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ESTADO DO PIAUÍ                                                                                                                       

Prefeitura Municipal de Castelo do Piauí 

Edital nº 002/2015 – Concurso Público – RESULTADO DE RECURSOS (GABARITO)  

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA  

Questão 10 – INDEFERIDO – Nesse caso há um período composto e, intercalando as orações desse período, há a frase 

“para um bom desempenho profissional”, que por está nessa posição deve vir entre vírgulas. Manter gabarito 

Questão 12 – INDEFERIDO – A alternativa “C” está correta pois alguns povos indígenas que viviam nas terras hoje 

conhecidas como Brasil, por volta de 4 mil anos atrás, começaram a praticar a agricultura e a cerâmica (Ver Livro História 

Geral – Vol. Único – Gilberto Contrim). Com relação ao povoamento do território brasileiro não há uma confirmação 

concreta e sim hipótese. 

Questão 13 – DEFERIDA – Questão NULA, já que fugiu do conteúdo proposto. 

Questão 15 – INDEFERIDO – Alternativa correta letra “B”. 

Questão 29 – INDEFERIDO – A companhia de Navegação do Rio Parnaíba é a alternativa correta, porque fica subtendido 

que é a vapor, pois a mesma foi criada em 1858, com o nome de Companhia de Navegação a vapor do rio Parnaíba, 

entretanto a alternativa B não pode ser anulada porque a palavra não é vapor e sim vapores. 

 

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

 Questão 15 – DEFERIDO – Mudança de Alternativa para letra C 

Questão 27 – DEFERIDO – Questão NULA. 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

Questão 14 – INDEFERIDO – A plasmaférese é um processo de renovação de elementos do plasma sanguíneo que possam 

ser responsável por algumas doenças. A indicação mais comum é para a remoção de anticorpos e complexos autoimunes. 

Visto dentre as alternativas da questão, a esclerose múltipla é uma doença autoimune que ocorre pela destruição da 

bainha de mielina, substância que recobre os nervos> O tratamento fisioterapêutico , tem importância significativa afim 

de recuperar a área afetada num episódio de crise da doença. E para isso é preciso conhecimento sobre a patologia. 

Traumatismo Craniano NÃO é autoimune.  

Questão 16 – Questão NULA 

Questão 21 – Questão NULA 

 

CARGO: PSICOLOGO 

Questão 14 – Questão NULA 

Questão 24 – INDEFERIDA  - Manter gabarito, já que o enunciado da questão NÃO está de acordo com a argumentação 

do candidato. 

 

CARGO: FONOAUDIOLOGO  

Questão 29 – INDEFERIDO - De acordo com o recurso, a candidata refere sobre um programa governamental nas 

escola públicas que se chama PSE (Programa saúde na escola), o qual de acordo com o descrito esta certo, 

inclusive consta nas referencias por ela sugerido. Porem nas questões 29 e 30 aborda sobre um programa 

federal que se chama NASF, e conceituo solicitando a alternativa se adeque as diretrizes do determinado 

programa, verifique. 
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1-Na questão 29 solicitamos através de uma lei qual o programa governamental se se enquadra  e a 

alternativa exata não é a "B". 

2- Na questão 28 solicitamos a alternativa INCORRETA em relação a educação inclusiva, que não esta 

correlacionada a contribuição do fonoaudiólogo no PSE (programa saúde na escola), como sugerido através de 

bibliografia. 

3- De acordo com a candidata, a alternativa "b" da questão 29 tida como alternativa correta no gabarito 

oficial, torna-e "INCORRETA" quando se utiliza a palavra "SOMENTE". Indeferido porque solicitamos a 

alternativa "INCORRETA" que no gabarito oficial é a alternativa "b" e esta correta. 

Diante do exposto indeferimos o recurso apresentado pela candidata. 

 

CARGO: DENTISTA - ESB  
Questão 21 – INDEFERIDO – Segundo o próprio Carranza at., Periodontia Clínica, 11ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. A 

Periodontite Crônica pode ser descrita como localizada, quando poucos locais demonstram perda de inserção e perda 

óssea, ou generalizada, quando muitos locais ao redor da boca estão afetados. Portanto o item I está correto e o gabarito 

da questão 21 permanece sendo letra E, na qual todos os itens estão corretos.  

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

Questão 11 - O recurso do candidato não apresenta argumentação lógica e suficiente para a mudança de gabarito, tendo 

em vista que a referida questão é diferente da que foi aplicada pela FCC e, portanto, tem como alternativa correta letra 

(A).  

De acordo com o texto Fundamentos Filosóficos para o Serviço Social de Sônia Maria de Almeida Figueira e o texto 

Fundamentos históricos e teóricos- metodológicos do Serviço Social brasileiro na contemporaneidade de Maria Carmelita 

Yasbek o doutrinarismo e o conservadorismo NÃO se constituem em teorias sociais, bem como na década de 40 tinha 

caráter conservador da teoria social positivista, sendo assim, a alternativa correta permanece: letra A. 

Recurso INDEFERIDO. 

Questão 12-De acordo com o texto Fundamentos históricos e teóricos- metodológicos do Serviço Social brasileiro na 

contemporaneidade de Maria Carmelita Yasbek a referida questão possui duas alternativas corretas (B, E) com relação à 

vertente Fenomenológica. Portanto, a questão será NULA. Recurso DEFERIDO. 

 
Questão 17- Devido equívoco o conteúdo da referida questão (Cartilha de Orientação em Saúde Mental) não foi inserido 

no respectivo edital, dessa forma, a questão será NULA. Recurso DEFERIDO. 

Questão 24- De acordo com o Estatuto da Juventude os itens II e III da referida questão estão incorretos, pois, compete 

aos Estados elaborar os respectivos planos estaduais de juventude, em conformidade com o Plano Nacional, com a 

participação da sociedade e em especial da Juventude (não especifica a faixa etária, pois se considera jovem as pessoas 

entre 15 e 29 anos de idade); Quanto ao item III compete a União formular e coordenar a execução da PNJ. 

Portanto a alternativa correta permanece:  Letra B. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 29 - A referida questão está clara e totalmente em conformidade com o respectivo edital, sendo conteúdo da 

Reforma Sanitária, bem como da Política de Atenção Integral aos Usuários de Álcool e Outras Drogas. O recurso do 

candidato não apresenta argumento lógico e suficiente para a anulação da questão. Tendo como alternativa correta: 

Letra C. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 30 - O recurso do candidato não apresenta argumentos lógicos e suficientes para a anulação da questão, visto 

que a referida questão está de acordo com a Cartilha (Perfil das Famílias do Cadastro Único, ano 2013), tendo como 

alternativa correta: 
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Letra C. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 34 - Conforme a Política Nacional de Assistência Social o único item incorreto da referida questão é VI, visto que 

os Serviços de Acolhimento constituem serviços da PSE de alta complexidade. Os demais itens estão todos em 

conformidade com a referida PNAS. Dessa forma, a alternativa correta permanece: 

Letra E. Recurso INDEFERIDO. 

Questão 35- Em consonância com a Lei N° 8.142 de 28 de dezembro de 1990 os conselhos têm composição paritária 

entre sociedade civil (50%) e poder público (50%) divididos em representantes do Poder Público e trabalhadores do setor, 

dessa forma, os usuários compõem o maior percentual em sua participação. Assim, a alternativa correta permanece: 

Letra E. Recurso INDEFERIDO. 

 

CARGO: EDUCADOR FÍSICO 

Questão 23 – Questão NULA 
 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

Questão 05 – INDEFERIDO – Em I, há uma silepse ou concordância ideológica, portanto está correto. Em II, “obrigadas” é 

adjetivo e concorda com o substantivo a que se refere, no caso “moças”; portanto está corret. 
Questão 06 – INDEFERIDO – As preposições essenciais introduzem sempre pronomes pessoais do caso oblíquo e nunca 

do caso reto. Ex: entre mim e ti/ entre ela e mim/ entre ti e ela. 

Questão 26 – Questão NULA 

 
Questão 35 – INDEFERIDO – O candidato não compreendeu a questão e fez uma argumentação sem fundamentação. 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/VIGIA/GARI 

Questão 02 – INDEFERIDO - Manter o gabarito da prova de português como a letra “B” como gabarito oficial, pois no 

texto fica bem claro que“existem, segundo o texto, pessoas que acreditam em conspirações dos governos, porém há 

aqueles que simplesmente desdenham dessas histórias de extraterrestres”. O mesmo não pode ser percebido na letra 

“E”, pois em nenhum momento o texto diz que eles trabalham para o governo dos E.U.A, e sim que “alienígenas existem 

de fato e que eles trabalham em conjunto com os seres humanos em departamentos da Área 51.” 

Questão 03 – INDEFERIDO - É percebido no texto que a palavra “cético” tem como definição metalinguística: uma pessoa 

descrente ou incrédulo, ou melhor,que não consegue confiar em; que está sempre com dúvidas; descrente. O mesmo 

vocábulo não pode jamais ter como significado a letra “C” (contestação), como argumenta o candidato. Ademais, é 

perceptível que contestar algo é se opor a algo ou alguma coisa. Sendo assim, manter o gabarito oficial como letra “E”. 

Questão 04 – INDEFERIDO - Em consonância com a gramática tradicional, existem vários tipos de sujeitos e um deles é 

conhecido como sujeito oculto ou elíptico. Tomando a oração: “quando falamos em seres extraterrestres (...)”, o sujeito 

do verbo falar é um sujeito elíptico (nós) e não o sintagma preposicionado em seres extraterrestes. A classificação de “em 

seres extraterrestes” é objeto indireto e não sujeito. Sendo assim, manter o gabarito oficial letras “E”. 

Questão 23 – INDEFERIDO – Manter gabarito 

Questão 27 – INDEFERIDO – Manter gabarito 

Questão 29 – Questão NULA 
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Questão 32 – Questão NULA 

 
Questão 34 – INDEFERIDO – Manter gabarito 

Questão 38 – INDEFERIDO – Manter gabarito 

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL/PROFESSOR CLASSE A 

Questão 12 – INDEFERIDO – Manter gabarito 

Questão 16 – Questão NULA 

Questão 20 – INDEFERIDO – Manter gabarito 

Questão 22 – INDEFERIDO – Manter gabarito – Na perspectiva de Paulo Freire, ensinar exige o reconhecimento de ser 

condicionado por instâncias e situações, próprio da sociedade. Ver. Pedagogia da Autonomia – 1997. 

Questão 28 – INDEFERIDO – Manter gabarito – A obra de referência citada na referida questão é “Pedagogia do 

Oprimido” na qual Freire faz críticas à uma concepção. Apesar de ser uma critica a educação tradicional e ao tecnicismo 

em nenhum momento Freire utiliza o termo concepção, se refere à pedagogia ou tendência tecnicista. 

Questão 32 – INDEFERIDO – Manter gabarito – A redação dada pela Lei 12.796, de 2013 que altera a LDB 9.394/96 em 

seu Art. 4-I confirma a resposta correta da questão. Segundo o referido Artigo: “A educação básica obrigatória e gratuita 

dos 4 aos 17 anos de idade, será organizada da seguinte forma: 

a) Pré-escola 

b) Ensino Fundamental 

c) Ensino Médio.” 

Questão 37 – INDEFERIDO – Manter gabarito – Não existe obrigatoriedade de informar um teoria que fundamente o 

pensamento quando se trata de uma ideia objetiva e consensual sobre conceitos que fundamentam o PPP. Não trata-se 

de ideias filosóficas, ideológicas mas sim princípios de fundamentação que norteiam uma gestão democrático-

participativas.  

Questão 38 – INDEFERIDO – Manter gabarito – Na dimensão pedagógica reside a possibilidade da efetivação da 

intencionalidade da escola e não a dimensão administrativa de pessoal como foi pontuada na questão. 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS 

Questão 14 – INDEFERIDO – Manter gabarito. 

Questão 18 – Questão NULA 

Questão 19 – Questão NULA 

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Questão 24 e 25 – Questões NULAS 

Questão 20 – INDEFERIDO - Argumentação inconsistente, pois o conceito deflexibilidade  é um e o de 

alongamento é outro. Manter o gabarito oficial“ A”. Ademais, sendo a flexibilidade, a resistência aeróbica, a 

força e composição corporal características da aptidão física relacionado à saúde.  

Questão 26 – INDEFERIDO - A aptidão física ligada a saúde refere-sea flexibilidade, a resistência aeróbica, 

a força e composição corporal. Não a apenas um tipo de exercício. 
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Questão 28 – INDEFERIDO - Submáximos afim de proporcionar estímulos satisfatórios para enfatizar produção 

de GH e testosterona, hormônios ligados ao crescimento, gerando um situação favorável ao crescimento. Logo 

porque tem que ter estímulos suficientes a proporcionar tal mudança. 

Questão 29 – INDEFERIDO - O jogo social envolve um contexto, uma aceitação por arte dos indivíduos  

(democracia), participação com papeis pré-determinados ou não. Com isso, leva-se em consideração a 

complexidade do jogo de acordo com Freire.  

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA  

Questão 23 – INDEFERIDO – Manter gabarito. 

Questão 26 – Questão NULA 

 
Questão 27 – INDEFERIDO – Manter gabarito. 

Questão 29 – Questão NULA. 

OBS: AS QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO E FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS, PARA OS CARGOS DE PROFESSOR DE ENSINO 

INFANTIL E CLASSE A, SÃO AS MESMAS CONTESTADAS NOS DEMAIS CARGOS DE PROFESSOR, PORTANTO, DEVEM SER 

COMPARADAS AS RESPOSTAS COM AS REPECTIVAS QUESTÕES, COM EXCEÇÃO, DA QUESTÃO 31 QUE TEVE 

CONTESTAÇÃO DOS SEGUINTES CARGOS: PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA/HISTÓRIA/MATEMÁTICA E GEOGRAFIA. 

VEJA A RESPOSTA DO RECURSO:  

A alternativa correta é a letra E, conforme gabarito já publicado.  

         O sistema educacional brasileiro é dividido em Educação Básica e Ensino Superior. A Educação Básica passou a ser 

estruturada por etapas e modalidades de ensino que engloba a Educação Infantil, O Ensino Fundamental e o Ensino 

Médio. 

         O legislador ao abordar as modalidades nem sempre utiliza a nomenclatura “modalidade de ensino”, contudo, a 

partir do significado e conceito do termo tornou-se explícito que temos como modalidades, segundo a LDB 9.394/96 a 

Educação Indígena, a Educação Especial, a EJA, a Educação do Campo e a Educação Profissional ou Técnica. 

         A Educação Profissional técnica de nível médio está contemplada na modalidade de educação Profissional ou Técnica 

não se configurando como uma modalidade e sim um curso. Veja Art. 39, Parágrafo 2º - III da Lei 11.741/2008.  

 

OBSERVAÇÃO: As questões que sofreram mudança de alternativas deverão ser observadas no GABARITO DEFINITIVO, 

será como base no mesmo que faremos a correção das provas. 

 

Teresina (PI) 26, março de 2015 

 

Coordenação de Eventos - IGE 


