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PREFEITURA MUNICIPAL DE  

VIÇOSA - CE 

 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 

 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes ao cargo, PROFESSOR 

CLASSE (A) – PEDAGOGIA que insurgem contra a publicação do GABARITO 

PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - CEARÁ, 

CONFORME EDITAL 001/2018. 

 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

Questão 01 PROVA 01  

Questão 02 PROVA 02  
 

Improcedem as alegações do recorrente.  

 

É necessário ao candidato a habilidade interpretativa. A sensibilidade não emerge no texto 

como propriedade que define o riso.  Gabarito mantido. 

 
INDEFERIDO 

 

Improcedem as alegações do recorrente.  



 
 

______________________________________________________________________ 

Instituto CONSULPAM Consultoria Público-Privada 

Tel: (85) 3224-9369/3239-4402 – Av. Evilásio Almeida Miranda, 280 – Edson Queiroz 

CEP: 60.834-486 – Fortaleza-CE. CNPJ: 08.381.236/0001-27 

 

 

É necessário ao candidato a habilidade interpretativa. Não é por quê “em nenhum 

momento encontra-se a palavra racionalidade” no texto, que não seja a racionalidade a 

propriedade que define o riso.  Gabarito mantido. 

 
INDEFERIDO 

 

 

Questão 02 PROVA 01  

Questão 01 PROVA 02  

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

O riso é indissociável do comportamento do ser humano. Contudo, este não se manifesta 

em suas atividades. Atividade são ações e o riso não se expressa de ações do ser humano 

conforme expressa o texto. O riso se manifesta em diversas formas conforme o próprio 

recorrente expressa em seus argumentos. Gabarito mantido. 
 
INDEFERIDO 

 

 

Questão 04 PROVA 01  

Questão 03 PROVA 02  
 

Improcedem as alegações do recorrente.  

 

O recorrente não apresenta fundamentação para seu recurso. Afirmar que fazer “análise 

com algumas pessoas formadas em Letras” não é fundamentação pertinente para recurso 

conforme edital. Gabarito mantido. 

  

INDEFERIDO 
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Questão 05 PROVA 01  

Questão 04 PROVA 02  
 

Improcedem as alegações do recorrente.  

 

Após avaliação da banca examinadora e consulta as normas e regras gramaticais. A única 

opção que o pronome destacado está correto como referente textual é o item “a”. Gabarito 

mantido. 
 
INDEFERIDO 

 

 

 

 

Questão 09 PROVA 01  

Questão 10 PROVA 02  
 

Procedem as alegações do recorrente.  

 

 

QUESTÃO NULA 

 

DEFERIDO 

 

 

 

 

Questão 10 PROVA 01  

Questão 08 PROVA 02  
 

Improcedem as alegações do recorrente.  

 

A banca examinadora ao analisar o recurso, segundo as normas gramaticais vigentes, 

considera que a única alternativa correta é o item “c”. A norma estabelece que é possível 

intercalar travessão com virgula.  Gabarito mantido. 

 



 
 

______________________________________________________________________ 

Instituto CONSULPAM Consultoria Público-Privada 

Tel: (85) 3224-9369/3239-4402 – Av. Evilásio Almeida Miranda, 280 – Edson Queiroz 

CEP: 60.834-486 – Fortaleza-CE. CNPJ: 08.381.236/0001-27 

 

Bem-estar é uma palavra formada através de composição por justaposição, ou seja, ocorre 

a formação de uma nova palavra a partir da junção de duas palavras: bem + estar = bem-

estar. Neste substantivo composto, as palavras bem e estar mantêm sua autonomia, 

estando apenas justapostas. 

Segundo o atual acordo ortográfico, o hífen é utilizado em palavras compostas com os 

advérbios bem e mal quando a segunda palavra começa por vogal ou h.  

 
INDEFERIDO 

 
Improcedem as alegações do recorrente.  

 

Improcedem as alegações do recorrente. A banca examinadora ao analisar o recurso, 

segundo as normas gramaticais vigentes, considera que a única alternativa correta é o 

item “c”. A virgula na opção “b” na qual o requerente contesta está adequada. Gabarito 

mantido. 

 
INDEFERIDO 

 

Questão 11 PROVA 01  

Questão 17 PROVA 02  
 

Procedem as alegações do recorrente.  

 

QUESTÃO NULA 
 
DEFERIDO 

 

Questão 15 PROVA 01   

Questão 11 PROVA 02  
 

Improcedem as alegações do recorrente.  

 
INDEFERIDO 
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Questão 19 PROVA 01  

Questão 15 PROVA 02  
 

Improcedem as alegações do recorrente.  

 
Artigo 20 da Lei nº 8.429 de 02 de Junho de 1992 
Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da 

sentença condenatória. 

Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente 

público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer 

necessária à instrução processual. 

 
INDEFERIDO 
 

 

Questão 20 PROVA 01  

Questão 16 PROVA 02  
 

Improcedem as alegações do recorrente.  

 

Aos estrangeiros não é vetado conforme exposto e apresentado pelo próprio recorrente ao 

se fundamentar na Constituição Federal. Gabarito mantido. 

 
INDEFERIDO 
 

 

Questão 27 PROVA 01  

Questão 47 PROVA 02  
 

Procedem as alegações do recorrente.  

 

Tendência Renovada: também denominada Renovada-Progressista. Influenciada pelas 

concepções do Movimento da Escola Nova, surgiu no século XIX, nas décadas de vinte 

e trinta e defendia, dentre outras ideias, uma educação acessível a todas as camadas 

sociais. Essa tendência pretendia preparar o aluno para a vida, buscando o aprendizado 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11331467/artigo-20-da-lei-n-8429-de-02-de-junho-de-1992


 
 

______________________________________________________________________ 

Instituto CONSULPAM Consultoria Público-Privada 

Tel: (85) 3224-9369/3239-4402 – Av. Evilásio Almeida Miranda, 280 – Edson Queiroz 

CEP: 60.834-486 – Fortaleza-CE. CNPJ: 08.381.236/0001-27 

 

por meio de descobertas, colocando o educando no centro do processo de ensino-

aprendizagem. Essa vertente defende o conceito da cultura como desenvolvimento das 

habilidades individuais, preconizando uma educação que enfoque a autoeducação (o 

educando como sujeito do conhecimento). 

 

Responde à questão a alternativa A. 

 

 

DEFERIDO 

 

 

Questão 29 PROVA 01  

Questão 49 PROVA 02  
 

Improcedem as alegações do recorrente.  

 

O recorrente não apresenta fundamentação para seu recurso. Afirmar que fez “uma 

observação com outras pessoas que tem experiência em elaboração de questões de 

concursos” não é fundamentação pertinente para recurso conforme edital. Além disso, o 

modelo construtivista não é “obrigatório” nas escolas municipais conforme o recorrente 

sugere ser a opção verdadeira. Gabarito é mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 44 PROVA 01  

Questão 34 PROVA 02  
 

Improcedem as alegações do recorrente.  

 

O recorrente não apresenta fundamentação para seu recurso. Uma avaliação pode 

reformular a redação de uma lei desde que não perca seu princípio. Gabarito é mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

Questão 47 PROVA 01  

Questão 37 PROVA 02  
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Improcedem as alegações do recorrente.  

 

O recorrente confirma o item “a” como verdadeiro. Contudo, ao justiçar por que o item 

que ele teria marcado seria o correto não apresenta qualquer fundamentação.  Gabarito 

mantido. 

 
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 VIII 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 16 de fevereiro de 2019. 

 

 

INSTITUTO CONSULPAM 


