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RELATÓRIO DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO SELETIVO MUNICIPAL DE ARARIPE - CE, 
REFERENTE AOS RECURSOS IMPETRADOS POR CANDIDATOS, QUANTO A PROVA OBJETIVA E GABARITO 
PRELIMINAR. 
 

RECURSOS DEFERIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO Nº 04 - LÍNGUA PORTUGUESA – FUNDAMENTAL COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 04 Língua Portuguesa Fundamental Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Esta banca decide-se por acatar o argumento do requerente e decide pela Anulação da questão. 
 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

QUESTÃO Nº 12 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 12 Conhecimentos Específicos Motorista de 
Transporte Escolar. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Esta banca decide-se por acatar o argumento do requerente e decide pela Anulação da questão. 
 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

QUESTÃO Nº 18 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE ADMINISTRATIVO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 18 Conhecimentos Específicos Agente 
Administrativo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Esta banca decide-se por acatar o argumento do requerente e decide pela Anulação da questão. 
 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

QUESTÃO Nº 14 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NUTRICIONISTA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 14 Conhecimentos Específicos Nutricionista. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Esta banca decide-se por acatar o argumento do requerente e decide pela Anulação da questão. 
 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
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RECURSOS INDEFERIDOS 

 
 
 

QUESTÃO Nº 03 – LÍNGUA PORTUGUESA – MÉDIO COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 03 Língua Portuguesa Médio Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Nos fragmentos, os pronomes átonos identificados são respectivamente: LHE, ME, O. 
De acordo com a topologia pronominal, diz-se:  
Ênclise a colocação do pronome átono depois do verbo (...Tentei fisgar-LHE); Próclise a colocação do pronome 
átono antes do verbo (Halim ME olhou) e (...em que O vi recitar os gazais de Abba) e Mesóclise a colocação do 
pronome átono no meio de verbo. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 05 – LÍNGUA PORTUGUESA – MÉDIO COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 05 Língua Portuguesa Médio Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Na alternativa A, a regência é do nome adjetivo “fiel” 
Na alternativa B, a regência é do nome substantivo “sede” 
Na alternativa C, a regência é do verbo “excitava” 
Na alternativa D, a regência é do nome “desejo” (que no fragmento é um substantivo). 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 
 

QUESTÃO Nº 12 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PSICÓLOGO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 12 Conhecimentos Específicos Psicólogo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Esta banca decide-se por acatar o argumento do requerente e decide pela Anulação da questão. 
 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

QUESTÃO Nº 13 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PSICÓLOGO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 13 Conhecimentos Específicos Psicólogo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Esta banca decide-se por acatar o argumento do requerente e decide pela Anulação da questão. 
 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO Nº 02 – LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 02 Língua Portuguesa Superior. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O comando de questão (enunciado) iniciou com uma afirmação contextualizadora da contemporaneidade: “O 
texto assinala uma cena comum aos dias atuais das crianças, em que o filho prefere o videogame à bola 
presenteada pelo pai, que tenta, em vão, interagir com o filho. Considerando a cena...”  
Tal enunciado está bem marcado pelos elementos que assinalam a adversidade semântica na atitude do filho 
(“prefere” o videogame) ao ato paterno (“tenta em vão” interagir com o filho), demonstrando isolamento do 
convívio social e do contato humano, assim como o texto assinala o desinteresse do garoto pelo brinquedo (a 
bola) - objeto de diversão de elaboração mental mais simples. 
A alternativa, pois, que corrobora o enunciado da questão é “Os jogos eletrônicos podem se transformar em 
doença, fazendo com que o jogador apresente sintomas como insônia, baixo rendimento escolar, isolamento do 
convívio social e do contato humano e falta de paciência para resolver exercícios que necessitem de uma 
elaboração mental mais simples.” 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 09 – CONHECIMENTOS GERAIS – FUNDAMENTAL COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 09 Conhecimentos Gerais Fundamental 
Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

As alternativas (a) e (c) são distintas. E segundo o argumento do próprio candidato a Delegação Esportiva 
Brasileira não superou as expectativas do Comitê Olímpico. O Item I também está errado porque durante a 
realização das Olímpiadas, desde a cerimônia de abertura, a Presidente Dilma Rousseff já tinha sido afastada. O 
Presidente na ocasião era o Michel Temer. Portanto os itens I e II estão incorretos, resposta letra (A). 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 10 – CONHECIMENTOS GERAIS – FUNDAMENTAL COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 10 Conhecimentos Gerais Fundamental 
Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Segundo o site http://cidades.ibge.gov.br/ a população do município de Araripe em 2010 era de 20.685 e a 
população estimada para 2016 era de 21.345. Mas como se pode observar pela leitura da proposição II- Araripe 
tem uma população de aproximadamente 22.000 habitantes. 
Desta feita, por considerar uma população de aproximadamente 22.000 habitantes, a questão não possui 
nenhum problema. Estima-se que neste ano de 2017 a população de Araripe deva se aproximar dos 21.500 
habitantes, portanto, aproximado dos 22.000 considerados pela questão. TODAS AS PROPOSIÇÕES ESTÃO 
CORRETAS, gabarito mantido. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 
 

http://cidades.ibge.gov.br/
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QUESTÃO Nº 06 – NOÇÕES DE INFORMÁTICA – MÉDIO COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 06 Noções de Informática Médio Completo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O recurso ALT+TAB não navega somente entre janelas maximizadas, ou somente em janelas minimizadas, mas sim 
em todas as janela abertas, o que torna a letra “C” correta. Uma janela maximizada é uma janela aberta, mas uma 
janela aberta não necessariamente é uma janela maximizada (o mesmo pensamento é aplicado às minimizadas), 
dessa forma, a navegação ocorre em todas as janelas abertas, e não somente em janelas maximizadas, ou 
minimizadas 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 07 – NOÇÕES DE INFORMÁTICA – SUPERIOR 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 07 Noções de Informática Superior. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Apesar do acesso ao recurso se indicado como “alterar estilos” no MS Word, o nome do recurso ainda é “Estilos”, 
o que pode ser verificados em tópicos de ajuda, ou documentação do programa. Referencias não é um recurso 
para guardar formatações.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 09 – NOÇÕES DE INFORMÁTICA – SUPERIOR 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 09 Noções de Informática Superior. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A palavra “recente” não faz parte de uma seleção do menu, nem de uma classificação na janela histórico, e apesar 
do candidato interpretar recente como hoje, a palavra recente (que não significa hoje) não consta na janela de 
histórico. A resposta correta é a Letra “C”, uma vez que a sequência apresentada é a única correta. Reitero ainda, 
que a sequência correta funciona no Mozilla Firefox, independentemente da versão ou plataforma, pois é padrão 
de acesso do programa, sendo ainda comum a outros navegadores. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 10 – NOÇÕES DE INFORMÁTICA – SUPERIOR 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 10 Noções de Informática Superior. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A memória principal diz respeito a memória RAM (do inglês Random Access Memory), a qual não é possível 
guardar dados, uma vez que não mantém o que é gravado ao desligar o computador. A memória auxiliar remete a 
mídia persistidas (sendo o disco rígido uma mídia auxiliar não removível), que permite gravação de dados de 
forma permanente, e que estes possam ser recuperados mesmo após desligar o computador.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
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QUESTÃO Nº 11 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE ADMINISTRATIVO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 11 Conhecimentos Específicos Agente 
Administrativo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

As formas dos Contratos Administrativos são previstas pela Lei. As formas de celebração e execução são 
essenciais, não só para benefício do interessado como da própria administração, objetivando o controle da 
legalidade. É vedado, por exemplo, o contrato que não determina um prazo final para sua vigência. Pode-se 
citar à título de exemplo ainda, as cláusulas denominadas necessárias pelo artigo 55 da Lei nº 8.666/93, 
algumas consideradas regulamentares, as quais se referem ao objeto, forma de execução, rescisão, 
responsabilidade das partes, e as chamadas cláusulas financeiras, que estabelecem o equilíbrio econômico do 
contrato. 

Lei nº 8.666/93 – Disciplina Licitação e Contratos Administrativos: 
Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 

I - o objeto e seus elementos característicos; 
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de 

preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 
pagamento; 

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento 
definitivo, conforme o caso; 

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da 
categoria econômica; 

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas; 
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas; 
VIII - os casos de rescisão; 
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 

77 desta Lei; 
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso; 
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta 

do licitante vencedor; 
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos; 
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Grifamos 

Assim, a liberdade de forma na execução não é característica do Contrato Administrativo. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 13 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE ADMINISTRATIVO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 13 Conhecimentos Específicos Agente 
Administrativo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
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Nos termos do art. 25, Inciso III da Lei nº 8.666/93, o caso previsto no item “a” (Contratação de profissional de 
qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública) não é hipótese de DISPENSA de licitação, mas sim de INEXIGIBILIDADE de 
licitação. Os demais casos sim, são de DISPENSA, ou seja: casos de calamidade pública (art. 24, IV, da Lei nº 
8.666/93), nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem (art. 24, III, da Lei nº 8.666/93) e para locação de 
imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração (art. 24, X, da Lei nº 8.666/93). 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 15 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE ADMINISTRATIVO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 15 Conhecimentos Específicos Agente 
Administrativo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O Princípio da Legalidade também é chamado por grande parte da doutrina de Princípio da Restritividade, pois 
restringe, limita a atuação da Administração Pública. Com precisão, Hely Lopes Meireles (2004, página 87) 
conceitua o princípio da legalidade em sua concepção administrativa nos seguintes termos: “a legalidade, como 
princípio de administração significa que o administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos 
mandamentos da lei, e as exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar 
ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.” Já Maria Sylvia Zanella Di 
Pietro afirma que este princípio, juntamente com o de controle da Administração pelo Poder Judiciário, nasceu 
com o Estado de Direito e constitui umas das principais garantias de respeito aos direitos individuais. Isto porque a 
lei, ao mesmo tempo em que os define, estabelece também os limites da atuação administrativa que tenha por 
objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade. (PIETRO, 2003, p. 77). 
Não são todos e quaisquer atos da administração que merecem publicidade. Esta pode sofrer exceções, como por 
exemplo: nos casos de segurança nacional (seja ela de origem militar, econômica, cultural etc. Nestas situações, 
os atos não se tornam públicos); nos casos de investigação policial (onde o Inquérito Policial é sigiloso - só a ação 
penal que é pública); nos casos dos atos internos da Administração Pública (nestes, por não haver interesse da 
coletividade, não há razão para serem públicos). 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 16 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE ADMINISTRATIVO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 16 Conhecimentos Específicos Agente 
Administrativo. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A Administração Pública subdivide-se em Administração Direta (centralizada) e Administração Indireta 
(descentralizada). A Administração Direta é composta pelas pessoas políticas ou entes estatais (União, estados, 
Distrito Federal e municípios). Correspondem às entidades federativas de nosso Estado. As entidades políticas são 
pessoas jurídicas de direito público, o que significa dizer que as leis que as regem são eminentemente de Direito 
Público, em que imperam diversos princípios típicos deste ramo da ciência jurídica, como a supremacia do 
interesse público. Contrapõem-se às pessoas jurídicas de direito privado, que são regidas por normas de Direito 
Privado, sem privilégios em relação a outras pessoas físicas ou jurídicas.  
Muitas vezes, para um melhor desempenho das funções estatais, procede-se a uma descentralização de 
competências, outorgando-se funções a pessoas jurídicas diversas do ente estatal, que permanecerão vinculadas 
a este (não subordinadas), para efeitos de controle e avaliação de desempenho. São as chamadas pessoas 
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meramente administrativas, pois não possuem poder político, como os entes estatais, desempenhando apenas 
funções administrativas, para uma melhor eficiência do aparelho do Estado. Estas pessoas administrativas 
compõem a chamada Administração Indireta e podem ser de quatro tipos: autarquias, fundações públicas, 
empresas públicas e sociedades de economia mista. 
Então o gabarito expressa claramente como a Administração Pública é formada, não é somente Indireta e nem 
Direta. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 20 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ASSISTENTE SOCIAL 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 20 Conhecimentos Específicos Assistente 
Social. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O benefício pode ser concedido a até dois idosos em uma mesma família. O texto no enunciado da questão não 
traz em seu contexto que o BPC será parte do cálculo de renda per capita. Conforme texto do SUAS, o Sistema 
Único da Assistência Social – SUAS, em 2004, traz em seu bojo que o Benefício de Prestação Continuada – BPC, 
passou a constituir parte integrante da Proteção Social Básica. A quantidade de beneficiários por casa/família 
depende da renda familiar. Não há um limite máximo de beneficiário por casa ou família estabelecido em lei. 
Sobre o critério de renda, destaca-se que o benefício de uma pessoa idosa não é contabilizado no cálculo da renda 
familiar de outra pessoa idosa para concessão do BPC, conforme prevê o parágrafo único do art. 34 da Lei nº 
10.741, de 1º de Outubro de 2003 (Estatuto do Idoso). O mesmo não ocorre no caso da pessoa com deficiência 
onde o BPC é contabilizado no cálculo da renda familiar para fins de concessão do benefício à outra pessoa com 
deficiência ou a um idoso, da mesma família. Nessa situação o benefício também poderá ser concedido, desde 
que não ultrapasse a renda familiar per capta de ¼ do salário mínimo. A quantidade de beneficiários por 
casa/família depende da renda familiar. Não há um limite máximo de beneficiários por casa ou família 
estabelecido em lei. O BPC é devido à pessoa idosa, com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, e à pessoa com 
deficiência, de qualquer idade, que comprovem renda per capita mensal da família inferior a ¼ (um quarto) do 
salário mínimo. Sobre o critério renda, destaca-se que o benefício de uma Pessoa Idosa não é contabilizado no 
cálculo da renda familiar de outra Pessoa Idosa para concessão do BPC, conforme prevê o Parágrafo único, do art. 
34 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), mas somente o BPC, e não outras renda caso 
houver na casa. (http://mds.gov.br) 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 17 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO AGROPECUÁRIO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 17 Conhecimentos Específicos Técnico 
Agropecuário. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O período de crescimento e desenvolvimento do milho é limitado pela água, temperatura e radiação solar ou 
luminosidade. A cultura do milho necessita que os índices dos fatores climáticos, especialmente a temperatura, a 
precipitação pluviométrica e fotoperíodo, atinjam níveis considerados ótimos, para que seu potencial genético de 
produção se expresse ao máximo. A radiação solar é um dos parâmetros de extrema importância para a planta de 
milho sem a qual o processo fotossintético é inibido e a planta é impedida de expressar o seu máximo potencial 
produtivo. Grande parte da matéria seca do milho, cerca de 90%, provém da fixação de CO2 pelo processo 
fotossintético. O milho é uma planta do grupo C4, altamente eficiente na utilização da luz. Uma redução de 30% a 
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40% da intensidade luminosa, por períodos longos, atrasa a maturação dos grãos ou pode ocasionar até mesmo 
queda na produção. 
Portanto, no estado do Ceará planta-se de Janeiro a Março e a colheita é de Julho a Setembro. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

QUESTÃO Nº 20 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NUTRICIONISTA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 20 Conhecimentos Específicos Nutricionista. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O enunciado da questão pede para que seja assinalada a opção correta, não especificando que esta opção deve 
conter todas as informações obrigatórias quanto à rotulagem de alimentos. Sendo assim, a alternativa A é a única 
onde todos os itens são corretos, sendo a mesma a alternativa correta. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
 
 

Juazeiro do Norte – CE, 06 de Fevereiro de 2017. 


