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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES/MG 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados 
para o Concurso Público de Provas e Títulos destinado ao preenchimento de vagas do quadro de servidoresda 
Prefeitura Municipal de Gonçalves, que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme 
disposto no EDITAL Nº 01, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021. 
 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

 

Inscrição Nome Cargo 

248000844 Gisele Alves Venâncio Agente Educacional 

248000892 Caio Henrique Da Silva Pereira Agente Educacional 

248000239 Walney Pereira Cruz Assistente Social 

248000502 Gisele Mara Da Silva Assistente Social 

248000630 João Vinicius Nascimento De Almeida Enfermeiro 

248000674 Luiz Antonio Angelo Da Silva Médico do PSF 

248000762 Elivelton Andrade Marcondes Motorista I 

248000357 Talita Marçal Pereira Professor de Inglês 

248000610 Adriene Glaucia De Miranda Professor I 

248000770 Valéria Hallie De Almeida Ribeiro Professor I 

248000740 Bárbara De Oliveira Falce Recepcionista 

248000702 Leluana Lemes Da Silva Técnico de Enfermagem 

248000739 Bárbara De Oliveira Falce Técnico do O.M.E 

248000870 Gabriel Bueno Da Silva Técnico do O.M.E 

248000979 Adriel Douglas Nogueira Carlos Técnico do O.M.E 
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II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS  

  

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

Cargo: Agente Educacional 
 

BRANCA 

17 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão é claro e enfático ao questionar sobre as características que excetuam o trabalho escravo 
atualmente no país. A opção de resposta que atende adequadamente à indagação é: “condições sub-humanas, com 
água potável, saneamento básico e liberdade de tramitação”. De fato, tais particularidades não evidenciam condições 
sub-humanas. Efetivamente, água potável, saneamento básico e liberdade de tramitação se referem a direitos humanos.  
 
Fontes:  

 https://escravonempensar.org.br/o-trabalho-escravo-no 
brasil/#:~:text=No%20Brasil%2C%2095%25%20das%20pessoas,expostas%20a%20essa%20pr%C3%A1tica%20cri
minosa  

 https://reporterbrasil.org.br/dados/trabalhoescravo/  
 

 

Cargo: Assistente Social 
 

BRANCA 

18 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão correta é a alternativa D, pois todas as assertivas são corretas exceto a I, então isso impossibilita as outras 
assertivas. Os cientistas são de nacionalidades diferentes, porém a assertiva afirma que eles são alemães, David 
MacMillan é britânico. Além disso, haviam dois tipos de catalizadores metais e enzimas, não apenas uma como a 
assertiva afirma, também uma descoberta científica não anulará a outra neste caso.  
 
Fontes:  

 https://g1.globo.com/tudo-sobre/premio-nobel/ 

 https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2021/10/11/premio-nobel-de-economia-2021.htm 

 https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/premio-nobel-de-quimica-vai-para-dupla-por-desenvolvimento-de-
organocatalise assimetrica/ 

 
 

BRANCA 

19 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A única assertiva correta é a III, logo a alternativa correta é a B, pois nas outras há erros. Existe uma diferença entre 
República da China e República popular da China, na assertiva I o país mencionado é Taiwan". O nome oficial do país é 
"República da China", isso não precede, uma vez que em 1971 a República popular da China se torna membro 
permanente do Conselho de Segurança da ONU, pela Resolução 2758 da Assembleia Geral da ONU substituiu Taiwan 
pela República Popular da China em todas as instâncias e organismos da entidade.  
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Fontes: 

 https://operamundi.uol.com.br/hoje-na-historia/18034/hoje-na-historia-1971-china-se-torna-membro-
permanente-do-conselho-de-seguranca-da-onu 

 https://brasil.un.org/ 
 
 

BRANCA 

39 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “ultrapassar” denota, nesse contexto, “ir além” daquilo que se julga necessário no campo das políticas sociais. 
Compreende que as atribuições e competência do Assistente Social vão além da execução das políticas sociais, uma vez 
que o profissional também é inserido em outros espaços sócios ocupacionais.  
De acordo com Iamamoto (2003, p. 20), “o Assistente Social tem de ir além das rotinas institucionais, e agir sempre além 
das possibilidades presentes. Ser um profissional propositivo e não só executivo”.  
Entende-se que a participação de assistentes sociais pode ser efetiva nos espaços de luta pela cidadania dos idosos e na 
garantia dos direitos da população idosa. Contudo, muitos são os desafios que se colocam para o profissional de Serviço 
Social, que precisa ter uma postura investigativa, reflexiva e propositiva para enfrentar as adversidades do cotidiano 
profissional no enfrentamento da questão do envelhecimento. 
 
Fontes: 

 BAPTISTA, M. V. Prática social/prática profissional: a natureza complexa das relações profissionais cotidianas. In: 
______; BATTINI, O. (Org.). A prática profissional do assistente social: teoria, ação, construção de conhecimento. 
São Paulo: Veras, 2009. v. 1. 

 IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho profissional e formação profissional. São 
Paulo: Cortez, 2005. 

 Políticas Sociais e Gerontologia: Diálogos Contemporâneos. Disponível em: https://www. 

 uniedusul.com.br/wp-content/uploads/2020/09/e-book-politicas-sociais-e-gerontologia.pdf 
 

 

Cargo: Enfermeiro 
 

BRANCA 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Expor uma tese, naturalmente, exige a apresentação de argumentos que a fundamentem. Ou seja, os argumentos 
apresentados funcionam como razões, ou como fundamentos de que a tese defendida tem sentido e consistência. Nas 
práticas sociais que envolvem a proposição de um certo posicionamento ou ponto de vista, a estratégia de oferecer 
argumentos – não por acaso chamada de argumentação – é um recurso de primeira importância.  
Portanto, é necessário que o leitor identifique os argumentos utilizados pelo autor na construção de um texto 
argumentativo. Essa tarefa exige que o leitor, primeiramente, reconheça o ponto de vista que está sendo defendido e 
relacione os argumentos usados para sustentá-lo. 
Na questão em análise, os dados de pesquisa utilizados pelo autor têm como principal objetivo comprovar a tese 
defendida por meio de informações concretas que possam levar o leitor a admitir e aceitar o ponto de vista do redator.  
Já o argumento baseado no raciocínio lógico por meio da relação de causa e consequência configura-se como um 
recurso persuasivo que busca comprovar a tese defendida a partir da exploração das relações de causa e consequência 
associadas ao tema debatido. Ao explicar os porquês e as consequências da temática em questão, pode-se confirmar as 
ideias expressas pela tese.  
Reiterando: as provas concretas (dados estatísticos) foram utilizadas no texto como uma espécie de justificativa, de 
explicação que ajudariam a fundamentar a tese defendida pelo autor. No entanto, os dados não são uma causa e 
tampouco apontam para uma consequência relacionada à tese, já que os dados sugerem uma conclusão e não uma 
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consequência. Apesar de as ideias de conclusão e consequência manterem uma estreita relação semântica, são ideias 
diferentes. Consequência é um fato, é certo, é um acontecimento passível de comprovação, é irrefutável. Exemplo: 
Estava tão cansado que dormiu rapidamente. Dormir rapidamente é o fato, é a consequência direta de estar muito 
cansado.  
Por outro lado, a ideia de conclusão está relacionada a uma leitura plausível, uma interpretação possível, coerente, feita 
a partir de informações veiculadas no texto. Exemplo: Cheguei de viagem à tarde, portanto, não posso saber o que 
aconteceu pela manhã. Não saber o que aconteceu pela manhã é uma das possíveis conclusões a partir do que foi 
veiculado na 1ª oração, mas não configura uma consequência de chegar da viagem à tarde. Outras conclusões poderiam 
ser depreendidas, tais como: não pude estar presente na reunião pela manhã, poderei visitar meus pais à noite... 
Assim, os dados apresentados no texto sugerem uma possível justificativa ou explicação para a existência do racismo no 
Brasil. No entanto, os dados não geram consequências, eles apenas apontam para uma realidade que poderá ser 
interpretada como uma conclusão. Portanto, a resposta correta é letra A.  
 
Fonte:  

 Brasil, Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da educação: SAEB: ensino médio: matrizes de 
referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SAEB; Inep, 2008. 
 

 

BRANCA 

09 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Voz passiva é uma construção sintática em que um objeto direto passa a ocupar a posição de sujeito, ou seja, é a 
maneira de como o verbo se expressa em relação ao sujeito, que no caso da passiva, ele sofre a ação. Sendo assim, a voz 
passiva é utilizada para demonstrar interesse pela pessoa ou objeto que sofre uma ação, ao invés da pessoa ou objeto 
que realiza a ação. Em outras palavras, a coisa ou pessoa mais importante passa a ser o sujeito da oração. A seguir, 
alguns exemplos: 
 

 O bolo foi comprado pelos funcionários. 
O bolo: sujeito que recebe a ação verbal 
foi comprado: verbo na voz passiva 
 

 A casa da mãe foi reformada pelo filho. 
A casa da mãe: sujeito que recebe a ação verbal 
foi reformada: verbo na voz passiva 
 
A voz passiva, também, pode expressar a mudança de perspectiva de uma cena, ocultando os responsáveis por uma 
determinada ação. Esse tipo de construção faz com que os culpados não sejam comprometidos. Exemplos: 

 O banco foi roubado. 

 Os remédios foram manipulados. 

 A bicicleta de João foi encontrada. 
 
Já a voz ativa é usada quando o sujeito gramatical pratica a ação verbal. Indica, assim, que o sujeito gramatical é o 
agente da ação. Na frase na voz ativa “Minha avó criou meu irmão.” podemos verificar que o sujeito (minha avó) realiza 
a ação indicada pelo verbo (criou meu irmão). 
Na questão em análise, há três enunciados que estão na voz ativa:  
A. “A sociedade brasileira é racista.” (12º§) 
B. “Essa violência e ódio deixam a alma esquartejada...” (6º§) 
C. “O sangue jorra nas ruas e vielas de comunidades carentes...” (3º§) 
 
Apenas a alternativa D está na voz passiva: “A população brasileira é composta por 56,2% de pretos e pardos.” (8º§). 
Essa estrutura pode ser identifica pelas seguintes características linguísticas presentes no enunciado: 

 A população brasileira = sujeito paciente; 

 é composta = locução verbal; 
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 por 56,2% de pretos e pardos = agente da passiva. 
 
Por fim, ainda é possível fazer a conversão do enunciado para a voz ativa: 56,2% de pretos e pardos compõem a 
população brasileira. 
 
Fontes:  

 SACCONI, Luiz Antônio. Nossa gramática - teoria e prática. 25ª ed. Atual: São Paulo, 1999. 

 TERRA, Ernani. Curso prático de gramática. São Paulo: Scipione, 1996. 
 
 

BRANCA 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Existe apenas uma alternativa correta e é a D, uma vez que realmente a China é um país imperialista, porém esse 
imperialismo é multifacetado e diferente manifestando-se em várias frentes, seja por meio de maciço investimento em 
infraestruturas ou acordos comerciais e muito menos pela sua força bélica como o imperialismo tradicional. Além disso, 
essa nação não pretende impor sua cultura, religião e regime político para as outras nações.  
A alternativa C não pode ser considerado correta, pois “as rivalidades entre as potências mundiais, sobretudo 
europeias”, ou seja, principalmente europeia, não é verdadeira, uma vez que os países europeus não incomodam a 
China seja na área econômica, tecnológica ou militar. As vezes em alguns pontos da questão climática essa nação é 
questionada publicamente por poucos líderes europeus.  
No tocante à rivalidade com países europeus, isso não acontece, pois as nações europeias são muito tímidas em relação 
ao enfretamento do imperialismo chinês, a principal nação que ainda rivaliza com a China e os Estados Unidos da 
América, essa sim é a principal nação que rivaliza com Pequim.   
 “As disputas nas esferas: econômicas, tecnológicas, industriais e geopolíticas” não são com países europeus, mas com 
os EUA isso impossibilita a alternativa C de ser considerada correta. As lideranças europeias, principalmente a 
Alemanha, não fazem frente à expansão do poder geopolítico da China, seja na Europa, África, América ou Oceania.  
Portanto, A alternativa correta é a D, pois nela encontra-se os processos históricos que levaram a China a se tornar uma 
potência, além disso, há menção do crescimento econômico, tecnológico e industrial chinês isso vai alterar a relação 
geopolítica atual. A China vem ganhando espaço antes ocupado pelos EUA. 
 
Fontes: 

 OGGIOLA, Osvaldo. Impérios em Rota de Colisão. Primeira Guerra Mundial: o fim dos impérios. São Paulo: 
Ediouro 

 BBC News Brasil Como deve ficar a disputa entre China e EUA com Joe Biden no poder. 

 BBC News Brasil EUA x China 5G 

 Jovem Pan News Disputas entre EUA e China vieram para ficar. 

 CNN Mundo Coronavírus e a disputa por hegemonia entre China e EUA. 

 BBC News Brasil Por que tensão entre China e Taiwan reacende temor de guerra com EUA. 
 
 

BRANCA 

17 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Davi Kopenawa e o francês Bruce Albert em “A queda do céu”, obra publicada originalmente em francês em 2010, 
mostram o processo de contato entres os “brancos” e povos indígenas, essa obra é conhecida mundialmente, porém no 
Brasil ela é pouco debatida e explorada em poucos meios acadêmicos.    
Kopenawa sintetiza os clássicos da literatura universal em duas definições, as quais são a base para resolver a questão. 
Em “os brancos dormem muito, mas só conseguem sonhar com eles mesmos” e “faço parte do povo da mercadoria e 
das fábricas! Só eu possuo todas essas coisas! Sou inteligente! Sou um homem importante, sou rico!”  
Sigmund Freud (A interpretação dos sonhos) faz a relação entre sonho e um desejo, de modo que os autores fazem uma 
crítica a essa relação e conclui com outro clássico Karl Marx (O Capital), pois o fato de sonhar com eles mesmos mostra o 
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egoísmo da sociedade capitalista, que transforma tudo e todos em mercadoria. Por isso Davi Kopenawa denominou os 
“brancos” de povo da mercadoria, um dos autores que é referência quando o assunto é mercadoria é Marx em o Capital.   
Então a alternativa B é a única correta, pois todos os outros clássicos das alternativas não estão relacionados com a 
definição dos autores, logo a questão correta é realmente a alternativa B, pois as duas definições de Kopenawa retratam 
aspectos da obra a interpretação dos sonhos e o capital respectivamente de Sigmund Freud e Karl Marx.  
 
Fontes: 

 MARX, Karl. O Capital: crítica da Economia Política. Livro. São Paulo: Boitempo, 2013. 

 Kopenawa, Albert, Bruce, Davi A queda do céu: Palavras de um xamã yanomami / Davi Kopenawa e Bruce Albert 
; tradução Beatriz Perrone-Moisés; prefácio de Eduardo Viveiros de Castro — 1a ed. — São Paulo : Companhia 
das Letras, 2015. 

 
 

BRANCA 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Conforme o folder recreativo criado pela Anvisa, para precaução relacionada a aerossóis diz o seguinte, ''Mantenha a 
porta do quarto SEMPRE fechada e coloque a máscara PFF2 (N95) antes de entrar no quarto.''  
No folder da Precaução de contato da ANVISA, a varicela entra nos exemplos das doenças: “Indicações: infecção ou 
colonização por microrganismo multirresistente, varicela, infecções de pele e tecidos moles com secreções não contidas 
no curativo, impetigo, herpes zoster disseminado ou em imunossuprimido, etc.”, e NÃO entra no cartaz da precaução 
por aerossóis, gerando assim ambiguidade na resposta. 
 
Fontes:  

 https://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/precaucoes_aerossois.pdf. Acesso em 20/01/2022. 

 https://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/precaucoes_a3.pdf 
 

 

Cargo: Médico do PSF 
 

BRANCA 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A tese ou ideia principal de um texto diz respeito ao ponto de vista do autor que será defendida por meio de 
argumentos que a fundamentarão. No texto “As verdades mais profundas”, a principal ideia defendida é a de que Pretos 
e pardos são os que mais sofrem discriminação, violência e injustiça social.  
As ideias expostas nas alternativas A e B constam no texto. Entretanto, trata-se de ideias secundárias. Já a letra D é falsa, 
pois o racismo institucional não é exatamente o mais grave problema enfrentado pela população negra, embora seja, 
também, um dos problemas atingem por essa parcela da população. 
Portanto, a alternativa C é a resposta correta. 
 
Fonte:  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e interação. 3ª Ed. São Paulo: Atual, 2009.  
 
 

BRANCA 

17 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Davi Kopenawa e o francês Bruce Albert em “A queda do céu”, obra publicada originalmente em francês em 2010, 
mostram o processo de contato entres os “brancos” e povos indígenas, essa obra é conhecida mundialmente, porém no 
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Brasil ela é pouco debatida e explorada em poucos meios acadêmicos.    
Kopenawa sintetiza os clássicos da literatura universal em duas definições, as quais são a base para resolver a questão. 
Em “os brancos dormem muito, mas só conseguem sonhar com eles mesmos” e “faço parte do povo da mercadoria e 
das fábricas! Só eu possuo todas essas coisas! Sou inteligente! Sou um homem importante, sou rico!”  
Sigmund Freud (A interpretação dos sonhos) faz a relação entre sonho e um desejo, de modo que os autores fazem uma 
crítica a essa relação e conclui com outro clássico Karl Marx (O Capital), pois o fato de sonhar com eles mesmos mostra o 
egoísmo da sociedade capitalista, que transforma tudo e todos em mercadoria. Por isso Davi Kopenawa denominou os 
“brancos” de povo da mercadoria, um dos autores que é referência quando o assunto é mercadoria é Marx em o Capital.   
Então a alternativa B é a única correta, pois todos os outros clássicos das alternativas não estão relacionados com a 
definição dos autores, logo a questão correta é realmente a alternativa B, pois as duas definições de Kopenawa retratam 
aspectos da obra a interpretação dos sonhos e o capital respectivamente de Sigmund Freud e Karl Marx.  
 
Fontes: 

 MARX, Karl. O Capital: crítica da Economia Política. Livro. São Paulo: Boitempo, 2013. 

 Kopenawa, Albert, Bruce, Davi A queda do céu : Palavras de um xamã yanomami / Davi Kopenawa e Bruce Albert 
; tradução Beatriz Perrone-Moisés; prefácio de Eduardo Viveiros de Castro — 1a ed. — São Paulo : Companhia 
das Letras, 2015. 

 
 

Cargo: Motorista I 
 

BRANCA 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Se o proprietário dispõe de 198 metros de arame e ele precisa de 3 voltas, sendo cada volta 70 metros, 70 x 3 = 210, 
faltou arame. 
210 – 198 = 12 metros faltaram 
 
Fonte: 

 A Conquista da Matemática Giovanni/Giovanni Junior/Castrucci Editora FTD 
 

 

Cargo: Professor de Inglês 
 

BRANCA 

20 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A crise energética é um problema global, pois ela se manifesta em vários aspectos da sociedade, tais como a economia 
que atualmente é interligada, todos os países de algum modo são afetados, porém de forma diferente. A crise pela falta 
de carvão na China e gás em alguns países da Europa, tem implicações na economia do Brasil diretamente, porque o país 
depende de importação grande variedade de insumos agrícola para abastecer o agronegócio, adquiridos principalmente 
da China, além de alguns componentes para indústria automobilística.   
A questão correta é a A, pois apenas as assertivas I e II estão corretas, de modo que foi amplamente divulgado a grave 
crise hídrica a qual o Brasil vem passando, por isso expressões como racionamento energético e apagão são 
amplamente divulgadas nos noticiários brasileiros. 
As chuvas que castigaram alguns estados brasileiros nos últimos meses é algo pontual, devemos lembrar que o país tem 
proporções continentais, isso fica claro quando falamos da crise hídrica, visto que há regiões sofrendo enchentes 
enquanto outros sofrem com a falta de chuva. Então o fato dos últimos meses algumas regiões do Brasil a chuva ser 
abundante isso não acabará com a crise hídrica a qual o país enfrentará.  
 
Fontes: 
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 Jornalismo TV Cultura: Brasil vive segunda grande crise energética em 20 anos 

 Jovem Pan News: Crise de energia se transforma em problema global 

 JORNAL DA CNN: Crise energética chinesa deixa mundo em alerta | Band Jornalismo: Crise energética provoca 
apagões na China.  

 
 

Cargo: Professor I 
 

BRANCA 

02 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A tese ou ideia principal de um texto diz respeito ao ponto de vista do autor que será defendida por meio de 
argumentos que a fundamentarão. No texto “As verdades mais profundas”, a principal ideia defendida é a de que Pretos 
e pardos são os que mais sofrem discriminação, violência e injustiça social.  
As ideias expostas nas alternativas A e B constam no texto. Entretanto, trata-se de ideias secundárias. Já a letra D é falsa, 
pois o racismo institucional não é exatamente o mais grave problema enfrentado pela população negra, embora seja, 
também, um dos problemas atingem por essa parcela da população. 
Portanto, a alternativa C é a resposta correta. 
 
Fonte: 

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e interação. 3ª Ed. São Paulo: Atual, 2009.  
 
 

BRANCA 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A crise energética é um problema global, pois ela se manifesta em vários aspectos da sociedade, tais como a economia 
que atualmente é interligada, todos os países de algum modo são afetados, porém de forma diferente. A crise pela falta 
de carvão na China e gás em alguns países da Europa, tem implicações na economia do Brasil diretamente, porque o país 
depende de importação grande variedade de insumos agrícola para abastecer o agronegócio, adquiridos principalmente 
da China, além de alguns componentes para indústria automobilística.   
A questão correta é a A, pois apenas as assertivas I e II estão corretas, de modo que foi amplamente divulgado a grave 
crise hídrica a qual o Brasil vem passando, por isso expressões como racionamento energético e apagão são 
amplamente divulgadas nos noticiários brasileiros. 
As chuvas que castigaram alguns estados brasileiros nos últimos meses é algo pontual, devemos lembrar que o país tem 
proporções continentais, isso fica claro quando falamos da crise hídrica, visto que há regiões sofrendo enchentes 
enquanto outros sofrem com a falta de chuva. Então o fato dos últimos meses algumas regiões do Brasil a chuva ser 
abundante isso não acabará com a crise hídrica a qual o país enfrentará. 
 
Fontes: 

 Jornalismo TV Cultura: Brasil vive segunda grande crise energética em 20 anos 

 Jovem Pan News: Crise de energia se transforma em problema global 

 JORNAL DA CNN : Crise energética chinesa deixa mundo em alerta | Band Jornalismo: Crise energética provoca 
apagões na China.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há mais de uma resposta correta, havendo indução ao erro. A banca julga improcedente o 
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recurso, pois a resposta para as competências gerais da BNCC são: conhecimento, pensamento científico, crítico e 
criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento 
e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e autonomia, e todas as demais alternativas estão atravessadas 
por conceitos não contemplados neste assunto na BNCC. 
 
Fonte: 

 https://tutormundi.com/blog/10-competencias-gerais-da-bncc 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há mais de uma resposta correta, havendo indução ao erro. Como a questão não cita o autor da 
afirmação; fonte...fica a cargo do candidato pensar em uma "linha educacional" dentre muitos pensamentos e 
pensadores que existem. Crítico social ou tradicional. No pensamento crítico social as afirmativas das letras A e B 
condizem com o que foi pedido: EXCETO. A banca, no entanto, mantém o gabarito pois a única alternativa que se 
configura como exceção é: Observando que não há um caminho de certezas a ser seguido, mas, vários caminhos de 
incertezas, tentando conceber articulações, identidades e diferenças entre eles. Todas as demais estão corretas e são 
caminhos possíveis para o professor pesquisador. 
 
 

BRANCA 

38 

 
Recurso Procedente. Altera-se a questão para a alternativa A. 
Sustenta o recurso que há mais de uma resposta correta, havendo indução ao erro. Tem-se uma afirmativa que não cita 
autor, fonte, deixando o candidato com interpretações dúbias levando-o a marcar mais de uma questão. Neste caso, as 
letras A, B e C atenderiam o que foi pedido. Esta banca indica que, apesar de os argumentos do candidato estarem 
errados quando este reporta como certas as letras A, B, C. o que não É verdade. No entanto, houve erro na divulgação 
do gabarito pois Currículos pensados no contexto colocado na questão, são parte de uma tentativa de reinstituir o poder 
hegemônico que foi abalado pelos movimentos sociais. Em um currículo nacional predominantemente monocultural, 
que lida com a diversidade colocando o sempre ideológico “nós” como o centro de tudo e em geral mencionando 
perifericamente “as contribuições” das pessoas de cor, mulheres e “outros”, são fundamentais a manutenção das 
noções hierárquicas vigentes acerca do que é importante como conhecimento oficial, a restauração dos tradicionais 
padrões e valores “ocidentais”, o retorno a uma pedagogia “disciplinada”, e assim por diante, texto que está contido na 
alternativa A. Dessa forma, o gabarito foi alterado para alternativa A. 
 
Fonte: 

 Currículo, cultura e sociedade. Moreira, Antônio Flávio e Silva, Tomaz Tadeu – Editora Cortez, p.79 
 
 

BRANCA 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a questão 39 está de maneira generalizada, sem citação de autor, pensador, fonte, linha 
pedagógica sugerida (Crítico Social ou Tradicional). Portanto as letras B e C condiz com a dúvida "Os sistemas de escrita 
baseados na linguagem oral se desenvolvem a partir de", pois seguem uma mesma linha de raciocínio e as letras A e D 
dentro de uma outra linha educacional. A letra B pois refere-se a um autor, Cagliari (2008), a fonologia se ocupa dos 
aspectos interpretativos dos sons, ou seja, da estrutura funcional na língua. O candidato não dá, entretanto, nenhum 
encaminhamento ao seu pedido. De outro lado, a banca mantém o gabarito divulgado pois Conforme Ferreiro e 
Teberosky (1985), a escrita é um objeto simbólico, um significante que representa algo. Estudos sobre o 
desenvolvimento da escrita infantil revelam que, no início, a criança considera a palavra como parte do objeto e não 
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como um símbolo, e que somente mais tarde ela se dá conta que um conjunto de letras pode ser um objeto substitutivo, 
um símbolo que pode representar algo (TEBEROSKY, 1990). Os sistemas de escrita baseados na linguagem oral 
desenvolvem-se a partir das associações grafo-fonológicas, oferecendo uma verdadeira compreensão do 
relacionamento entre eles e a linguagem oral. Assim, como refere Morais (1997), o ato de escrever desenvolve-se à 
medida que a criança é capaz de compreender a relação que a fala mantém com a escrita e a forma como a primeira 
pode ser representada pela segunda. 
 
Fonte: 

 https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/175504/A%20Aquisi%C3%A7%C3%A3o%20da%20Ling
uagem.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

 
 

Cargo: Recepcionista 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que no trecho “Não prego desconfiança básica, mas uma perspectiva menos alienada: (...)” (15º§) 
existem duas alternativas corretas: a B – “Os adjuntos adnominais podem determinar ou caracterizar o predicado” e C – 
“A palavra ‘básica’ é um adjunto adnominal que caracteriza o núcleo do objeto direto”. 
Segundo Cunha e Cintra (2016) e Terra e Nicola (2008), adjunto adnominal é o termo acessório da oração que se liga ao 
nome com a função de determiná-lo ou caracterizá-lo. Sendo assim, os adjuntos adnominais não determinam ou 
caracterizam o predicado e sim os nomes/substantivos que compõem o predicado, como ocorre na alternativa C. Ela 
informa que a palavra “básica” é um adjunto adnominal (um adjetivo) que caracteriza o núcleo do objeto direto, neste 
caso o nome/substantivo “desconfiança”. Portanto, a alternativa C é a única que apresenta a informação correta. 
 
Fontes: 

 CUNHA, Celso Ferreira da; CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 7. ed., Rio 
de Janeiro: Lexikon, 2016. 

 TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Gramática de hoje. São Paulo: Scipione, 2008. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão evidencia que todas as afirmativas (I, II e III) estão corretas, pois tais elucidações são coerentes e apropriadas 
ao serem analisadas de acordo com a política externa do Segundo Reinado. A afirmativa “O Brasil demonstrou a vontade 
de assumir uma posição de autonomia em relação à Inglaterra” é inadequada, pois, quanto à política externa, o Brasil, 
que, por sua extensão territorial, já usufruía de posição privilegiada no continente sul-americano, procurou, ao longo do 
reinado do Imperador Dom Pedro II, desempenhar agressiva política, a fim de evitar o fortalecimento de outras nações 
que ameaçassem sua posição hegemônica. Além disso, procurou expressar sua vontade de assumir uma posição 
“autônoma” em relação à Inglaterra. 
 
Fonte:  

 https://www.educabras.com/enem/materia/historia/historia_do_brasil/aulas/politica_externa_do_segundo_rei
nado 
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Cargo: Técnico de Enfermagem 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
O enunciado questiona sobre o Produto Interno Bruto (PIB). Entretanto, podemos afirmar que: todos os países calculam 
o seu PIB em suas respectivas moedas; os bens e os serviços finais que o compõem são medidos no preço em que 
chegam ao consumidor; não expressa fatores importantes para distribuição de renda, qualidade de vida, educação e 
saúde; trata-se da soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um 
ano. Dessa forma, todas as afirmativas são verdadeiras, não havendo incorreção e incoerência nas explicitações dadas 
para análise. 
 
Fonte: 

 https://www.cashme.com.br/blog/oqueepib/#:~:text=O%20Produto%20Interno%20Bruto%20%C3%A9,PIB%20n
as%20suas%20respectivas%20moedas.&text=Se%20um%20pa%C3%ADs%20n%C3%A3o%20produzir,o%20seu%
20PIB%20ser%C3%A1%20nulo  

 
 

BRANCA 

23 

 
Recurso Procedente. Altera-se a questão para alternativa B. 
A vacina hepatite B está indicada para todas as gestantes, de qualquer faixa etária, e em qualquer idade gestacional, a 
depender da situação vacinal encontrada, para prevenção da infecção pelo vírus da hepatite B.  
 
Fonte: 

 BVS Atenção Primária em Saúde. Como organizar o calendário vacinal da gestante? Núcleo de Telessaúde Rio 
Grande do Sul | 05 jul 2019 Disponível em: https://aps.bvs.br/aps/como-organizar-o-calendario-vacinal-da-
gestante/ Acesso em: 26/01/2022 

 
 

Cargo: Técnico em Contabilidade 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
O enunciado questiona sobre o Produto Interno Bruto (PIB). Entretanto, podemos afirmar que: todos os países calculam 
o seu PIB em suas respectivas moedas; os bens e os serviços finais que o compõem são medidos no preço em que 
chegam ao consumidor; não expressa fatores importantes para distribuição de renda, qualidade de vida, educação e 
saúde; trata-se da soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um 
ano. Dessa forma, todas as afirmativas são verdadeiras, não havendo incorreção e incoerência nas explicitações dadas 
para análise. 
 
Fonte: 

 https://www.cashme.com.br/blog/oqueepib/#:~:text=O%20Produto%20Interno%20Bruto%20%C3%A9,PIB%20n
as%20suas%20respectivas%20moedas.&text=Se%20um%20pa%C3%ADs%20n%C3%A3o%20produzir,o%20seu%
20PIB%20ser%C3%A1%20nulo  
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Cargo: Técnico do O.M.E. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando desta questão solicita a análise do que se afirma em I, II e III, sobre este período: “Ele era um poeta 
desesperado; eu era um romancista frustrado.”. Em I, afirma-se que se trata de um período simples, composto pelo 
mesmo verbo. Essa afirmação está errada, já que há dois verbos no período e, mesmo que seja o mesmo verbo, cada um 
deles constitui uma oração, caracterizando o período como composto, e não como simples. Em II, afirma-se que os 
sintagmas destacados (“um poeta desesperado”; “romancista frustrado”) desempenham a função sintática de 
predicativo do sujeito. Essa afirmação está correta, ainda que o sintagma da segunda oração tenha sido citado sem o 
artigo “um”, porque os termos citados (“romancista frustrado”) caracterizam o sujeito da oração. Observa-se que, nos 
dois casos, o verbo “ser” funciona como verbo de ligação, ou seja, liga a característica do sujeito ao sujeito. Sendo assim, 
do ponto de vista morfossintático, os termos citados desempenham a função sintática de predicativo do sujeito. Em III, 
afirma-se que o período é constituído por duas orações e que o sujeito da primeira é o pronome “ele” e o da segunda é 
o pronome “eu”. Essa afirmação também está correta, já que o verbo “ser” está flexionado para concordar com essas 
duas pessoas. Essa análise revela que apenas o que se afirma em II e III está correto, portanto, apenas a alternativa D 
atende ao comado desta questão. Sendo assim, o gabarito preliminar está correto e deve ser mantido.   
 
Fontes:  

 ANTUNES. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Editora Parábola, 2005. 

 CEGALLA. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 2010. 

 FERREIRA, M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: Editora FTD S.A., 2011.  

 FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando desta questão solicita que seja identificada a alternativa onde a substituição do sintagma destacado pelo 
sugerido entre parênteses não torna obrigatório o uso da crase. Na alternativa A, sugere-se a substituição de “rugir a 
falar” por “rugido a fala”. Essa substituição torna obrigatório o uso do acento grave antes do substantivo feminino 
“fala”, por causa da regência do verbo preferir. Se o substantivo feminino “fala” fosse trocado por um substantivo 
masculino qualquer, ao invés da crase, haveria a fusão da preposição “a” com o artigo masculino “o” (prefere a fala ao 
rugido). Esse mesmo raciocínio pode ser aplicado nas alternativas B e C, para comprovar a fusão, denominada “crase”, 
da preposição “a” com o artigo definido feminino singular “a”, sinalizada pelo acento grave (“à”). Em B, “ele chegara à 
conclusão” (ele chegara ao impasse); em C, “quanto à minha companheira” (quanto ao meu companheiro). Ressalta-se 
que, de acordo com gramáticos (FERREIRA, 2011, p. 655), os pronomes possessivos femininos podem ser empregados 
com ou sem o artigo, a depender do contexto. No trecho do texto citado na alternativa C, o artigo está presente 
(“quanto ao meu companheiro”), logo, ao substituir o substantivo masculino pelo feminino, ao invés de usar o artigo 
masculino “o”, deve-se usar o artigo feminino “a”, o que resulta na fusão, sinalizada na escrita pelo acento grave 
(“quanto à minha companheira). Por outro lado, ao aplicar o mesmo raciocínio na substituição sugerida na alternativa D, 
ou seja, ao substituir o substantivo feminino “vida” por qualquer outro substantivo precedido por artigo masculino, 
como, por exemplo, pelo substantivo “recado”, o resultado é: “eu vivia fuçando o recado dos outros”. Nota-se que, 
apenas nesse caso, não há a presença da preposição “a”, logo, não há fusão entre duas formas iguais que pertencem a 
categorias morfológicas diferentes (“a” preposição; “a” artigo feminino singular), denominada gramaticalmente “crase”. 
Depois dessa análise, conclui-se que apenas a substituição sugerida na alternativa “D” não atende ao comando desta 
questão. Sendo assim, o gabarito preliminar está correto e deve ser mantido.  
 
Fontes:  
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 ANTUNES. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Editora Parábola, 2005. 

 CEGALLA. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Cia Editora Nacional, 2010. 

 FERREIRA, M. Aprender e praticar gramática. São Paulo: Editora FTD S.A., 2011.  
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
O enunciado questiona sobre o Produto Interno Bruto (PIB). Entretanto, podemos afirmar que: todos os países calculam 
o seu PIB em suas respectivas moedas; os bens e os serviços finais que o compõem são medidos no preço em que 
chegam ao consumidor; não expressa fatores importantes para distribuição de renda, qualidade de vida, educação e 
saúde; trata-se da soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um 
ano. Dessa forma, todas as afirmativas são verdadeiras, não havendo incorreção e incoerência nas explicitações dadas 
para análise. 
 
Fonte: 

 https://www.cashme.com.br/blog/oqueepib/#:~:text=O%20Produto%20Interno%20Bruto%20%C3%A9,PIB%20n
as%20suas%20respectivas%20moedas.&text=Se%20um%20pa%C3%ADs%20n%C3%A3o%20produzir,o%20seu%
20PIB%20ser%C3%A1%20nulo  

 
 

BRANCA 

27 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da supracitada questão solicita a alternativa incorreta acerca da medida socioeducativa: a internação, com 
base no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990). A única incorreta apresentada entre as quatro 
alternativas é a B, pois,  

Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e 
respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 
§ 3º Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três anos. 
 
O argumento que trata da afirmativa C, também não procede, uma vez que o comando da questão solicita a alternativa 
incorreta, e não a correta. O enunciado da questão cita: “(...) quando o adolescente pratica um ato infracional, a 
autoridade competente poderá aplicar, como uma das medidas socioeducativas: a internação (...)”, portanto, 
“mediante grave ameaça ou violência a pessoa” ( alternativa C),  está coerente com o solicitado na  questão . 

Fonte: 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm 

 
 

BRANCA 

28 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
O argumento recursal deve ser acatado, tendo em vista não haver alternativa correspondente ao comando solicitado. 
A sequência correta seria:  I- curricular, II- de ensino; III- educacional; IV- Escolar 

Sendo assim, a questão foi anulada. 

 
Fontes: 
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 PADILHA, R. P. Planejamento dialógico: como construir o projeto político-pedagógico da escola. São Paulo: 

Cortez; Instituto Paulo Freire, 2001. 

 VASCONCELLOS, C. S. Planejamento: plano de ensino-aprendizagem e projeto educativo. São Paulo: Libertad, 

1995. 

 
 

Cargo: Monitor Escolar 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
O enunciado questiona sobre o Produto Interno Bruto (PIB). Entretanto, podemos afirmar que: todos os países calculam 
o seu PIB em suas respectivas moedas; os bens e os serviços finais que o compõem são medidos no preço em que 
chegam ao consumidor; não expressa fatores importantes para distribuição de renda, qualidade de vida, educação e 
saúde; trata-se da soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um 
ano. Dessa forma, todas as afirmativas são verdadeiras, não havendo incorreção e incoerência nas explicitações dadas 
para análise. 
 
Fonte: 

 https://www.cashme.com.br/blog/oqueepib/#:~:text=O%20Produto%20Interno%20Bruto%20%C3%A9,PIB%20n
as%20suas%20respectivas%20moedas.&text=Se%20um%20pa%C3%ADs%20n%C3%A3o%20produzir,o%20seu%
20PIB%20ser%C3%A1%20nulo  

 
 

III 

DAS CONCLUSÕES 

 

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

supraelencadas. 

 

 Publique-se, 

 

14 de fevereiro de 2022 

INSTITUTO CONSULPLAN 

 


