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PROVAS REALIZADAS DIA 14/12/2014 

 
RESPOSTA DOS RECURSOS CONTRA GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA.  

 

CARGOS DE PROFESSOR 

 

MATÉRIA QUESTÃO  RECURSO  PARECER:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA 

PORTUGUESA 

 

Nº 02 

 

 

INDEFERIDO 

Tendo em vista o contexto, não há duvida sobre o 

significado da palavra. Vale ressaltar que assim está 

escrita a palavra no texto. 

Nº 05 

 

INDEFERIDO Tendo em vista o contexto, não há duvida sobre o 

significado da palavra. Vale ressaltar que assim está 

escrita a palavra no texto. 

Nº 06 

 

INDEFERIDO Tendo em vista o contexto, não há duvida sobre o 

significado da palavra. Vale ressaltar que assim está 

escrita a palavra no texto. 

Nº 07 

 

INDEFERIDO 

 

Tendo em vista o contexto, não há duvida sobre o 

significado da palavra. Vale ressaltar que assim está 

escrita a palavra no texto. 

Nº 08 

 

INDEFERIDO Tendo em vista o contexto, não há duvida sobre o 

significado da palavra.  Vale ressaltar que assim está 

escrita a palavra no texto. 

Nº 09 

 

INDEFERIDO Tendo em vista o contexto, não há duvida sobre o 

significado da palavra. Vale ressaltar que assim está 

escrita a palavra no texto. 

Nº 10 INDEFERIDO A palavra “excerto” é dicionarizada.   

 

MATEMÁTICA 

Nº 17 ANULADA 

Nº 18  INDEFERIDO Em atenção ao recurso, manter o gabarito oficial. 

 

GEOGRAFIA Nº 22 INDEFERIDO Indeferido, pois no texto está claro que estamos nos 

referindo a coordenada geográfica denominada – 

LATITUDE, pois essa coordenada divide a terra em 

dois hemisférios norte ou sul. 

LEGISLAÇÃO Nº 35 ANULADA 

CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

Nº 43 INDEFERIDO  O item “E) Consideração com a diversidade étnico-

racial.” que está sendo questionado pelo candidato foi 

incluído como princípio na alteração da LDB, inciso 

XII – consideração com a diversidade étnico-racial, 

acrescido pela Lei nº 12.796, de 4-4-2013.Portanto, 

considerando que o edital prevê que as legislações 

serão cobradas atualizadas, fica.  

Nº 44 ANULADA 

Nº 45 INDEFERIDO Quanto ao item B este é VERDADEIRO, pois a 

valorização do magistério é sim um ponto central de 

discussão no PPP, é nele que se delineiam ações de 

cursos de formação inicial e continuada, capacitação, 

aperfeiçoamento para os professores e corpo técnico, 

e isso é valorização do magistério.  Consultar Veiga 
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(2005, p. 16 a 22).  

O item D É FALSO, pois o projeto político 

pedagógico da escola é o documento global da 

instituição, referencial de organização da escola, não é 

o instrumento que garante a aprendizagem dos alunos, 

isso ocorrerá na ação do professor juntamente com os 

alunos no dia a dia da sala de aula com planejamento 

das aulas e com atividades que possam ajudar o aluno 

na construção do conhecimento. Como bem diz Veiga 

(2005, p. 14) “o projeto político pedagógico busca a 

organização do trabalho pedagógico da escola na sua 

globalidade”. 

 

    

 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: CARGO DE NÍVEL SUPERIOR 

 

MATÉRIA QUESTÃO  RECURSO  PARECER:  

LINGUA 

PORTUGUESA 

 

Nº 01-  INDEFERIDO Minimante é possível localizar no tempo já que, 

pelos nomes, é possível localizar o período de 

gestão. 

MATEMÁTICA Nº 13 INDEFERIDO 

 

DA RESPOSTA AO RECURSO 

 

 C12,  9  =       __12!__  =  220 

                                9!(12-9)!  

 

Resposta correta a que consta no gabarito oficial. 

Letra B 

Nº 18 ANULADA 
Nº 20 ANULADA 

CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

ODONTOLOGO 

Nº 44 INDEFERIDO A resposta “A “esta errada: “De acordo com 

Peter E. Dawson, em Oclusão Funcional, páginas 

28, 29, 31; Existem vários fatores que determinam 

se uma oclusão vai funcionar confortavelmente e 

permanecer estável. É importante reconhecer que 

toda terapia oclusal tem como objetivo 

proporcionar uma neuromusculatura pacífica e a 

chave para a sua obtenção é ter os dentes numa 

relação que esteja em harmonia com todos estes 

fatores. Quando existe um conflito entre os 

músculos e os dentes, os dentes perdem. A 

evidência disto é o desgaste excessivo, fratura, 

hipermobilidade dentária, ou migração dos dentes 

que estão no percurso dos movimentos 

mandibulares controlados pela musculatura. Os 

dentes não erupcionam até a relação intermaxilar 
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ser estabelecida. Os dentes devem se adequar a 

esta relação pré-estabelecida. A determinação da 

relação intermaxilar fisiológica correta deve 

sempre ser feita antes de determinarmos o 

alinhamento correto e as relações aclusais entre os 

dentes. Os dentes devem estar em harmonia com a 

relação maxilomandibular, e não o contrário.” 

RESPOSTA D ESTA CORRETA: 

“De acordo com Peter E. Dawson, em Oclusão 

Funcional, páginas 46 a 55 e Dangelo e Fattini, em 

Anatomia Humana Básica, páginas 43 a 51; Os 

músculos elevadores da mandíbula são masseter, 

temporal, pterigóideo medial e o feixe superior do 

pterigóideo lateral. Idealmente, no momento da 

desoclusão dos dentes posteriores, os músculos 

masseter pterigóideo medial, fibras anteriores e 

médias dos temporais relaxam, ou seja, a maioria 

dos músculos elevadores da mandíbula tem sua 

atividade reduzida.” 

 

Boa Vista – RR, 22 de dezembro de 2014. 

 

 

A Comissão do Concurso 

 

 

 


