de fratura de agulha associado à retenção de fragmento. Esses incluem: 

 Não usar agulhas curtas para bloqueio do nervo alveolar inferior em adultos ou crianças maiores. (D) 

 Não usar agulhas calibre 30 para bloqueio de nervo alveolar inferior em adultos ou crianças. (C) 

 Não encurvar agulhas ao inseri-las em tecidos moles. (A) 

 Não inserir uma agulha no tecido mole até o canhão, a menos que seja absolutamente essencial 

para o sucesso da injeção. (B) 

 Ter cuidado extra quando inserir agulhas em crianças mais novas ou em adultos ou crianças com 

fobia grave. 

Fonte: MALAMED, Stanley F., Manual de anestesia local. Elsevier. Rio de Janeiro: 2013. 

Malamed indica que a inserção de uma agulha até o canhão só pode ser feita se tal manobra for 

absolutamente essencial para o sucesso da injeção. Na Alternativa “C” é afirmado que mesmo que seja 

necessário, não se deve inserir a agulha até o canhão. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE:  102.135 e Outros 

QUESTÃO 40 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

CARGO:  MÉDICO 
 

RECORRENTE: 104.179 

QUESTÃO 03 

RECURSO PROCEDENTE 
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QUESTÃO NULA 

 

RECORRENTE: 104.179 e Outros 

QUESTÃO 05 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Os termos “remédio”, na alternativa “A”; “é fogo”, na alternativa “B”; e “pé atrás”, na alternativa “D”; 

são informais. O comando da questão pede que se marque a alternativa em cuja frase não haja presença 

de linguagem informal, o que confere à alternativa C. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECURSO 104.844 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A frase da alternativa “C” está incorreta, pois o verbo “fazer” indicando tempo transcorrido é impessoal, 

isto é, não possui sujeito e deve, portanto, ficar na terceira pessoa do plural. 

Já na alternativa “D”, a expressão formada pelo verbo ser mais um adjetivo (“é proibido”) não varia, isto 

é, fica no masculino. A concordância só será feita se o sujeito vier antecedido de artigo ou outro 

determinante. Observe: na frase “Será proibido interferência de pessoas...” não há presença de artigo 

antes do sujeito “interferência de pessoas” e para haver a concordância no feminino deveria ser: “Será 

proibida a interferência de pessoas...”. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 
 

RECORRENTE: 102.395 

QUESTÃO 21 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “D” 

 

CARGO: FARMACÊUTICO 
 

RECORRENTE: 101.640 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O assunto abordado na questão consta no Anexo III do Edital 001/2017 do Concurso da Prefeitura 

Municipal de Correntes-PE 
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RECORRENTE: 101.640 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O assunto abordado na questão consta no Anexo III do Edital 001/2017 do Concurso da Prefeitura 

Municipal de Correntes-PE. 

 

RECORRENTE: 101.640 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O assunto abordado na questão consta no Anexo III do Edital 001/2017 do Concurso da Prefeitura 

Municipal de Correntes-PE. 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O assunto abordado na questão consta no Anexo III do Edital 001/2017 do Concurso da Prefeitura 

Municipal de Correntes-PE. 

 

 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O assunto abordado na questão consta no Anexo III do Edital 001/2017 do Concurso da Prefeitura 

Municipal de Correntes-PE. 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O assunto abordado na questão consta no Anexo III do Edital 001/2017 do Concurso da Prefeitura 

Municipal de Correntes-PE. 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O assunto abordado na questão consta no Anexo III do Edital 001/2017 do Concurso da Prefeitura 

Municipal de Correntes-PE. 

 

QUESTÃO 28 
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RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O assunto abordado na questão consta no Anexo III do Edital 001/2017 do Concurso da Prefeitura 

Municipal de Correntes-PE. 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O assunto abordado na questão consta no Anexo III do Edital 001/2017 do Concurso da Prefeitura 

Municipal de Correntes-PE. 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O assunto abordado na questão consta no Anexo III do Edital 001/2017 do Concurso da Prefeitura 

Municipal de Correntes-PE. 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

QUESTÃO 32 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

O assunto abordado na questão consta no Anexo III do Edital 001/2017 do Concurso da Prefeitura 

Municipal de Correntes-PE. 

 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O assunto abordado na questão consta no Anexo III do Edital 001/2017 do Concurso da Prefeitura 

Municipal de Correntes-PE. 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O assunto abordado na questão consta no Anexo III do Edital 001/2017 do Concurso da Prefeitura 

Municipal de Correntes-PE. 
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QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O assunto abordado na questão consta no Anexo III do Edital 001/2017 do Concurso da Prefeitura 

Municipal de Correntes-PE. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O assunto abordado na questão consta no Anexo III do Edital 001/2017 do Concurso da Prefeitura 

Municipal de Correntes-PE. 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O assunto abordado na questão consta no Anexo III do Edital 001/2017 do Concurso da Prefeitura 

Municipal de Correntes-PE. 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O assunto abordado na questão consta no Anexo III do Edital 001/2017 do Concurso da Prefeitura 

Municipal de Correntes-PE. 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O assunto abordado na questão consta no Anexo III do Edital 001/2017 do Concurso da Prefeitura 

Municipal de Correntes-PE. 

 

CARGO: PSICÓLOGO E PSICÓLOGO ESCOLAR 
 

RECORRENTE: 104.869 e Outros 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão foi elaborada segundo informações constantes no arquivo sobre a “História de Correntes”, 

que foi disponibilizado quando do lançamento do Edital 001-207, da Prefeitura Municipal de Correntes-

PE.   
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O historiador citou que nos períodos em que Davino Ribeiro da Sena ocupou a Prefeitura de Correntes o 

Brasil atravessava um Período de Exceção, conforme comprovado pelo recorte abaixo. 

O então prefeito Miguel Antônio da Silva Amaral, eleito na Primeira República, perdera o mandato 

juntamente com o Governador Estácio de Albuquerque Coimbra, depostos pela REVOLUÇÃO GETULISTA. 

(...) 

A sociedade brasileira vivia momentos de reflexão após a DERRUBADA DO REGIME 

CONSTITUCIONAL do Presidente Washington Luís e a ascensão do Presidente revolucionário Vargas. É 

evidente que a pequenina Correntes não influiria nos acontecimentos, mas o interventor substituiu a grande 

maioria dos prefeitos municipais, ai incluída a localidade situada na confluência do Correntes com o Mundaú, de 

reduzida expressão nacional e mesmo estadual. 

(...) 

Atente o leitor que o país atravessava um PERÍODO DE EXCEÇÃO e não se pode ver o passado com 

os olhos de hoje. 

Fonte: História de Correntes, p. 13-14. 

Disponível em: <http://www.funvapi.com.br/resources/CONTE%C3%9ADO%20PROGRAMATICO%20-
%20HIST%C3%93RIA%20DE%20CORRENTES%20-%20PE.pdf>.  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 100.875  

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Está correto o nome da autora, Lawrence Kohlberg. Ambos os autores (“A” e “B”) falam de teoria do 

desenvolvimento, mas o texto é da autora que está descrito na alternativa “B”. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE 107.540 e Outros 

QUESTÃO 26 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

RECORRENTE: 106.963 

QUESTÃO 27 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

RECORRENTE: 101.996 e Outros 

QUESTÃO 28 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “D” 
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RECORRENTE: 101.996 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
Psicofarmacologia básica é assunto de psicopatologia geral. Nenhum dos argumentos descritos pelos 
candidatos sobre os fármacos apresentados nas alternativas da questão foi embasado em literatura técnica 
sobre o assunto. 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 

RECORRENTE: 101.996 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

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 de palavras na questão. Erro material ensejante 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. 

Fonte: ZIMERMANN, D E. Vocabulário contemporâneo de psicanálise. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 101.996 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

São três paralelas. Tanto que são só três letras. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

RECORRENTE: 101.996 

QUESTÃO 40 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 


