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PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ - CE 

 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 

 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infra relacionados, concorrentes ao 

cargo, PROFESSOR DE CIÊNCIAS que insurgem contra a publicação do 

GABARITO PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme 

disposto no CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ASSARÉ- CE, CONFORME EDITAL 001/2018. 

 
RECURSOS INTERPOSTOS À BANCA EXAMINADORA  

 
 

QUESTÕES 

01 

02 

08 

15 

33 

40 

42 

43 

49 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisadas:  
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Questão 01 
 
Não procedem as alegações do recorrente.   

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 02 
 
Não procedem as alegações do recorrente.   

 

INDEFERIDO 

 

Questão 08 
 
Não procedem as alegações do recorrente.   

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 15 
 
Não procedem as alegações do recorrente.   

 

INDEFERIDO 

 

 

 

Questão 33 
 
Não procedem as alegações do recorrente.   
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O profissional que realiza tal estudo é o meteorologista, que a partir das análises de 

dados como a temperatura diária, umidade, pressão e ventos conseguem realizar um 

cruzamento de dados desses elementos e fazer a previsão do tempo. A importância 

disso se resume a definição sobre variações de períodos de chuvas e secas. A 

importância desse estudo vai muito mais além do que simplesmente definir 

variações de chuvas e secas, para tanto bastava a simples leitura dos outros itens 

para se entender o real valor dessa análise e cruzamento de dados 
 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 40 
 
Não procedem as alegações do recorrente.   

 

A questão (D) permanece incorreta, pois, os músculos não estão diretamente ligados aos 

ossos e sim se inserem aos tendões, e estes aos ossos. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 42 
 
Não procedem as alegações do recorrente.   

 

 

AS CARACTERÍSTICAS CITADAS NO ENUNCIAM PERFAZEM O QUE A 

EXTENSA MAIORIA DOS BIÓLOGOS ATRIBUE AOS REPTEIS 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 43 
 
Não procedem as alegações do recorrente.   

 

O item III está correto. Vejamos: 

Podem ser aquáticos ou terrestres. As formas aquáticas respiram através 

de brânquias, através da pele ou através de pulmões. As terrestres 
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respiram geralmente tanto através dos pulmões quanto pela pele. São 

conhecimentos basilares nos estudos dos anfíbios. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 49  
 
Não procedem as alegações do recorrente.   

 

Uma das funções do sistema circulatório é garantir as trocas gasosas com o meio 

ambiente. O processo de troca gasosa no pulmão, dióxido de carbono por 

oxigênio, é conhecido como hematose pulmonar – Não é Sistema circulatório e 

sim Sistema respiratório 

 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

III 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso a análise da Banca Examinadora, os 

mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as 

decisões e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo VII do Edital 

001/2018 que rege este concurso. Fica reiterado que “A Banca Examinadora se 

constitui na última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão 

pela qual não caberão recursos adicionais”.  

 Publique-se, 

 

Fortaleza – CE 27 de janeiro de 2018.    

 

   CONSULPAM 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hematose_pulmonar

