
 
 

PARECER 001/2018 – CEV – DISPÕE SOBRE OS RECURSOS IMPETRADOS 

CONTRA GABARITOS E QUESTÕES DAS PROVAS DO CONCURSO 

PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO MUNICÍPIO 

DE PORTEIRAS-CEARÁ 

 

 

A Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Regional do Cariri – 

URCA, com fundamento no subitem 15.1, alínea “c”, do EDITAL nº. 001/2018-PMP, 

torna público o julgamento dos recursos. 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

 

PORTUGUÊS - PARA MOTORISTA - QUESTÕES - DE 01 A 05 

 

QUESTÃO 01 

ID DO RECURSO: 4332 

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

QUESTÃO 04 - NULA 

 

 

  



 
NÍVEL MÉDIO 

 

PORTUGUÊS – COMUM A TODOS OS CARGOS - QUESTÕES DE 01 A 10 

 

QUESTÃO: 03 

ID DO RECURSO: 4355    

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

A questão apresenta informações interpretativas sobre o texto Uma vela para Dario e 

solicita que se marque a opção em desacordo com o que é dito no texto.  

 

QUESTÃO: 04 

ID DO RECURSO: 4365    

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

A questão 04 apresenta uma série de informações referentes ao texto e solicita-se que 

marque a opção em que mostra a preocupação com Dario, em desacordo com o restante 

do texto em que indicam a falta comprometimento das pessoas. 

 

QUESTÃO: 05 

ID DO RECURSO: 4361; 4332; 4368; 4489; 4385 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

Questão 05 - identificar a classificação da palavra faz parte da compreensão da resposta. 

A regra de acentuação da palavra é que esta é uma paroxítona terminada em ditongo. 

 

QUESTÃO: 06 

ID DO RECURSO: 4328; 4332; 4430; 4371 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

A questão 06 apresenta uma frase retirada do texto e, dentro dela, a palavra “café” está 

destacada. É solicitado ao concorrente que marque a opção em que apareça a mesma 

regra de acentuação gráfica. Segundo a NGB, café é uma palavra acentuada por ser 

oxítona terminada em E. As opções apresentadas foram: 

A. Paletó; caburé; português; crachás; 

B. Pó; metrô; dominó; purê; 

C. Baú; marajá; carijó; pontapé; 

D. Parabéns; sabiá; filé; Grajaú; 

E. Cajá; herói; reféns; paletó. 

A palavra PÓ, da letra B, é monossílabo tônico; BAÚ, da letra C, é um hiato; GRAJAÚ, 

da letra D, também; HERÓI, da letra E, também. Como se pode observar, a letra correta 

é a A. 

 

QUESTÃO: 07 

ID DO RECURSO: 4365    

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

Questão 07 – solicita a correta grafia das palavras com CH, ou X 

 

QUESTÃO: 09 

ID DO RECURSO: 4381    

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 



 
A questão 09 apresenta uma sequência de substantivos e apresenta sua classificação de 

acordo com a flexão de gênero. Das opções apresentadas, solicita-se que seja marcada a 

opção em desacordo com a norma culta da Gramática. 

 

QUESTÃO: 10 

ID DO RECURSO: 4386    

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

Questão 10 - refere-se à flexão de número dos substantivos compostos. 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS - COMUM A TODOS OS CARGOS - QUESTÕES 

DE 11 A 40 

 

QUESTÃO: 13 

ID DO RECURSO: 4470  

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE: a data do desmembramento segue a do enunciado; o referido 

enunciado refere-se ao município desde onde Porteiras foi desmembrada, mantendo-se a 

questão e a opção anunciada no gabarito. 

 

QUESTÃO: 20 

ID DO RECURSO: 4357   

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE: de acordo com o enunciado da questão o tema do filme inaugural é 

que deve ser analisado não o de maior premiação; 

 

QUESTÃO: 31 

ID DO RECURSO: 4411   

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE: o enunciado exige a localização, termo preciso e claro, não ao que 

se refere, mantendo-se a opção correta de acordo com o gabarito; 

 

QUESTÃO: 33 

ID DO RECURSO: 4416, 4426, 4331; 4335; 4373; 4405; 4378; 4329;4324; 4427; 

4404; 4436; 4320; 4384; 4353; 4465; 4481; 4490; 4319; 4342;4345;4346; 4347;4410; 

4421;4387; 4395; 4396; 4398;          

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

PROCEDENTE: A opção a ser assinalada é letra “A”, de forma distinta da apresentada 

no gabarito oficial referente à prova em apreço. Retificar o gabarito. 

 

QUESTÃO: 34 

ID DO RECURSO: 4369; 4428, 4332; 4336; 4375; 4405; 4378; 4329;4324; 4429; 

4437; 4322; 4384;4349; 4465; 4473; 4480; 4491; 4319;4343; 4344;4346;4348; 

4408;4387; 4391;4396; 4400;               

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

PROCEDENTE. A opção a ser marcada diverge da apresentada no gabarito relativo à 

prova em questão. A opção a ser assinalada é letra “B”. Retificar o gabarito. 



 
QUESTÃO: 37 

ID DO RECURSO: 4360   

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE: o gabarito apresenta a opção a ser assinalada. 

 

QUESTÃO: 40 

ID DO RECURSO: 4370;   

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE: o enunciado implica a análise do numero de habitantes do 

município, o que deve ser de conhecimento diante do exposto no programa do certame, 

Assim, em relação ao número de habitantes, a opção a ser assinalada é a letra “D”.  

 

  



 
NÍVEL TÉCNICO 

 

PORTUGUÊS – COMUM A TODOS OS CARGOS - QUESTÕES DE 01 A 05 

 

QUESTÃO: 03 

ID DO RECURSO: 4415; 4441 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

Questão 03 – trata das regras de Acentuação Gráfica. A palavra que está destacada 

encontra justificativa para ser acentuada por ser uma oxítona terminada em E. Das 

proposições apresentadas, as opções A e E são monossílabas, C e D são ditongos, logo a 

opção correta é a letra B. A palavra maracujá é oxítona. 

 

QUESTÃO: 05 

ID DO RECURSO: 4413; 4414; 4364 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

Questão 05 – em resposta ao recurso interposto esta comissão esclarece que a referida 

questão se trata de flexão de gênero do substantivo e solicita que seja marcada a opção 

em desacordo com as normas gramaticais. São apresentadas as seguintes proposições: 

A. Onça – epiceno; - refere-se a animal; 

B. Pessoa – sobrecomum; - só existe a forma “a pessoa” 

C. Jornalista – comum de dois; - o/a jornalista 

D. Poeta – comum de dois; 

E. Barão – biforme. – baronesa.  

A opção em que aparece o erro é a D, pois poeta é biforme, o feminino é poetisa. 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS - COMUM A TODOS OS CARGOS - QUESTÕES 

DE 06 A 20 

 

QUESTÃO: 08 

ID DO RECURSO: 4313  

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE: O debate jurídico acerca das realizações e em que nível isso foi 

executado não constitui objeto da questão em tela. A abordagem se volta para as 

argumentações políticas que pautaram a votação e consequentes desdobramentos do 

impeachment. Mantêm-se assim a questão e a opção a ser considerada; 

 

QUESTÃO: 15 

ID DO RECURSO: 4313  

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE: o enunciado faz referencias ao divulgado em 2018, não em 2017; 

quanto aos juízos prévios sobre os supostos de erros de digitação da produção do portal 

(on line) de qualquer jornal consultado a banca não pode se manifestar. 

 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM - QUESTÕES DE 21 A 40 

 



 
QUESTÃO: 23  

ID DO RECURSO: 4393, 4458       

RESULTADO DO RECURSO: NÃO ACEITO 

JUSTIFICATIVA: o autor ( CARVALHO, Gilson, 2013) corrobora que  o Sistema 

Público de Saúde resultou de décadas de luta de um movimento que se denominou 

Movimento da Reforma Sanitária. Foi instituído pela Constituição Federal (CF) de 

1988 e consolidado pelas Leis 8.080 e 8.142. Esse Sistema foi denominado Sistema 

Único de Saúde (SUS). Nesse sentido o que consolida a assistência à saúde no Brasil é a 

Constituição Federal de 1988. Este assunto está inserido na História da Saúde Pública 

Brasileira 

 

QUESTÃO: 36  

ID DO RECURSO: 4313  

RESULTADO DO RECURSO: NÃO ACEITO 

JUSTIFICATIVA:  O autor clássico do livro - Prática de Enfermagem -  Brunner & 

Suddarth conceitua  a patologia “ Delírio como  Um estado de confusão aguda que 

começa com a desorientação; quando não é imediatamente tratado e avaliado, pode 

progredir para mudanças no nível de consciência, lesão cerebral irreversível e, por vezes 

morte”. 

 

QUESTÃO: 40  

ID DO RECURSO: 4456   

RESULTADO DO RECURSO: NÃO ACEITO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com a autora clássica Nébia Maria Almeida. No livro 

Emergência. Atendimento e cuidados de enfermagem. Cita que as drogas depressoras 

são substâncias capazes de alterar tanto as funçõesfisiológicas desta forma as drogas 

depressoras diminuem a atividade do Sistema Nervoso enquanto que as situações de: 

Esclerose dos vasos, enfermidades renais e um quadro de DHEG ( Doença Hipertensiva 

do Estado Gestacional) aumentam a pressão arterial. 

 

 

  



 
NÍVEL SUPERIOR 

 

PORTUGUÊS – COMUM A TODOS OS CARGOS SUPERIOR- QUESTÕES DE 

01 A 05 

 

QUESTÃO: 01 

ID DO RECURSO: 4354; 4377; 4374; 4362; 4338; 4471; 4472 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

Questão 01 – em resposta ao recurso interposto, esta comissão esclarece os seguintes 

fatos: - questão trata de interpretação textual em que certos aspectos devem ser 

observados por serem de fundamental importância, como: o título, a recorrência do 

assunto nos parágrafos e a conclusão do texto. Esclarece ainda que, diferente do que se 

imagina, não é algo subjetivo e sem propriedade. 

Melhor exemplificando: a palavra texto pertence ao mesmo campo semântico da palavra 

tecer, entrelaçar. Quando bem construído, há um entrelaçamento de ideias para 

constituir o todo, o resultado final. A questão em foco apresenta excerto do próprio 

texto, ou seja, todas as ideias estão contidas no texto, mas, a ideia principal é o resultado 

do incêndio do Museu Nacional, exposto na opção A. Mataram o conhecimento e, nesse 

sentido, provocaram um epistemicídio. A opção  B. As primeiras notas emitidas pelo 

governo mancham suas próprias mãos. trata de uma medida tomada do caso; a C ...o 

cenário era de perplexidade diante da dimensão catastrófica do incêndio do Museu 

Nacional. serve de informação e “convite” do enunciador ao enunciatário/receptor à 

empatia para as informações que serão postas. A opção D. E ao mesmo tempo, reflexo 

do País que nos tornamos, um país bruto, insensível, ignorante, desigual, autoritário. É 

um argumento utilizado pelo enunciador para justificar o ocorrido e a E. Ainda que não 

exista até o momento a determinação das causas do incêndio, certamente as condições 

para que ele ocorresse de forma tão devastadoras é sim um crime. também não 

apresenta a ideia geral do texto. 

 

QUESTÃO: 02 

ID DO RECURSO: 4454; 4333; 4363; 4394; 4435; 4443; 4359; 4351; 4472; 4440; 

4379 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

Questão 02 – o enunciado da questão é claro: ... de vidas inteiras dedicadas à pesquisa, 

de conhecimento acumulado para a humanidade, um acervo imprescindível para as 

futuras gerações. A utilização do acento grave no trecho destacado está pautada nas 

regras de regência nominal. Das alternativas a seguir, marque a que apresenta desvio 

da norma culta sobre este assunto: (grifos nossos). Isto posto, a opção  B, 

Atravessamos a rua perpendicular do Museu Nacional – apresenta desvio da norma 

pois o nome em destaque rege a preposição a. 

Quanto ao fato da questão exigir a utilização apropriada do acento grave – crase, esta 

comissão esclarece que, de acordo com o conteúdo de Língua Portuguesa para o Nível 

Superior consta: 

LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia (escrita correta das palavras). Significado das 

palavras – Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão Silábica. 

Pontuação. Acentuação Gráfica. Morfologia. Interpretação e compreensão de Texto. 

Emprego dos Pronomes. Sintaxe: período simples e período composto. Regência 

https://cartacapital.com.br/sociedade/incendio-destroi-museu-nacional-no-rio-de-janeiro
https://cartacapital.com.br/sociedade/incendio-destroi-museu-nacional-no-rio-de-janeiro


 
nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Código de Ética e Deontologia de 

Enfermagem – análise crítica. . Código de Ética e Disciplina. (Grifo nosso) , como se 

pode observar, o estudo sobre regência nominal consta no Edital 01/2018 PMP e 

consiste em conhecer que tipo de preposição (ou ausência desta) o nome exige. Ou seja: 

Trata-se, segundo Celso Luft, do encontro e fusão de vogais idênticas. A palavra vem 

do grego krásis, que significa combinação, fusão, mistura. O acento grave é uma sinal 

gráfico que indica que há uma crase (encontro do artigo feminino “a” com a preposição 

“a” ou encontro da preposição “a” com os pronomes demonstrativos “aquele, aquela, 

aqueles e aquelas”). 

 

QUESTÃO: 03 

ID DO RECURSO: 4333; 4435; 4443 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

Questão 03 – A questão pede que marque a opção em que o uso da vírgula seja utilizado 

pela mesma regra apresentada, neste caso, Para isolar certas expressões 

exemplificativas, conformação e conjunções: Além disso, por exemplo, isto é, ou seja, a 

saber, aliás, ou melhor, neste sentido, ou antes, com efeito, a meu ver, por assim dizer, 

por outra, entretanto, no entanto, por isso, logo etc. 

 

QUESTÃO: 04 

ID DO RECURSO: 4314 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

Questão 04 – esta comissão esclarece que o candidato deveria observar as modificações 

que as palavras sofreriam ao passar para o plural, para depois observar a opção correta. 

Além do que, deve-se informar que a questão se encontra de acordo com o Edital, pois: 

LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia (escrita correta das palavras). Significado das 

palavras – Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão Silábica. 

Pontuação. Acentuação Gráfica. Morfologia. Interpretação e compreensão de Texto. 

Emprego dos Pronomes. Sintaxe: período simples e período composto. Regência 

nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Código de Ética e Deontologia de 

Enfermagem – análise crítica. . Código de Ética e Disciplina. (Grifo nosso)  

E esclarece que, segundo consta nos compêndios da Bibliografia própria desta Área, o 

termo Morfologia é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. 

A morfologia está agrupada em dez classes, denominadas classes de palavras ou 

classes gramaticais. São elas: Substantivo, Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo, 

Advérbio, Preposição, Conjunção e Interjeição. As flexões compõem a classificação de 

tais palavras. 

 

QUESTÃO: 05 

ID DO RECURSO: 4455 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

Questão 05 – Esta comissão transcreve a parte referente ao Conteúdo de Português do 

Edital 01/2018 PMP, para o Ensino Superior: 

LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia (escrita correta das palavras). Significado das 

palavras – Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão Silábica. 

Pontuação. Acentuação Gráfica. Morfologia. Interpretação e compreensão de Texto. 

Emprego dos Pronomes. Sintaxe: período simples e período composto. Regência 



 
nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Código de Ética e Deontologia de 

Enfermagem – análise crítica. . Código de Ética e Disciplina. (Grifo nosso)  

E esclarece que, segundo consta nos compêndios da Bibliografia própria desta Área, o 

termo Morfologia é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. 

A morfologia está agrupada em dez classes, denominadas classes de palavras ou 

classes gramaticais. São elas: Substantivo, Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo, 

Advérbio, Preposição, Conjunção e Interjeição. As flexões compõem a classificação de 

tais palavras. 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS - COMUM A TODOS OS CARGOS SUPERIOR - 

QUESTÕES DE 06 A 15 

 

QUESTÃO: 13 

ID DO RECURSO: 4424 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE: Entre as opções a serem marcadas a única é a referente à Jardim, o 

que está explicitado no gabarito e no grupo de opções a serem consideradas. 

 

QUESTÃO: 14 

ID DO RECURSO: 4321  

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE: A questão se refere a uma das maiores festas da cidade em tela, não 

a maior festa da cidade. Mantêm-se assim o enunciado e a opção a ser assinalada. 

 

 

DENTISTA - QUESTÕES DE 16 A 45 

 

QUESTÃO: 16 

ID DO RECURSO: 4358 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. O Capítulo VIII do Código de Ética Odontológica, no seu Art. 19 

determina que “na fixação dos honorários profissionais, serão considerados: […]  VIII - 

a cooperação do paciente durante o tratamento.Desta forma, ratifica-se o gabarito 

oficial. 

 

QUESTÃO: 25 

ID DO RECURSO: 4366, 4459 

RESULTADO: ACEITO 

PROCEDENTE.  Retifica-se o gabarito oficial, considerando a questão ANULADA, 

em virtude de o enunciado não apresentar a palavra “exceto”, gerando ausência resposta 

adequada.  

 

QUESTÃO: 29 

ID DO RECURSO: 4367 

RESULTADO: ACEITO 



 
PROCEDENTE.  Retifica-se o gabarito oficial, considerando a questão ANULADA, 

em virtude de a mesma apresentar as alternativas  B e E iguais.  

 

QUESTÃO: 33 

ID DO RECURSO: 4464, 4475 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE.  No que tange à terapia pulpar para dentes decíduos e permanentes 

imaturos, segundo Cameon (2012), - Manual de Odontopediatria, página 125  “O 

tamanho da exposição pulpar não afeta o prognóstico”.   

Fonte: Manual de odontopediatria / editores Angus C. Cameron, Richard P. Widmer 

[tradução deLuciana Pomarico ... et al.]. - 3.ed. - Rio de Janeiro : Elsevier, 2012. Desta 

forma, ratifica-se o gabarito oficial. 

 

QUESTÃO: 35 

ID DO RECURSO: 4474, 4476 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Os fatores predisponentes para traumatismos dentais consistem em: 

-Má oclusão de Classe II divisão 1; -Sobressaliência de 3-6 mm – responsável pelo 

dobro da incidência de traumatismos nos dentes incisivos, em comparação com 

sobressaliência de 0-3 mm;   -Sobressaliência >6 mm – o que triplica os 

riscos.(CAMERON, 2012)  Desta forma, ratifica-se o gabarito oficial.                                                                                                                                         

Fonte: Manual de odontopediatria / editores Angus C. Cameron, Richard P. Widmer 

[tradução deLuciana Pomarico ... et al.]. - 3.ed. - Rio de Janeiro : Elsevier, 2012. Desta 

forma, ratifica-se o gabarito oficial. 

 

QUESTÃO:39 

ID DO RECURSO: 4372 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE.  A gengivite associada a contraceptivos orais é considerada 

doença gengival induzida por placa, podendo ocorrer em um periodonto sem perda de 

inserção ou em um periodonto com                                                                                                                   

perda de inserção que está estável e não progredindo, sendo considerada doença 

gengival modificada por medicamentos (CARRANZA et al, 2011). Desta forma, 

ratifica-se o gabarito oficial.                                                                                                                                                        

 

QUESTÃO: 40                                                                                                                  

ID DO RECURSO: 4376 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Os fatores sistêmicos que contribuem para a gengivite, como 

alterações endócrinas associadas à puberdade, ciclo menstrual, gravidez  e diabetes, 

podem ser exacerbados devido a alterações na resposta inflamatória gengival à presença 

da placa. Esta resposta alterada parece resultar dos efeitos das condições sistêmicas nas 

funções celulares e imunológicas do hospedeiro. Estas mudanças são mais aparentes 

durante a gravidez, quando a prevalência e a gravidade da inflamação gengival podem 

aumentar mesmo na presença de baixos níveis de placa. Discrasias sanguíneas, como a 

leucemia, podem alterar a função imunológica por meio de um distúrbio no equilíbrio 

normal dos leucócitos imunologicamente competentes que suprem o periodonto. A 



 
hipertensãopor si só, no entanto não configura-se como fator sistêmico para gengivite 

(não configura nexo causal etiológico). O uso de medicamentos anti-hipertensivos, por 

sua vez, não é considerado fator sistêmico predisponente, como solicitado pelo 

enunciado, e sim um fator adjuvante nas gengivites induzidas por medicamentos.   

Desta forma, ratifica-se o gabarito oficial.                                                                                                                                                                     

 

QUESTÃO: 45 

ID DO RECURSO: 4477 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Os fatores que governam a capacidade de um adesivo estar em 

contato íntimo com o substrato, seja ele esmalte ou dentina, são a rugosidade de 

superfície, a viscosidade do adesivo e o molhamento do substrato pelo adesivo. Apenas 

em dentina é relevante a remoção se smear layer e a formação da camada híbrida, o que 

não se verifica em esmalte. Desta forma, ratifica-se o gabarito oficial. 

 

 

NUTRICIONISTA - QUESTÕES DE 16 A 45 

 

QUESTÃO: 32 

ID DO RECURSO: 4460, 4389,  

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

NÃO ACEITO, POIS A RESPOSTA ESTÁ CONFORME ANÁLISES E ESTUDOS 

COM EMBASAMENTOS CIENTÍFICOS 

 

QUESTÃO: 40 

ID DO RECURSO: 4486 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

NÃO ACEITO, POIS A RESPOSTA ESTÁ CONFORME ANÁLISES E ESTUDOS 

COM EMBASAMENTOS CIENTÍFICOS. 

 

QUESTÃO: 44 

ID DO RECURSO: 4479 

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO: 45 

ID DO RECURSO: 4412 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

NÃO ACEITO, POIS A RESPOSTA ESTÁ CONFORME ANÁLISES E ESTUDOS 

COM EMBASAMENTOS CIENTÍFICOS. 

 

 

PSICOLOGIA - QUESTÕES DE 16 A 45 

 

QUESTÃO: 16 

ID DO RECURSO:  4417 

RESULTADO: RECURSO NEGADO 



 
JUSTIFICATIVA: “Foulkes introduziu o conceito de Matriz grupal. Para ele o grupo é 

uma matriz de experiências e processos interpessoais”, ( AFONSO, 2006, P.19), 

divergindo do que é apresentado na alternativa “D” que apresenta estes processos como 

sendo intrapessoais. 

O gabarito da questão encontra-se correto. 

 

QUESTÃO: 20 

ID DO RECURSO:  4444 

RESULTADO: Recurso não aceito 

JUSTIFICATIVA: A questão solicita qual a alternativa incorreta segundo o pensamento 

de Piaget. Na alternativa “A” temos que: Na fase pré-operatória, a criança já pode 

começar a aplicar os princípios e a lógica. A transição do primeiro período para o 

segundo se realiza mediante a imitação, o que provoca na criança uma imagem mental, 

que a linguagem participa. –  A fase em que as crianças, segundo a teoria de Piaget, 

começam a aplicar os princípios e a lógica, ocorrem na etapa das operações completas e 

não na fase pré -operatória. 

A letra “D” encontra-se correta. A alternativa não generaliza que todas as crianças do 

período sensórios motor não compreendem a existência do objeto quando este encontra-

se ausente e sim, que isto pode ainda ocorrer. Ela pode ainda não entender 

completamente. 

 

QUESTÃO: 26 

ID DO RECURSO:  4446 

RESULTADO:  recurso não aceito 

JUSTIFICATIVA: Os pensamentos/estudos de Vygotsky buscam romper a visão 

clássica que vê o pensamento e a linguagem como elementos dissociáveis, diferentes, 

autônomos e reduzido apenas a sua época e aos reflexos e hábitos – individuais. O que 

acaba tornando a alternativa “B” a opção incorreta. 

Houve falha na interpretação da questão. 

VYGOTSKY, L. S. A construção do pensamento e da linguagem. Rio de Janeiro: 

Martins Fontes, 2010. 

VYGOTSKY, L. S. Pensamento e Linguagem. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 1998 

 

QUESTÃO: 29 

ID DO RECURSO:  4468 

RESULTADO: RECURSO  NÃO ACEITO 

JUSTIFICATIVA:  O erro de digitação no enunciado da questão em “Kurt Kevin” ao 

invés de Kurt Levin, em nada traz prejuízo ao entendimento e resolução da questão. 

Inclusive, em todas as alternativas o nome do teórico encontra-se corretamente 

expresso. 

 

QUESTÃO: 30 

ID DO RECURSO:  4337 

RESULTADO: RECURSO NEGADO 

JUSTIFICATIVA:  “D) A entrevista psicológica permite a realização dos dois 

principais aspectos da avaliação: Anamnese e o exame psíquico.” A afirmação encontra-



 
se correta, segundo Dalgalarrondo (2018). O exame psíquico não constitui um fazer 

exclusivo da psiquiatria. 

 

QUESTÃO: 32 

ID DO RECURSO: 4467, 4418, 4334 

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

JUSTIFICATIVA:  Questão Nula. A Referência As Relações Objetais São Objeto De 

Estudo Tanto Na Teoria De Melanie Klein Quanto Winnicott. 

 

QUESTÃO: 33 

ID DO RECURSO:  4448 

RESULTADO: RECURSO NEGADO 

JUSTIFICATIVA: O candidato questiona que o gabarito deveria ser a alternativa “D”, e 

justamente esta, é a alternativa apresentada no gabarito oficial. 

 

QUESTÃO: 37 

ID DO RECURSO:  4449, 4419 

RESULTADO:  recurso não aceito 

JUSTIFICATIVA: na alternativa “A”  temos: O psicólogo deve ter autonomia teórica, 

técnica e metodológica, de acordo com os princípios ético-políticos que norteiam a 

profissão. Dessa forma, torna-se subordinado ao seu critério, o uso dos instrumentos, 

técnicas psicológicas e da experiência profissional da Psicologia voltados para 

avaliação dos indivíduos em situação prisional.  Ao afirmar que a intervenção do 

psicólogo está subordinada ao seu próprio critério, temos o erro da alternativa. O CFP 

define de maneira clara até onde o fazer do psicólogo que atua com indivíduos em 

situação prisional pode estender-se. Este encontra-se expresso nas alternativas seguintes 

que estão todas corretas.  

Falha na interpretação da questão. 

Resolução 009/2010, Disponível em: https: 

//site.cfp.org.br/nota-sobre-a-resoluo-cfp-que-ao-regulamentar-a-atuao-do-psiclogo-no-

sistema-prisional-impede-a-realizao-do-exame-criminolgico-pela-categoria/ 

 

QUESTÃO: 42 

ID DO RECURSO:  4450 

RESULTADO:  recurso não aceito 

JUSTIFICATIVA: Segundo Ana Mercês Maria Bock, em Psicologias: uma introdução 

ao estudo de psicologia, 2009, a descrição de meio encontra-se correta. Assim como 

descrito na alternativa “C”.  

A realidade psíquica  ( alternativa “E”) é o conceito que não é apresentado, 

inclusive pela citada autora, no mesmo grupo de fatores que influenciam no 

desenvolvimento humano, assim como crescimento orgânico, hereditariedade, meio e 

maturação. 

 

QUESTÃO:  43 

ID DO RECURSO:  4452 

RESULTADO: RECURSO NEGADO 



 
JUSTIFICATIVA:  No DECRETO Nº 79.822, DE 17 DE JUNHO DE 1977 que 

Regulamenta a Lei nº 5.766, de 20 de dezembro de 1971, que criou o Conselho Federal 

e os Conselhos Regionais de Psicologia e dá outras providências, em seu capítulo VIII 

que trata das infrações e Penalidades, seção II ( penalidades), encontramos: Os 

Presidentes dos Conselhos Federal e Regionais têm qualidade para agir, mesmo 

criminalmente, contra qualquer pessoa que infringir as disposições deste Regulamento 

e, em geral, em todos os casos que digam respeito às prerrogativas, à dignidade e ao 

prestígio da profissão de Psicólogo. O que torna a alternativa “D” correta. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D79822.htm 

 

 

  



 
NÍVEL MAGISTÉRIO 

 

 

PROFESSOR DE BIOLOGIA - QUESTÕES DE 21 A 45 

 

QUESTÃO: 21 

ID DO RECURSO: 4383 

RESULTADO DO RECURSO: NÃO ACEITO 

RESPOSTA: alternativa IV da questão 21 não generaliza que o iodo é encontrado no 

sal, e sim, afirma que o iodo pode ser encontrado no sal. Estando correta esta afirmação, 

não causando dubiedade, não há embasamento suficiente para anular a questão. 

 

QUESTÃO: 21 

ID DO RECURSO: 4380 

RESULTADO DO RECURSO: NÃO ACEITO 

RESPOSTA: Pelo mesmo motivo do recurso 4583, a alternativa IV da questão 21 não 

generaliza que o iodo é encontrado no sal, e sim, afirma que o iodo pode ser encontrado 

no sal. Estando correta esta afirmação, não causando dubiedade, não havendo 

embasamento suficiente para anular a questão. 

 

QUESTÃO: 28 

ID DO RECURSO: 4312 

RESULTADO DO RECURSO: NÃO ACEITO 

RESPOSTA: A alusão ao barbante, neste caso, serve para a observação dos fios finos, 

que se associam para formar uma corda mais espessa. As fibras colágenas possuem 

fibrilas menores que se associam para formar fibras mais espessas. As fibras colágenas 

são associadas a cordas moleculares e conferem resistência aos tecidos e órgãos do 

corpo. O uso da fita elástica, nessa atividade prática, seria para fazer analogia às fibras 

elásticas. Não há, portanto, embasamento para ser anulada a questão.  

 

QUESTÃO: 30 

ID DO RECURSO: 4382 

RESULTADO DO RECURSO: NÃO ACEITO 

RESPOSTA: A única doença, dentre as alternativas da questão, na qual é transmitida 

por organismo do gênero Morbillivirus é o sarampo, não havendo, portanto, necessidade 

de maior detalhamento sobre a doença no enunciado da questão. 

 

QUESTÃO: 31 

ID DO RECURSO: 4392 

RESULTADO: ACEITO 

Questão anulada 

 

 

QUESTÃO: 38 

ID DO RECURSO: 4311 

RESULTADO DO RECURSO: NÃO ACEITO 



 
RESPOSTA: A questão se refere a Filos, do reino animal, e não a Classes. Ao se referir 

aos crustáceos, a candidata se refere a uma classe, e não ao filo desse grupo de animais 

que é justamente o dos artrópodes. Não há embasamento para que a questão seja 

anulada, não havendo dubiedade no enunciado e nenhum erro entre as alternativas. 

 

 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA - QUESTÕES DE 21 A 45 

 

QUESTÃO: 34 

ID DO RECURSO: 4461, 4451, 4330, 4460, 4453, 

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

Devido à troca de gabarito, foi aceito o recurso, pois a alternativa correta é a Letra “A”. 

Retifica o gabarito oficial 

 

QUESTÃO: 38 

ID DO RECURSO: 4456, 4469 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

As opções das questões estão claras pois na letra “A” os fósseis não são resultante 

diretamente das forças internas da terra, na letra “B” os fósseis não são fenômenos 

recentes, não existe relação dialética como afirma a letra “C”, nem foi foi resultado de 

uma seca climática como afirma a letra “D”. A letra “D” portanto é a resposta correta 

para o processo de fossilização.  

A questão diz respeito ao processo de fossilização, ou seja, de como se originaram os 

fósseis da Bacia do Araripe e não como se originou geologicamente a Bacia do Araripe. 

Tendo como gabarito a letra “D”. 

 

QUESTÃO: 42 

ID DO RECURSO: 4453, 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

O conceito de lugar para geografia é determinado pelas relações sociais e não natural, 

ou seja, pela dinâmica da natureza. O conceito de lugar é eminentemente social como 

afirma Milton Santos, Ruy Moreira, entre outros outores. O que torna a letra “E” 

correta. 

 

 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA - QUESTÕES DE 21 A 45 

 

QUESTÃO: 26 

ID DO RECURSO:  4482 

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

PROCEDENTE. Há duas alternativas como solução da questão. Portanto a questão deve 

ser ANULADA. 

 

QUESTÃO: 27 

ID DO RECURSO: 4326, 4316, 4317, 4339, 4422, 4425, 4397, 4447, 4420, 4431, 

4432. 

RESULTADO: RECURSO ACEITO 



 
PROCEDENTE. Pelos dados da questão a situação criada é impossível. Portanto a 

questão deve ser ANULADA. 

 

QUESTÃO: 28 

ID DO RECURSO: 4325, 4423, 4399, 4463, 4483, 4485. 

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

PROCEDENTE. As soluções apresentadas pelos candidatos estão corretas. Sendo 

assim, o gabarito deve ser alterado, tendo como resposta correta a letra “E”. Retificar o 

gabarito oficial. 

 

QUESTÃO: 29 

ID DO RECURSO: 4327, 4318, 4438, 4434.  

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

PROCEDENTE. As soluções apresentadas estão corretas. O gabarito deve ser alterado, 

tendo agora como opção correta a letra “E”. Retificar o gabarito oficial. 

 

QUESTÃO: 35 

ID DO RECURSO:  4439, 4484. 

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A referida questão não deixa dúvidas quanto ao seu enunciado. A 

solução apresentada por um dos candidatos está incompleta, pois o mesmo esqueceu de 

acrescentar a quantidade de dias decorridos. Portanto, a questão deve ser mantida como 

está. 

 

QUESTÃO: 36 

ID DO RECURSO: 4445  

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A questão aborda juros simples e não juros compostos como alega 

o candidato. A mesma é perfeitamente solucionável utilizando juros simples, bastando 

para isso, atualizar os valores para a data do pagamento. Portanto a questão permanece 

como está. 

 

QUESTÃO: 37 

ID DO RECURSO: 4340, 4401.  

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. Embora os candidatos tenham apresentado como solução os 

números corretos, erraram na hora de verificar quem é o número original. Obeserve que 

o número original é 86, pois 68 = (34/43)86. Assim, a questão permanece como está. 

 

QUESTÃO: 40 

ID DO RECURSO: 4341, 4403.  

RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A questão é uma aplicação direta do teorema da bissetriz externa, a 

qual é perfeitamente resolvida com os dados informados na questão. 

 

QUESTÃO: 43 

ID DO RECURSO: 4487, 4488. 



 
RESULTADO: RECURSO NÃO ACEITO 

IMPROCEDENTE. A solução apresentada pelo candidato está errada, o mesmo deveria 

escrever a função g(x) como uma função afim. O mesmo usa o fato que se ab=cd, então 

a=b e c=d, o que não é válido nos números reais. Portanto, a questão permanece como 

está. 

 

QUESTÃO: 44 

ID DO RECURSO:  4433 

RESULTADO: RECURSO ACEITO 

PROCEDENTE. A solução do candidato está correta e de acordo com o gabarito oficial 

divulgado pela CEV, ou seja, a alternativa correta é a letra “B”, conforme divulgado no 

site. Ratificando o gabarito oficial. 

 


