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CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA/MG 
 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos 

disponibilizados, que insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no EDITAL Nº 
001 DE 2017 DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA/MG 
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA O SEU QUADRO DE SERVIDORES. 

 
RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

757000078 Enrike Ferreira Xavier Auxiliar Administrativo 

757000241 Kenedy Campos Braga Auxiliar Administrativo 

757000378 Yurick Alber Pereira Auxiliar Administrativo 

757000511 Lara Bianco De Oliveira Auxiliar Administrativo 

757000797 Renan Uba Ribeiro Auxiliar Administrativo 

757000928 Erica Aparecida De Souza Auxiliar Administrativo 

757000963 Adriano De Castro Ramos Auxiliar Administrativo 

757000618 Dalini De Oliveira Siqueira Auxiliar de Educação 

757000162 Daniela Guilhermina Landim Silva Auxiliar de Enfermagem 

757000281 Jane Rodrigues De Jesus Oliveira Auxiliar de Enfermagem 

757000397 Aline Agnalda Aparecida Martins Auxiliar de Enfermagem 

757000602 Lidia Maria De Souza Auxiliar de Enfermagem 

757000866 Josiane Rosa Batista Auxiliar de Enfermagem 

757000055 Giovane Souza Silva Auxiliar de Serviços Gerais 

757000080 Gilmar Morais Vilela Auxiliar de Serviços Gerais 

757000160 Gilcimar Da Silva Santos Auxiliar de Serviços Gerais 

757000178 Milton José Da Silva Auxiliar de Serviços Gerais 

757000205 Francisco Coelho De Abreu Junior Auxiliar de Serviços Gerais 

757000248 Rony Araujo De Oliveira Auxiliar de Serviços Gerais 

757000300 Francisca Daniele De Castro Auxiliar de Serviços Gerais 

757000421 Deborah Paula Da Silva Auxiliar de Serviços Gerais 

757000440 Eliane Epifanio Da Silva Auxiliar de Serviços Gerais 

757000468 Alenilton Edson Martins Auxiliar de Serviços Gerais 

757000533 Roque Nogueira Correa Auxiliar de Serviços Gerais 

757000662 Ethiene Cristina Dos Reis Auxiliar de Serviços Gerais 

757000731 Nadson José Moreira Gonçalves Auxiliar de Serviços Gerais 

757000920 Edirlene Lenice Vieira Auxiliar de Serviços Gerais 

757000987 Paulo Giovani Franklin Auxiliar de Serviços Gerais 

757001038 Lilian Carla Tito De Carvalho Menezes Auxiliar de Serviços Gerais 
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757000691 Denilson Oliveira Da Silva Fisioterapeuta 

757000593 Samuel Nuno Pereira Lima Médico Clínico Geral 

757000094 Robson De Menezes Alves Motorista 

757000644 José Nilton De Souza Motorista 

757000769 Adelino Henrique Duarte Martins Motorista 

757000954 Acácia Do Amaral Vilela Odontólogo 

757000380 Leidiane Aparecida Belmiro Professor II - História 

757000381 Leidiane Aparecida Belmiro Professor II - Língua Portuguesa 

757000918 Maria Alice Vilela Ferreira Professor II - Língua Portuguesa 

757000592 Soraya Maria De Barros Mendes Werni Professor II - Matemática 

 

 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 

 

 
Cargo: Auxiliar Administrativo 
 
 
Questão: 02 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C . 
A flexão do verbo “haver” no sentido de “ocorrer” e “existir” e em situações temporais é impessoal, ou seja, apresenta 

somente a terceira pessoa do singular do presente do indicativo, sendo assim flexão desse verbo no plural está errada. 

Em “Além das redes sociais, que abrem um leque de opções para os recém-chegados, há tutoriais sobre quase todo tipo 

de assunto e cursos on-line gratuitos de qualidade.”, verbo “haver” está corretamente empregado, pois a sua flexão está 

no sentido de existir. 

Fonte: 

• BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p. 

• CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 696p. 

 
Questão: 03 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 
A conjunção “mas” é uma conjunção adversativa, portanto expressa ideia de contraste, oposição ou compensação. Além 

do “mas” também são conjunções adversativas: porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. 

A conjunção “por isso” exprime conclusão  referente à  oração anterior. As conjunções típicas são: logo, portanto 

e pois (posposto ao verbo). Usa-se ainda: então, assim, por isso, por conseguinte, de modo que, em vista disso, etc. 

Introduzem as orações coordenadas sindéticas conclusivas. 

Fonte: CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. Ensino Médio Integrado. 

Reformulada 3. ed. São Paulo: Scipione 
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Questão: 13 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 
Considerando sequência lógica numérica 7, 3, 6, 5, 3, 4, 3, 3, 2, ..., observa-se que a lógica nela presente é: a diferença 
entre os dois termos anteriores acrescido de 2. 
Assim, prosseguindo na sequência, tem-se: 2, [3-2+2] 3, [3-2+2] 3, [3-3+2] 2, [3-2+2] 3, [3-2+2] 3, [3-3+2] 2. Logo, o 15º 
termo é 2. 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 14 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa B. 
A questão solicita a negação da proposição composta “Vou a Punta Cana, se gosto de viajar”. 

Pela negação da implicação lógica, tem-se: ~(p→q)⟺(p∧~q). 

Antes, porém, é necessário inverter a proposição para sua estrutura padrão (Se ... então ...), isto é, “Se gosto de viajar, 

vou a Punta Cana”. Por fim a negação é, “Gosto de viajar e não vou a Punta Cana”, resposta correta presente na 

alternativa B. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais sustentam que a alternativa ‘A’ não é a correta por estar incoerente com o enunciado, uma vez que 

o mesmo “diz que é preciso estar preparado para dois fatores que estão presentes em quaisquer atividades humanas, 

sejam profissionais ou não, no sentido de minimizar as possibilidades de desgaste, seja físico, emocional ou de qualquer 

outra ordem, para propiciar a maximização do potencial de cada ser humano envolvido nas atividades laborais, porém 

nem a monotonia e nem o estresse minimizam as possibilidades de desgaste e muito menos maximizam o potencial de 

cada ser humano.” Ora, o texto não aponta para o fato de que a monotonia e o estresse minimizam ou maximizam as 

potencialidades humanas. O texto solicitou que fosse assinalado os fatores para os quais os gestores precisam estar 

preparados na lida com o ser humano, e estes são a monotonia e o estresse, assim como atestado pela bibliografia 

alusiva à questão. A alternativa ‘C’ está alheia ao cenário apresentado pela questão, portanto o recurso é improcedente.  

Fonte: Barbosa Filho, Antonio Nunes. Segurança do trabalho & gestão ambiental. 4ª edição. São Paulo: Atlas, 2011; p. 

78. 

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a questão não aborda assunto do conteúdo programático, pois, apesar de falar sobre as relações 

humanas, a mesma necessita de conhecimento específico na área de Psicologia para ser respondida. O próprio texto do 

recurso concorda que a questão “fala sobre relações humanas”, o que, neste ínterim, já seria motivo suficiente para 

validar a mesma visto que não há como tratar de relações humanas sem mencionar os aspectos psicológicos inerentes a 

este tema. Além do mais, o conteúdo da questão não foi retirado de literatura típica da cadeira de Psicologia, mas de 

uma das literaturas mais usadas e conhecidas no âmbito administrativo (ver fonte). Desta forma, o recurso é 

improcedente. 

Fonte: Chiavenato, Idalberto. Recursos Humanos. Edição compacta, 7ª edição. São Paulo: Atlas, 2002; p. 77. 

 

 
Cargo: Auxiliar de Educação 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão solicita que seja assinalada alternativa de resposta que não pode ser enquadrada como um 
perigo secundário dos terremotos.  
As rupturas no chão são consideradas perigo primário, pois, é o primeiro evento a acontecer quando ocorre o 
terremoto. 
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De forma secundária, ocorrem os incêndios gerados por linhas de gás rompidas; os danos nas redes de água e o 
deslizamento de terra. 
Sendo assim, ratifica-se o gabarito preliminarmente publicado, pois a alternativa “a” é a única que atende ao enunciado 
da questão. 

Fonte: Petersen, James F. et all. Fundamentos da Geografia Física. São Paulo: Cengage Learning 2014 p.372-373 
 
 
Cargo: Auxiliar de Enfermagem 
 
Questão: 02 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C . 
A flexão do verbo “haver” no sentido de “ocorrer” e “existir” e em situações temporais é impessoal, ou seja, apresenta 

somente a terceira pessoa do singular do presente do indicativo, sendo assim flexão desse verbo no plural está errada. 

Em “Além das redes sociais, que abrem um leque de opções para os recém-chegados, há tutoriais sobre quase todo tipo 

de assunto e cursos on-line gratuitos de qualidade.”, verbo “haver” está corretamente empregado, pois a sua flexão está 

no sentido de existir. 

Fonte: 

• BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico. 37. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p. 

• CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 696p. 

 
Questão: 03 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 
A conjunção “mas” é uma conjunção adversativa, portanto expressa ideia de contraste, oposição ou compensação. Além 

do “mas” também são conjunções adversativas: porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. 

A conjunção “por isso” exprime conclusão  referente à  oração anterior. As conjunções típicas são: logo, portanto 

e pois (posposto ao verbo). Usa-se ainda: então, assim, por isso, por conseguinte, de modo que, em vista disso, etc. 

Introduzem as orações coordenadas sindéticas conclusivas. 

Fonte: CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. Ensino Médio Integrado. 

Reformulada 3. ed. São Paulo: Scipione 

 

Questão: 13 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 
Considerando sequência lógica numérica 7, 3, 6, 5, 3, 4, 3, 3, 2, ..., observa-se que a lógica nela presente é: a diferença 

entre os dois termos anteriores acrescido de 2. 

Assim, prosseguindo na sequência, tem-se: 2, [3-2+2] 3, [3-2+2] 3, [3-3+2] 2, [3-2+2] 3, [3-2+2] 3, [3-3+2] 2. Logo, o 15º 

termo é 2. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 14 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa B. 
A questão solicita a negação da proposição composta “Vou a Punta Cana, se gosto de viajar”. 

Pela negação da implicação lógica, tem-se: ~(p→q)⟺(p∧~q). 

Antes, porém, é necessário inverter a proposição para sua estrutura padrão (Se ... então ...), isto é, “Se gosto de viajar, 

vou a Punta Cana”. Por fim a negação é, “Gosto de viajar e não vou a Punta Cana”, resposta correta presente na 

alternativa B. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Significado de Sob: Indica a localização daquilo que se encontra colocado numa posição inferior a outra; embaixo de; 

debaixo de. 

Boca: coloca-se o termômetro sob a língua, com a boca fechada e aguarda-se um a dois minutos para que a leitura seja 

efetuada. 

Temperatura oral- é considerado um bom método para se aferir a temperatura do corpo, desde que a pessoa não tenha 

ingerido líquidos quentes ou frios nos 15 minutos que precedem a medida.  No entanto, exige a cooperação da criança 

para permitir que o termômetro permaneça embaixo da língua.  

Fonte: 

• https://www.dicio.com.br/sob/ 

• https://robertocooper.com/2013/03/29/como-medir-a-temperatura/ 

• https://www.deco.proteste.pt/saude/doencas/dicas/termometros-dicas-para-escolher-e-medir-a-temperatura 

Questão: 39 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
Administrar injeção intramuscular de modo que a agulha fique perpendicular ao corpo do paciente. Isso garante com a 

injeção seja dada, usando-se um ângulo entre 72º a 90º. 

Fonte: Lynn, Pamela. Manual de habilidades de enfermagem clínica de Taylor / Pamela Lynn; tradução: Regina Machado 

Garcez; revisão técnica: Vera Catarina Castiglia Portella. – Porto Alegre: Artmed, 2012. Pg 67. 

 
 
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 
 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão informa que no trecho “Entre as principais falhas causadas pelos brasileiros nas ruas e estradas estão: usar o 

celular ao volante e dirigir alcoolizado.” (4º§), os dois-pontos ( : ) têm como finalidade “esclarecer algo”, isto é, explicitar 

as falhas citadas anteriormente. As demais opções de respostas não são coerentes com o contexto textual. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Atual, 

2009. 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O eixo de simetria é uma linha que divide uma figura em duas partes simétricas, isto é, como se fossem o 

objeto e a sua imagem refletida em um espelho. A partir desta definição é evidente que a alternativa C não 
possui eixo de simetria, conforme gabarito preliminar. 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As lendas do curupira e da caipora representam personagens distintos do nosso folclore apesar de terem algumas 

características semelhantes. A Caipora é conhecido por sua semelhança com o Curupira, tanto fisicamente quanto com o 

desejo de acabar com os caçadores nas florestas.  

Porém, as principais características do Caipora são: ele é anão, tem os cabelos vermelhos, orelhas pontudas e dentes 
esverdeados e anda montado num animal semelhante a um porco selvagem. O Curupira apesar de possuir semelhanças 
físicas com a Caipora possui os pés virados para trás. Dessa forma, ao caminhar, o curupira consegue enganar alguém 
que pretenda segui-lo olhando para suas pegadas. 
Fonte: 

• http://www.suapesquisa.com/musicacultura/curupira.htm 

• https://www.todamateria.com.br/curupira/ 
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• http://brasilescola.uol.com.br/historiab/curupira.htm 

Questão: 29 
Recurso procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 
Quando houve a aprovação do impeachement da então ex presidente Dilma Roussef, o presidente da Câmara dos 

deputados era Eduardo Cunha, como consta na alternativa  C e não Antonio Palocci constante na opção B. Deste modo 

o gabarito foi alterado para opção C. 

Fonte: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/04/17/camara-diz-sim-ao-impeachment-de-dilma-

pedido-vai-agora-ao-senado.htm 

 
 
Cargo: Fisioterapeuta 
 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) temporalidade / intensidade / advérbio” não pode ser considerada correta, pois, em  “Quando 

nascemos, já encontramos prontos valores, normas, costumes e práticas sociais. ” (1º§) “quando” e “já” são advérbios 

de tempo. O advérbio é a palavra que modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio. No caso em análise, “quando” 

modifica ou é referente ao verbo “nascemos” e “já” ao verbo “encontramos”. 

Fonte: Azeredo, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha.  

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em momento algum foi dito que o uso facultativo da crase é incorreto. Porém, de acordo com o enunciado da questão: 

“Em “(...) conforme reagimos às situações que enfrentamos no dia a dia.” (3º§) o uso do acento grave indicador de crase 

é obrigatório de acordo com as normas gramaticais estabelecidas para tal matéria. O mesmo só NÃO ocorre em: ” 

espera-se que o candidato assinalasse o uso que não seria obrigatório, ou seja, facultativo ou incorreto são as duas 

possibilidades diferentes de obrigatoriedade.  

Fonte: Enunciado da questão em análise.  

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Por promoção da saúde, entendemos medidas globais que melhoram a qualidade de vida da população, não sendo 

assim, medidas implicadas ao controle de alguma doença em sí ( no caso da questão, seria o saneamento básico e a 

higiene). O item vacinação, seria uma medida de “ proteção especifica”, segundo a história natural da doença ( Linha de 

Leavel e Clarck, assunto clássico e comum em qualquer literatura de epidemiologia ), o que deixa improcedente esse 

recurso.  

Fonte: Pereira M.G. Epidemiologia. Teoria e Prática. Ed. Guanabara Koogan. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As alternativas “a”, “b” e “d” são verdadeiras. A única alternativa falsa é a letra “c”, em que o joelho se estende de 
forma passiva e não ativa para o avanço do membro, sendo esta a resposta para a questão. 
Fonte: Lippert, Lynn S. Cinesiologia Clínica e Anatomia. 5 Ed – Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2013. 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As alternativas “a”, “b” e “c” são verdadeiras. Já a alternativa “d”, é falsa, já que, espera-se que no meio aquático, a 

liberdade dos movimentos seja potencializada pelas propriedades do meio, dentre elas a redução da atuação da força da 

gravidade, permitindo a pacientes com força muscular reduzida realizar movimentos que em ambiente terrestre seriam 

difíceis ou mesmo impossíveis. Portanto a única alternativa que responde a questão é a letra “d”. 
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Fonte: Cury, Valéria C. R.; Brandão, Marina B. Reabilitação em Paralisia Cerebral. Rio de Janeiro: Medbook, 

2011. 
 

 
Cargo: Médico Clínico Geral 
 
Questão: 31 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para alternativa B. 
De acordo com a bibliografia indicada, em pacientes portadores de tireoidite de Hashimoto os níveis séricos de TSH e T4 

livre estarão aumentados e diminuídos, respectivamente, e o marcador anti-TPO estará positivo. Desse modo, a única 

alternativa correta é a letra B. 

Fonte: Cecil: Medicina. 23ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier,. 2009 

 

 
Cargo: Motorista 
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ressalta-se que as informações “Dê proteção para o seu filho. Faça o teste de sífilis no pré-natal.”  transmitem uma 

“ordem”; não se trata de ordem judicial ou relacionada à legislação, apenas se refere a uma ordem transmitida por um 

verbo no imperativo: “a pessoa falante leva o seu interlocutor a realizar uma ação, expressando o que quer que ele 

faça”. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Atual, 

2009. 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Fazendo rotações em todas as figuras e colocando-as no mesmo modo (horizontal), é possível notar a figura diferente 
das demais. 

 
 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A sequência pula uma letra para frente e volta duas para trás, alternando entre essas funções. Ou seja: 
P (pula uma letra) → R (volta três) → O (pula uma letra) → Q (volta três) → N... 
Logo: 
 

P R O Q N P M 

1 2 3 4 5 6 7 
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Cargo: Odontólogo 
 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após a análise da prova é possível concluir que a qualidade da imagem apresentada é boa e não impediu a interpretação 

e resolução das questões. 

Fonte: Prova aplicada no concurso 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após a análise da prova é possível concluir que a qualidade da imagem apresentada é boa e não impediu a interpretação 

e resolução das questões. 

Fonte: Prova aplicada no concurso  

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao contrário do afirma o recurso, Pogrel et al. (2016) são claros ao afirmarem que nas situações onde o ápice radicular é 

inacessível as técnicas cirúrgicas são contraindicadas. Dessa forma essa banca revisora não vê motivos para anulação da 

questão. 

Fonte: Pogrel MA, Kahnberg KE, Anderson L. Cirurgia bucomaxilofacial. Rio de Janeiro: Santos, 2016. 

 

 
Cargo: Professor II - Língua Ciências 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Sustenta o recurso que o enunciado diz “se a escola trabalhar com uma forte DESCONTEXTUALIZAÇÃO curricular, há o 

risco de.” De acordo com a última afirmação do V ou F dito em favorecer um ensino MAIS REFLEXIVO e uma 

aprendizagem mais significativa não pode ser verdadeira. Para se trabalhar desta forma, devemos trabalhar de forma 

contextualizada em que haja um ensino mais reflexivo e aprendizagem mais significativa. Portanto não pode ser 

VERDADEIRA e sim FALSA. Portanto a letra B não pode ser correta. Novamente, a última opção do V ou F tem que ser 

falsa. E sendo assim, a sequencia da letra B não está de acordo”.  

De fato, conhecimentos totalmente descontextualizados, aparentemente “puros”, perdem suas conexões com o mundo 

social em que são construídos e funcionam; não permitem que se evidencie como os saberes e suas práticas envolvem, 

necessariamente, questões de identidade social, interesses, relações de poder e conflitos interpessoais. Conhecimentos 

totalmente descontextualizados desfavorecem, assim, um ensino mais reflexivo e uma aprendizagem mais significativa. 

O recurso é procedente e a questão foi anulada, pois a sequência correta seria VVFF, não havendo, portanto alternativa 

de resposta correta.  

Caso haja alteração ou anulação de gabarito, favor encaminhar a justificativa adequada. 

Fonte: Currículo e cultura. http://educacaopublica.cederj.edu.br/revista/artigos/a-relacao-intima-entre-curriculo-e-

cultura 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 

 

 
Cargo: Professor II – Educação Religiosa 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Sustenta o recurso que o enunciado diz “se a escola trabalhar com uma forte DESCONTEXTUALIZAÇÃO curricular, há o 

risco de.” De acordo com a última afirmação do V ou F dito em favorecer um ensino MAIS REFLEXIVO e uma 

aprendizagem mais significativa não pode ser verdadeira. Para se trabalhar desta forma, devemos trabalhar de forma 

contextualizada em que haja um ensino mais reflexivo e aprendizagem mais significativa. Portanto não pode ser 

VERDADEIRA e sim FALSA. Portanto a letra B não pode ser correta. Novamente, a última opção do V ou F tem que ser 

falsa. E sendo assim, a sequencia da letra B não está de acordo”.  

De fato, conhecimentos totalmente descontextualizados, aparentemente “puros”, perdem suas conexões com o mundo 

social em que são construídos e funcionam; não permitem que se evidencie como os saberes e suas práticas envolvem, 

necessariamente, questões de identidade social, interesses, relações de poder e conflitos interpessoais. Conhecimentos 

totalmente descontextualizados desfavorecem, assim, um ensino mais reflexivo e uma aprendizagem mais significativa. 

O recurso é procedente e a questão foi anulada, pois a sequência correta seria VVFF, não havendo, portanto alternativa 

de resposta correta.  

Caso haja alteração ou anulação de gabarito, favor encaminhar a justificativa adequada. 

Fonte: Currículo e cultura. http://educacaopublica.cederj.edu.br/revista/artigos/a-relacao-intima-entre-curriculo-e-

cultura 

 
Cargo: Professor II – Geografia 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Sustenta o recurso que o enunciado diz “se a escola trabalhar com uma forte DESCONTEXTUALIZAÇÃO curricular, há o 

risco de.” De acordo com a última afirmação do V ou F dito em favorecer um ensino MAIS REFLEXIVO e uma 

aprendizagem mais significativa não pode ser verdadeira. Para se trabalhar desta forma, devemos trabalhar de forma 

contextualizada em que haja um ensino mais reflexivo e aprendizagem mais significativa. Portanto não pode ser 

VERDADEIRA e sim FALSA. Portanto a letra B não pode ser correta. Novamente, a última opção do V ou F tem que ser 

falsa. E sendo assim, a sequencia da letra B não está de acordo”.  

De fato, conhecimentos totalmente descontextualizados, aparentemente “puros”, perdem suas conexões com o mundo 

social em que são construídos e funcionam; não permitem que se evidencie como os saberes e suas práticas envolvem, 

necessariamente, questões de identidade social, interesses, relações de poder e conflitos interpessoais. Conhecimentos 

totalmente descontextualizados desfavorecem, assim, um ensino mais reflexivo e uma aprendizagem mais significativa. 

O recurso é procedente e a questão foi anulada, pois a sequência correta seria VVFF, não havendo, portanto alternativa 

de resposta correta.  

Caso haja alteração ou anulação de gabarito, favor encaminhar a justificativa adequada. 

Fonte: Currículo e cultura. http://educacaopublica.cederj.edu.br/revista/artigos/a-relacao-intima-entre-curriculo-e-

cultura 

 
 
Cargo: Professor II - História 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra C. O dia 20 de Novembro foi escolhido como uma homenagem a Zumbi dos Palmares data 

em que morreu lutando pela liberdade do seu povo no Brasil, em 1695. O objetivo é ampliar a reflexão sobre a 

introdução dos negros na sociedade brasileira. Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, foi um personagem que dedicou 

a sua vida lutando contra a escravatura no período do Brasil Colonial, onde os escravos começaram a ser introduzidos 
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por volta de 1594. Preservar a ancestralidade e cultura africana é um dos pilares de luta e resistência do povo negro, que 

tem Zumbi dos Palmares como um dos principais líderes desse movimento no Brasil. O mês da Consciência Negra tem o 

intuito de não deixar morrer essa história, vindo lembrar que apesar de toda legislação vigente no nosso país em pleno 

século XXI, ainda é possível presenciar casos de racismo, preconceito e intolerância religiosa. O Dia da Consciência Negra 

é comemorado em 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares. Comemorado há mais de 30 anos por 

ativistas do movimento negro, a data foi incluída em 2003 no calendário escolar nacional. Contudo, somente a Lei 

12.519 de 2011 instituiu oficialmente o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A data é feriado em mais de mil 

cidades brasileiras. Nos estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, 

o feriado foi instituído por uma lei estadual. 

Fonte:  

• http://www.cultura.ba.gov.br/2016/11/12450/Museu-de-Arte-Moderna-lanca-projeto-MAMcestralidade-em-

comemoracao-ao-Mes-da-Consciencia-Negra.html 

• http://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-nacional-da-consciencia-negra.htm 

http://www.ebc.com.br/cidadania/2013/10/feriado-consciencia-negra 

 
 
Cargo: Professor II - Língua Portuguesa 
 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Sustenta o recurso que o enunciado diz “se a escola trabalhar com uma forte DESCONTEXTUALIZAÇÃO curricular, há o 

risco de.” De acordo com a última afirmação do V ou F dito em favorecer um ensino MAIS REFLEXIVO e uma 

aprendizagem mais significativa não pode ser verdadeira. Para se trabalhar desta forma, devemos trabalhar de forma 

contextualizada em que haja um ensino mais reflexivo e aprendizagem mais significativa. Portanto não pode ser 

VERDADEIRA e sim FALSA. Portanto a letra B não pode ser correta. Novamente, a última opção do V ou F tem que ser 

falsa. E sendo assim, a sequencia da letra B não está de acordo”.  

De fato, conhecimentos totalmente descontextualizados, aparentemente “puros”, perdem suas conexões com o mundo 

social em que são construídos e funcionam; não permitem que se evidencie como os saberes e suas práticas envolvem, 

necessariamente, questões de identidade social, interesses, relações de poder e conflitos interpessoais. Conhecimentos 

totalmente descontextualizados desfavorecem, assim, um ensino mais reflexivo e uma aprendizagem mais significativa. 

O recurso é procedente e a questão foi anulada, pois a sequência correta seria VVFF, não havendo, portanto alternativa 

de resposta correta.  

Caso haja alteração ou anulação de gabarito, favor encaminhar a justificativa adequada. 

Fonte: Currículo e cultura. http://educacaopublica.cederj.edu.br/revista/artigos/a-relacao-intima-entre-curriculo-e-

cultura 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na frase: “Usar o mais caro perfume, de blusa grossa e blue-jeans.”, o adjetivo “caro” está flexionada no grau 

superlativo absoluto analítico porque a característica atribuída ao “perfume” foi intensificada ,através do emprego do 

advérbio “mais”  que transmitiu ideia de excesso. 

Fonte: PASQUALE & ULISSES – Gramática da Língua Portuguesa – Ed. Scipione  
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Cargo: Professor II - Matemática 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra A, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabeleceu regras nacionais sobre 

acondicionamento e tratamento do lixo hospitalar gerado - da origem ao destino (aterramento, radiação e incineração). 

Estas regras atingem hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios, necrotérios e outros estabelecimentos de saúde. O 

objetivo da medida é evitar danos ao meio ambiente e prevenir acidentes que atinjam profissionais que trabalham 

diretamente nos processos de coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destinação desses resíduos. De acordo 

com um estudo feito pelo Hospital Albert Einstein, o maior risco ambiental a partir dos resíduos hospitalares é 

representado pelo chamado lixo infectante. Caracteriza-se pela presença de agentes biológicos como sangue e 

derivados, secreções e excreções humanas, tecidos, partes de órgãos, peças anatômicas; além de resíduos de 

laboratórios de análises e de microbiologia, de áreas de isolamento, de terapias intensivas, de unidades de internação, 

assim como materiais perfurocortantes. 

Fonte:  

• http://www.ecycle.com.br/component/content/article/63/3237-residuos-hospitalar-geracao-rejeitos-

embalagens-subprodutos-descarte-contaminates-patogenos-perigosos-poluicao-impactos-saude-humana-

ambiental-separacao-classificacao-destinacao-adequada.html 

• http://www.pensamentoverde.com.br/reciclagem/qual-e-o-destino-correto-do-lixo-hospitalar/ 

• http://www.setorreciclagem.com.br/reciclagem-de-residuo-hospitalar/residuos-hospitalares/ 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra C. O dia 20 de Novembro foi escolhido como uma homenagem a Zumbi dos Palmares data 

em que morreu lutando pela liberdade do seu povo no Brasil, em 1695. O objetivo é ampliar a reflexão sobre a 

introdução dos negros na sociedade brasileira. Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, foi um personagem que dedicou 

a sua vida lutando contra a escravatura no período do Brasil Colonial, onde os escravos começaram a ser introduzidos 

por volta de 1594. Preservar a ancestralidade e cultura africana é um dos pilares de luta e resistência do povo negro, que 

tem Zumbi dos Palmares como um dos principais líderes desse movimento no Brasil. O mês da Consciência Negra tem o 

intuito de não deixar morrer essa história, vindo lembrar que apesar de toda legislação vigente no nosso país em pleno 

século XXI, ainda é possível presenciar casos de racismo, preconceito e intolerância religiosa. O Dia da Consciência Negra 

é comemorado em 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares. Comemorado há mais de 30 anos por 

ativistas do movimento negro, a data foi incluída em 2003 no calendário escolar nacional. Contudo, somente a Lei 

12.519 de 2011 instituiu oficialmente o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A data é feriado em mais de mil 

cidades brasileiras. Nos estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, 

o feriado foi instituído por uma lei estadual. 

Fonte:  

• http://www.cultura.ba.gov.br/2016/11/12450/Museu-de-Arte-Moderna-lanca-projeto-MAMcestralidade-em-

comemoracao-ao-Mes-da-Consciencia-Negra.html 

• http://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-nacional-da-consciencia-negra.htm 

http://www.ebc.com.br/cidadania/2013/10/feriado-consciencia-negra 

 
 
 
 
 
 
 



 

12 

 

 
 
 
 
 
 

II 

DAS CONCLUSÕES 

 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e 

fundamentações supraelencadas. 

                                                                           

                                                                          Publique-se, 

 

23 de agosto de 2017. 

 

IDECAN 


