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RELATÓRIO DA COMISSÃO RESPONSAVEL PELO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO MUNICIPIO DE 
BARBALHA - CE, REFERENTE AOS RECURSOS IMPETRADOS POR CANDIDATOS, QUANTO A PROVA 
OBJETIVA E GABARITO PARCIAL. 

RECURSOS DEFERIDOS 

 

QUESTÃO Nº 15 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

CANDIDATO (A): GUTIERRE DIAS PEIXOTO Nº DE INSC. 2044727 

CANDIDATO (A): JULIO CESAR ROCHA DE SOUZA Nº DE INSC. 2044796 

CANDIDATO (A): MARIA CIRLENE DA SILVA COUTO Nº DE INSC. 2044811 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação da questão nº 15 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelos 
candidatos decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

 De acordo com o LIVRO NACIONAL DE REGRAS DE FUTEBOL DE SALÃO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 
FUTEBOL DE SALÃO - CBFS 2013 / 2014, mencionado pelo requerente, as medidas oficiais da quadra de jogo para 
partidas internacionais deverá ter um comprimento mínimo de 38 metros e máximo de 42 metros e ter largura 
mínima de 20 metros e a máxima de 25 metros, realmente. Sendo assim não existe alternativa com as dimensões 
oficiais na questão, de acordo com a CBFS, se existir alguma citação na literatura, contrário a CBFS, mesmo assim, 
geraria uma interpretação dúbia. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 19 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – EDUCADOR SOCIAL 

CANDIDATO (A): IZABELA MARIA LOPES DE SOUZA ALVES Nº DE INSC. 2044930 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da questão nº 19 de Conhecimentos Específicos. 

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

 Houve omissão da citação Art. 112 do ECA. 
 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 20 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – EDUCADOR SOCIAL 

CANDIDATO (A): MARIA CICERA DE OLIVEIRA SILVA Nº DE INSC. 2045112 

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

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

 Houve um equívoco na divulgação do gabarito desta questão. Assim, a opção correta é letra A. 
 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARCIAL PARA LETRA “A”. 
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RECURSOS INDEFERIDOS 

 

QUESTÃO Nº 08 – CONHECIMENTOS GERAIS FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

CANDIDATO (A): WANDO VARELA DOS SANTOS Nº DE INSC. 2044446 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 08 de Conhecimentos Gerais. 

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: 

A maior incidência de dengue se dá no período chuvoso porque o acúmulo de água parada, proveniente das 
chuvas é mais constante do que em períodos de estiagem. Atente-se para o enunciado, que trata da maior 
frequência. Certamente, no período de estiagem também há casos de dengue, mas no período chuvoso a 
incidência é maior.  

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

QUESTÃO Nº 02 – LINGUA PORTUGUESA MÉDIO COMPLETO 

CANDIDATO (A): ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA Nº DE INSC. 2044378 

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

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: 

A questão explorava do candidato à habilidade de reconhecer efeitos de humor em um texto. Diante do exposto, 
é notório no texto que o desencadeamento de humor deve-se às respostas dadas pelo garoto ao vigário. 

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

 

QUESTÃO Nº 03 – LINGUA PORTUGUESA MÉDIO COMPLETO 

CANDIDATO (A): ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA Nº DE INSC. 2044378 

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

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: 

No trecho da música de Zeca Baleiro, que serviu de suporte para esta questão, há a presença de elementos que 
estabelecem comparação (mais solitário que um paulistano / tava mais bobo que banda de rock). Portanto, há 
predomínio da figura de linguagem comparação. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 05 – LINGUA PORTUGUESA MÉDIO COMPLETO 

CANDIDATO (A): ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA  Nº DE INSC. 2044378 

CANDIDATO (A): DIEGO MARCOS LINARD TAVARES Nº DE INSC. 2044580 

CANDIDATO (A): MARCOS FEITOSA DE SOUZA  Nº DE INSC. 2044625 

CANDIDATO (A): MARIA CICERA DE OLIVEIRA SILVA Nº DE INSC. 2045112 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 05 de Língua Portuguesa. 

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

A questão é bem específica. Tratava-se de o candidato reconhecer a FINALIDADE do texto que é do tipo 
instrucional. Dessa forma, levando em consideração a sua função comunicativa, o texto da questão tem a 
finalidade de instruir o leitor, embora se apresente nele uma experiência científica. Atente-se para a presença de 
verbos no imperativo, o que é característico de textos instrucionais, além da estrutura do mesmo, similar a uma 
receita. 

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

 

QUESTÃO Nº 03 – LINGUA PORTUGUESA SUPERIOR COMPLETO 

CANDIDATO (A): RAIMUNDO DAYWID COSTA DIOGENES Nº DE INSC. 2044429 

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

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: 

No entanto é conectivo de coordenação que pode expressar oposição ou ressalva. 
Oposição, como próprio nome diz, contraria a informação anterior, refutando-a. 
Ressalva não contraria, faz apenas uma observação ao que foi mencionado, dá suporte à tese defendida pelo 
autor.  
No fragmento de texto a que o candidato aludiu à oração em que o termo “no entanto” se encontra é coordenada 
e o emprego desse termo não refuta, não contesta informações anteriores. Apenas faz uma observação (ressalva), 
que dá suporte às informações do autor na progressão textual. 

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

 

QUESTÃO Nº 04 – LINGUA PORTUGUESA SUPERIOR COMPLETO 

CANDIDATO (A): ANTONIA MARYANE ALVES MOREIRA Nº DE INSC. 2044929 

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

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: 

A relação de sinonímia é relação de equivalência, contextual. 
Pela progressão textual, no texto emprega-se “regiões mais remotas e inóspitas” e, no campo léxico-semântico, 
remota se refere “àquilo se encontra longe no tempo e/ou no espaço; distanciado: território remoto”.  
Na progressão textual o emprego de palavras retoma palavras do mesmo texto, para manutenção da ideia que se 
quer expressar. Assim, GROTÕES reafirma distância, e não despovoação, despovoamento, lugar desabitado como 
sugere a palavra ermo.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 05 – LINGUA PORTUGUESA SUPERIOR COMPLETO 

CANDIDATO (A): IRINEA MARIA CORDEIRO RODRIGUES LACERDA Nº DE INSC. 2044939 

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

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: 

A resposta correta é alternativa B posto que ambas as palavras são proparoxítonas e, conforme dita a regra, 
“Todas as proparoxítonas devem receber acento” 
Vale saber: A palavra FINLÂNDIA é paroxítona terminada em ditongo e INÉDITA é palavra proparoxítona. 

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

 

QUESTÃO Nº 13 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENTREVISTADOR 

CANDIDATO (A): ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA Nº DE INSC. 2044378 

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

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: 

O candidato deve ter atenção ao enunciado da questão que pedia o objetivo principal para a inclusão das pessoas 
em situação de rua no Cadastro Único, ou seja, podem existir outros objetivos, mas o principal é a potencialização  
do acesso aos benefícios e programas de transferência de renda. 

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

 

QUESTÃO Nº 15 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENTREVISTADOR 

CANDIDATO (A): ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA Nº DE INSC. 2044378 

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

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: 

Em relação à quantia depositada para as famílias que fazem parte do programa verifica-se que há benefícios 
específicos para famílias com crianças, jovens até 17 anos, gestantes e mães que amamentam. Já no caso dos 
depósitos, eles são mensais e não a cada dois meses; o cartão é emitido preferencialmente em nome da mulher e 
não obrigatoriamente; o valor repassado não é o mesmo para todas as famílias, depende do tamanho da família, 
da idade dos seus membros e da sua renda. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 18 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENTREVISTADOR 

CANDIDATO (A): ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA Nº DE INSC. 2044378 

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

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: 

Sobre as famílias de baixa renda é correto afirmar que são aquelas que têm renda mensal de até meio salário 
mínimo por pessoa ou renda mensal total de até três salários mínimos. Sobre os demais itens o correto seria 
dizer que: é necessário conhecer a realidade socioeconômica dessas famílias, domicílio e acesso aos serviços 
públicos essenciais; o Poder Público pode implementar políticas que contribuam para a redução das 
vulnerabilidades sociais a que estas famílias estão expostas;  e as famílias com renda superior a meio salário 
mínimo podem ser cadastradas no Cadastro Único, desde que sua inserção esteja vinculada à inclusão e/ou 
permanência em programas sociais implementados pelo poder público nas três esferas do Governo. 

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

 

QUESTÃO Nº 18 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ADVOGADO 

CANDIDATO (A): RAIMUNDO DAYWID COSTA DIOGENES Nº DE INSC. 2044429 

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

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: 

O princípio da motivação impõe à Administração Pública a obrigatoriedade de fundamentar o ato praticado, bem 
como o dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão do ato nos termos 
do artigo 2º, §único, VII, da Lei nº 9.784/99. 
Ademais, o principio da motivação não deve ser interpretado restritivamente ao que dispõe a Constituição Federal 
já que lei infraconstitucional regulamenta de forma ampla que os atos administrativos (todos) deverão ser 
motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos tal como dispõe o artigo 50 da Lei nº 9.784/99. 
Outro aspecto a ser considerado é que falta de motivação do ato discricionário acarretaria a procrastinação de 
defesa por parte do interessado lesado com o ato administrativo, podendo, inclusive, razoar a decisão com base 
em fundamentos outros que não o que posteriormente venha a ser alegado, causando, consequentemente, lesão 
a direito do administrado. 
Assim, a corrente doutrinária dominante apresenta uma visão moderna do Direito Administrativo, compreendido 
desde a perspectiva dos direitos fundamentais. Sendo assim, há de se considerar o direito fundamental à 
informação (CF, artigo 5º, XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado) e à inafastabilidade da 
jurisdição (CF, artigo 5º, XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito) 
como vetores valorativos preponderantes no ordenamento jurídico brasileiro.  
Desse modo, seja pelo dever de informar os cidadãos, seja pela necessidade de garantir conhecimento público 
quanto às razões conducentes da conduta administrativa, inclusive para permitir eventual controle de legalidade 
pelo Poder Judiciário, a motivação dos atos administrativos é obrigatória.  
Em decisão recente, o Superior Tribunal de Justiça acertadamente defendeu pela imperatividade de motivação 
adequada do ato, com o argumento de que a discricionariedade do Administrador encontra limite no devido 
processo legal. Senão vejamos: 

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MULTA. INMETRO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO QUE FIXOU O VALOR 
DA MULTA. QUESTÃO DE DIREITO E NÃO DE FATO. INTELIGÊNCIA DO ART. 9o... § 1o. DA LEI 9.933/99. 
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INDISPENSABILIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE FIXA SANÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E 
PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, QUE, RECONHECENDO A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO 
DO ATO, REDUZIU O VALOR DA MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. 1. A controvérsia posta nos autos é diversa daquela 
discutida no recurso representativo de controvérsia REsp. 1.102.578/MG, da relatoria da eminente Ministra ELIANA 
CALMON, uma vez que não se discute, sequer implicitamente, a legalidade das normas expedidas pelo CONMETRO e 
INMETRO. 2. A tese sustentada no Recurso Especial diz respeito à necessidade de motivação do ato que impõe sanção 
administrativa; não se discute o poder da Administração de aplicar sanções, a legalidade das normas expedidas pelo 
órgão fiscalizador, ou, simplesmente, a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado, mas a necessidade de o 
órgão administrativo, ao impor a penalidade que entende devida, motivar adequadamente seu ato, com a explicitação 
dos fatores considerados para a gradação da pena, tal como determinado pelo art. 9o., § 1o. da Lei 9.933/99, questão 
de direito e não de fato. 3. Tenho defendido com rigor a necessidade e mesmo a imperatividade de motivação 
adequada de qualquer ato administrativo e principalmente do ato sancionador. É, sem dúvida, postulado que advém 
de uma interpretação ampla do texto Constitucional, como desdobramento do princípio do contraditório, porquanto 
a discricionariedade do Administrador encontra limite no devido processo legal, estando previsto, ainda, na Lei 
9.784/99, que regula o processo administrativo. 4. O Tribunal a quo entendeu que a menção ao motivo pelo qual o 
recorrente estava sendo apenado - ausência de selo de identificação em 12 reatores eletrônicos - era suficiente para a 
escolha aleatória do valor da multa, dentro dos valores possíveis (à época entre R$ 100,00 e R$ 50.000,00), 
confundindo motivo (infringência da norma) com motivação (apresentação dos fundamentos jurídicos que justificam a 
escolha da reprimenda imposta), olvidando-se, ainda, de que a própria Lei 9.933/99 informa os critérios a serem 
utilizados para a gradação da pena (art. 9o., § 1o. e incisos), quais sejam: (a) gravidade da infração, (b) vantagem 
auferida pelo infrator, (c) a condição econômica do infrator e seus antecedentes, (d) prejuízo causado ao consumidor; e 
(e) repercussão social da infração. 5. É dever do órgão fiscalizador/sancionador indicar claramente quais os 
parâmetros utilizados para o arbitramento da multa, sob pena de cercear o direito do administrado ao recurso 
cabível, bem como o controle judicial da legalidade da sanção imposta; com efeito, sem a necessária individualização 
das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis à empresa em razão da infração cometida, não há como perceber se o 
valor da multa é ou não proporcional; veja-se que, no caso, concreto, a multa foi arbitrada em valor próximo do 
máximo admitido pela norma legal. 6. Tal circunstância não passou despercebida pelo Julgador singular, que anotou, 
com propriedade, a falta de motivação do ato administrativo de fixação da pena de multa, reduzindo-a ao mínimo 
legal. 7. Recurso Especial conhecido e provido para restabelecer a sentença. (STJ - REsp: 1457255 PR 2014/0011793-4, 
Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 07/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 20/08/2014). 

Em síntese, não há que se falar em anulação do o item B da referida questão. Permanecendo como alternativa 
incorreta somente o item C. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 11 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

CANDIDATO (A): DAVID ROMUALDO DE ANDRADE Nº DE INSC. 2045017 

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

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: 

Ao contrário do que alega o candidato a Escala de um mapa é diretamente proporcional aos detalhes que este 
apresenta, portanto quanto MAIOR for a ESCALA, MAIORES serão os DETALHES apresentados e menor será o 
número de redução da área real.  
Veja o que nos ensina o Dr. Jörn Seemann, no seu livro Carto-Crônicas, Uma Viagem pelo Mundo da Cartografia. 
“Outro erro comum é a confusão entre escala grande e escala pequena. Muitas pessoas pensam que uma escala 
1:100.000 é maior que uma escala de 1:1000, porque 100.000 é maior que 1000. A escala cartográfica, portanto, é 
uma relação (numerador sobre denominador, 1 sobre algum valor”) Assim, “1 sobre 100.000” é menor que “1 
sobre 1000”. Verifique esse raciocínio com a sua calculadora: 1 sobre 100.000” dá 0,00001 e “1 sobre 1000” dá 0, 
001, e 0, 00001 é menor do que 0,001.” 
Portanto, quando o denominar for pequeno a escala e os detalhes serão grande, pois houve menor redução do 
espaço real. 

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

 

QUESTÃO Nº 13 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

CANDIDATO (A): ANGELA KERLEY DE LIMA SILVA Nº DE INSC. 2045022 

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

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: 

O domínio das Caatingas se estende, como pode ser observado no mapa abaixo, até o Norte de Minas Gerais, 
região do vale do Jequitinhonha, que embora seja área pertencente ao polígono das secas, de clima semiárido, 
está situado na Região Sudeste do Brasil, segundo a divisão regional oficial do IBGE. Portanto, embora a Caatinga 
seja um domínio de vegetação exclusivamente brasileiro, não ocorre, exclusivamente, na Região Nordeste do 
Brasil. 

“A caatinga, termo originado do tupi que significa “mata branca”, é o único bioma exclusivamente brasileiro. Na 
visão de Ab’Sáber (2003), no domínio típico de áreas de caatingas impera inúmeras combinações de fatores, como 
alteração muito superficial das rochas, presença de planícies semi-áridas, solos rasos e variados, campos de 
inselbergs (do alemão Insel = Ilha e Berg = Montanha –elevações isoladas sobre uma planura). Segundo o autor, a 
originalidade dos sertões no Nordeste brasileiro reside num compacto conjunto de atributos, ou seja, climático, 
hidrológico e ecológico. A região das caatingas abrange, praticamente, toda a área dos Estados do Ceará e do Rio 
Grande do Norte, quase todo o sudeste do Estado do Piauí, a maior parte do oeste dos Estados da Paraíba, de 
Pernambuco, de Alagoas e de Sergipe, a maior parte de todo o interior da Bahia E ATÉ MESMO UMA APRECIÁVEL 
PORÇÃO DO EXTREMO NORTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS e são mais de 800 mil Km2  de extensão, 
significando que uma décima parte do território brasileiro é coberto por essa vegetação (Bernardes, 1999). Veloso 
(1991) classifica a caatinga como uma savana estépica e coloca que o termo foi aplicado para denominar a área do 
“sertão árido nordestino” com dupla estacionalidade. Troppmair (2006) conceitua a Caatinga, de maneira 
genérica, como Savana Espinhenta, componente da Vegetação Tropofítica. Para Walter (1986), a caatinga se 
apresenta como uma verdadeira mata seca (drywoodland) ou semideserto.” 
Fonte: Revista Brasileira de Geografia Física. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 11 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

CANDIDATO (A): ANTONIO VIANA LOPES NETO Nº DE INSC. 2044337 

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

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: 

Argumento apresentado sem o devido embasamento científico.  
Sobre a alternativa C:  
Ao informar que o gato consome biscoito de trigo (produto de origem vegetal), informação presente no item 
indicado como correto, infere-se que o animal está desempenhando a função de um consumidor primário já que 
se alimentou de um produtor (trigo). Sendo um caso de compreensão textual e não de interpretação textual.  
Sobre a alternativa D:  
De acordo com Begon, Twonsend e Harper (2007), existem dois tipos de seres saprófagos (alimentam-se de restos 
de seres mortos) que são os decompositores (bactérias e fungos) e detritívoros (animais consumidores de matéria 
morta). Estes não controlam a taxa com quem seus recursos são disponibilizados ou regenerados; eles dependem 
da taxa como que outra força (senescência, doença, queda das folhas) libere o recurso do qual eles vivem.  
Para Amabis e Martho, ao morrer, produtores e consumidores dos diversos níveis tróficos servem de alimento a 
certos fungos e bactérias. Estes decompõem a matéria orgânica dos seres mortos para obter nutrientes e energia, 
por isso são chamados de decompositores. Assim, os decompositores utilizam as substâncias contidas em resíduos 
e excreções dos animais.  
Ressalta-se ainda que os decompositores não possuem sistema digestório, por isso precisam absorver a matéria 
orgânica já em avançado processo de deterioração ou realizam a digestão extracorporal ou extracelular como 
ocorre com os fungos. 
Assim, o cão vira-lata não poderia ser detritívoro, pois pode gerenciar sua alimentação e não poderia ser também 
um decompositor já que possui sistema digestório completo. 

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

 

QUESTÃO Nº 13 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

CANDIDATO (A): JUCIANE MASCARENHAS PAULO Nº DE INSC. 2044333 

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

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: 

Argumento apresentado sem o devido embasamento científico.  
Não há argumentação científica suficiente para anulação da questão. 
A ausência de referida pontuação gráfica não prejudica semanticamente o entendimento do item já que os 
demais itens dão suporte ao primeiro.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 11 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ASSISTENTE SOCIAL 

CANDIDATO (A): IRINEA MARIA CORDEIRO RODRIGUES LACERDA Nº DE INSC. 2044939 

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

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: 

Conforme afirma a candidata no embasamento do recurso impetrado as questões citadas foram analisadas e 
estão corretas. 

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

 

QUESTÃO Nº 12 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ASSISTENTE SOCIAL 

CANDIDATO (A): IRINEA MARIA CORDEIRO RODRIGUES LACERDA Nº DE INSC. 2044939 

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

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: 

A questão apresenta a palavra conforme, isto é, com base no Art. 43, não pede que seja copiado todo o artigo 
conforme a organização que se encontra no estatuto. Observa-se em todas as alternativas que não há 
contradição. 

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

 

QUESTÃO Nº 14 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ASSISTENTE SOCIAL 

CANDIDATO (A): IRINEA MARIA CORDEIRO RODRIGUES LACERDA Nº DE INSC. 2044939 

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

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: 

De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social – LEI 8.742 de 07 de Dezembro de 1993, alterada pela LEI 
12.435 , de 2011). Art. 06. – A gestão das ações na área da assistência Social fica organizada sob a forma de 
sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência social – SUAS. 
Proteção Social Básica – é um dos eixos em que está organizado a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, 
que tem como objetivo a prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e 
aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação 
de fragilidade decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou 
fragilização de vínculos afetivos (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras).  
Proteção Social Especial- é um dos eixos em que está organizado a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, 
destina-se a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou 
ameaçados. Para integrar as ações da Proteção Especial, é necessário que o cidadão esteja enfrentando situações 
de violações de direitos por ocorrência de violência física ou psicológica, abuso ou exploração sexual; abandono, 
rompimento ou fragilização de vínculos ou afastamento do convívio familiar.  
O SUS - O SUS foi criado pela Constituição Federal Brasileira em 1988 e segundo o artigo 4º da Lei Orgânica da 
Saúde 080 de 1990 é constituído pelo "conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições 
públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público". 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 16 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ASSISTENTE SOCIAL 

CANDIDATO (A): IRINEA MARIA CORDEIRO RODRIGUES LACERDA Nº DE INSC. 2044939 

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

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: 

Conforme afirma a candidata no embasamento do recurso impetrado as questões citadas foram analisadas e 
estão corretas. 

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

 

QUESTÃO Nº 17 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – EDUCADOR SOCIAL 

CANDIDATO (A): ANTONIO LINCOLN CARNEIRO DE OLIVEIRA Nº DE INSC. 2044937 

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

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: 

Conforme o Estatuto do Idoso capítulo X (Do Transporte), Art. 39: Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica 
assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos 
e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. 
§ 1o Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua 
idade. Portanto conclui-se que o item I também está correto. 

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

 

QUESTÃO Nº 19 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

CANDIDATO (A): MARIA CIRLENE DA SILVA COUTO Nº DE INSC. 2044811 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 19 de Conhecimentos Específicos. 

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: 

19 A. Capacidade de sustentar uma determinada carga de atividade pelo maior tempo possível com a fadiga se 
instalando tardiamente é: 
I. Força. 
II. Agilidade. 
III. Resistência. 
IV. Flexibilidade. 

(INCONTESTÁVEL) 

    B. Respectivamente, são fundamentos básicos do Basquetebol e Voleibol. 
I. Passe, manchete e arremesso de bandeja; recepção, rebote e toque. 
II. Recepção, passe e toque; arremesso, drible e passe. 
III. Passe, drible e arremesso; recepção, passe e toque. 
IV. Passe, saque e arremesso de bandeja; recepção, passe e toque. 

Vejamos por eliminação: 
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I9 B. I – Manchete logo citada no início da resposta, por ser do Voleibol, caracteriza a afirmativa como falsa, não 
pode ser, já que respectivamente é Basquetebol inicialmente; 
        II – Recepção e toque citados no início da resposta são ações do Voleibol caracterizando a afirmativa como 
falsa e arremesso e drible citados em seguida, são do Basquetebol, corroborando também, não pode ser, já que 
respectivamente é Basquetebol referenciado inicialmente; 
        IV - Saque e toque citados no início da resposta são ações do Voleibol caracterizando também a afirmativa 
como falsa, não pode ser, já que respectivamente é Basquetebol referenciado inicialmente; 

Restando por eliminação a alternativa III para questão B.  
Tanto o enunciado do início como do final da frase, são respectivamente relacionados ao Basquetebol e Voleibol. 
        III. Passe, drible e arremesso; recepção, passe e toque. 
Indeferido, matemos a alternativa b. III e III como correta. 

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

 

QUESTÃO Nº 12 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

CANDIDATO (A): BRAS PAULO DE SOUZA Nº DE INSC. 2044942 

CANDIDATO (A): CICERA LUANA DE LIMA TEIXEIRA Nº DE INSC. 2044928 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 12 de Conhecimentos Específicos. 

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

Existindo na literatura citada pelo recorrente, interpretações que de acordo com Santos Filho (2002), a habilidade 
do jogador em controlar ou manter a bola sempre sob seu domínio pode ser considerada condução, como 
indagada no recurso, a resposta deveria ser realizada por eliminação, vejamos: 
O Esporte Futsal, está ganhando força no cenário mundial, é sabedor que em nosso País cria-se uma fábrica de 
talentos constantemente. Nesta afirmação observando as regras, qual fundamento deste esporte associa-se ao 
ato de caminhar pela quadra em um jogo de Futsal sem que a bola fuja do alcance do atleta. 
a) arremesso: não existe em Futsal; 
b) drible: ato para procurar com bola, passar por um adversário; 
c) domínio: receber ou conduzir a bola sobre seu domínio 
d) marcação: ato de tentar tomar a bola do adversário; impedir que o adversário receba a bola; 
O único ato que se enquadra a expressão da afirmativa: ato de caminhar pela quadra em um jogo de Futsal sem 
que a bola fuja do alcance do atleta é domínio, alternativa “c”. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 20 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

CANDIDATO (A): BRAS PAULO DE SOUZA Nº DE INSC. 2044942 

CANDIDATO (A): CICERA LUANA DE LIMA TEIXEIRA Nº DE INSC. 2044928 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 20 de Conhecimentos Específicos. 

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

Vejamos observando-se a interpretação do texto:  
Baseado na literatura citada pelo recorrente, a primeira frase da questão se caracteriza como enunciado e é um 
fato, no entanto, analisemos a segunda frase:   
“Por meio do treinamento de resistências, as reservas de: (assinale a correta).” 
Por meio do treinamento significa: através do treinamento, decorrente do treinamento, devido o treinamento, 
como resposta ao treinamento, em fim, o recurso impetrado se encontra inconsistente devido que interpretação 
do recorrente. Não estamos falando da resposta aguda (durante o exercício), mas sim, resposta crônica 
(decorrente ao treinamento). 

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

 
 
 
 

Juazeiro do Norte – CE, 22 de Abril de 2015. 


