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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA-PE 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 

 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes ao cargo 01 – 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, que insurgem contra a publicação do 

GABARITO PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme 

disposto no Edital 001/2021 do CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MIRANDIBA-PE 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados:  

 

Questão 01 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

De fato, a pessoa a quem atribuía-se o nome Pocahontas realmente existiu. Repare que a 

asserção da alternativa dada como correta pelo gabarito não nega isso, apenas diz que 

Iracema e Pocahontas são produtos fictícios, exatamente como diz o texto na seguinte 

passagem: “Muita gente associa Iracema com Pocahontas, por serem as duas 

personagens protagonistas de obras literárias e cinematográficas.” Ora, se se afirma que 

alguém é personagem de obras literárias e cinematográficas, afirma-se também que esse 

alguém é um produto fictício, pois a literatura e o cinema trabalham com ficção (mesmo 

que o enredo da narrativa seja baseado em fatos reais), o que é bastante diferente de 

afirmar que esse algo ou alguém não existiu na vida real. 

A alternativa B está errada porque diz que Iracema e Pocahontas se referem a pessoas que 

existiram de fato no mundo real, quando o texto diz que apenas Pocahontas existiu. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 02 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

O enunciado da questão diz: “Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam 

o mesmo conteúdo semântico que a palavra ‘’norte-americana’’ apresenta no texto”. 

Solicita, portanto, que o candidato reconheça o conteúdo semântico da palavra e não a 

sua estrutura, a sua forma. Todas as palavras da alternativa dada como correta pelo 

gabarito, assim como a palavra norte-americana, são adjetivos gentílicos, indicam a 

proveniência, a origem, do ser ao qual se refere. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 03 
 

Procedem as alegações do recorrente.   

 

De fato, houve um erro no gabarito da questão, apenas na prova na prova 2. 

 

Corresponde à mudança de gabarito, na prova 2, de C para B. 

 

DEFERIDO 

 

 

Questão 05 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A questão não solicita que o candidato encontre nas alternativas a definição do que é um 

anacoluto, mas que, sabendo o que é um anacoluto, identifique-o na estrutura sintática da 

sentença apresentada. Veja novamente o enunciado da alternativa correta: 

Um sintagma nominal, com função sintática de sujeito, desvinculado do seu devido 

sintagma verbal, o qual possui como sujeito um outro sintagma nominal cujo valor 

referencial é igual ao daquele. 

Repare que a definição que você apresenta de um anacoluto coincide totalmente com a 

do enunciado acima, a qual descreve a estrutura da sentença reportada naquele trecho: 

Período iniciado por uma palavra ou locução = um sintagma nominal, com função 

sintática de sujeito; 
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Seguida de pausa = desvinculado do seu devido sintagma verbal;  

Que tem como continuação uma oração em que essa palavra ou locução não se integra 

sintaticamente = o qual possui como sujeito um outro sintagma nominal  

Embora esteja integrada pelo sentido = cujo valor referencial é igual ao daquele. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 06 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Considerando que o candidato reconhece que as asserções das alternativas A, C e D não 

estão de acordo com as informações presentes no texto, passemos a apreciação da 

alternativa B, dada como correta pelo gabarito preliminar. Vejamos, para isso, os 

seguintes fragmentos do texto, observando, em particular, as partes destacadas em 

negrito: 

 “No caso da índia norte-americana o que há de mito é o seu affair com o desbravador 

inglês Sir John Smith, pois, na época, a pequena Pocahontas contava com apenas 12 anos. 

A verdade é que ela deixou sua tribo para ser levada à Inglaterra e lá se casou com Sir 

John Rolfe, sendo posteriormente rebatizada com o nome de Rebecca Rolfe. Desta 

união nasceu Thomas Rolfe, único filho do casal. Desgraçadamente, Pocahontas 

faleceu dois anos depois de se casar, com somente 22 anos, em março de 1617 e longe 

de sua terra.”  

“No romance, nossa heroína (filha de Araquém, o pajé da tribo) tem o seu primeiro 

contato com Martim, do qual, mais adiante, surgirá uma cativante história de amor. 

E do fruto deste amor intercultural nasce Moacir, considerado símbolo do primeiro 

brasileiro.” 

Como podemos observar, está EXPLÍCITO na superfície do texto que Iracema e 

Pocahontas (indígenas americanas) se submeteram ao colonizador europeu: Iracema 

casou-se com Martim Soares e com ele teve um filho; Pocahontas foi levada a morar na 

Inglaterra, foi batizada com nome inglês, casou-se muito nova (com 12 anos), teve filhos 

com o europeu e morreu muito jovem, aos 22 anos. Ora, considerando que Iracema e 

Pocahontas são obras de narrativa fictícia (embora a personagem desta tenha, de fato, 

existido, mas isso não a exclui o fato de ter sido também um produto da ficção), como o 

próprio texto deixa claro, a asserção que está de acordo com as informações presentes no 

texto é justamente “As obras sobre as duas indígenas podem ser compreendidas 

também como uma forma que os autores encontraram de narrar.”. Isso não quer 

dizer que esta asserção está presente no texto. Ao contrário, conseguimos obtê-la por meio 

da análise e interpretação daquilo que está presente no texto. É justamente isso que o 
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comando da questão diz: “Assinale a alternativa cuja asserção está de acordo com as 

informações presentes no texto”. Em suma, a questão não solicita que o candidato aponte 

a alternativa cuja asserção está presente no texto, mas aquela cuja asserção condiz com 

as informações presentes nele. Trata-se, portanto, de ler, compreender e saber relacionar 

afirmações sobre um texto a partir daquilo que ele diz implícita ou explicitamente. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 09 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

No texto da prova consta, além dos nomes computados no texto do recurso, o nome BBB, 

o qual particulariza um determinado programa televisivo e, por isso, é um nome próprio. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 10 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Está equivocada a definição dada no seu recurso sobre os valores semânticos do gerúndio. 

Essa forma verbal é, de fato, empregada para expressar que um evento se prolonga pelo 

tempo, mas isso acontece apenas em relação a outro evento verbal, esteja ele explícito ou 

seja ele inferido a partir do contexto da situação. O gerúndio é usado também para 

expressar ações passadas concluídas cujos resultados perduram durante um momento do 

passado, ambos anteriores ou mesmo concomitantes ao momento da enunciação (isto é, 

da fala). Considerando o sentido expresso no enunciado “Ao mesmo tempo, a ocupação 

indígena ao redor da lagoa deu origem ao bairro e teve importante papel no 

desenvolvimento histórico da cidade de Fortaleza.”, a alternativa “Ao mesmo tempo, a 

ocupação indígena ao redor da lagoa deu origem ao bairro e teve importante papel no 

desenvolvimento histórico da cidade de Fortaleza.” está errada porque afirma que a 

ocupação indígena ao redor da lagoa deu origem ao bairro e teve importante papel no 

desenvolvimento histórico da cidade de Fortaleza. A alternativa “Ao mesmo tempo, a 

ocupação indígena ao redor da lagoa deu origem ao bairro e foi super importante no 
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desenvolvimento histórico da cidade de Fortaleza.” diz que a ocupação indígena ao redor 

da lagoa deu origem ao bairro e (a ocupação indígena) foi super importante no 

desenvolvimento histórico da cidade de Fortaleza. A alternativa “A ocupação indígena 

ao redor da lagoa, ao mesmo tempo que deu origem ao bairro, teve importante papel no 

desenvolvimento histórico da cidade de Fortaleza.” diz que a ocupação indígena ao redor 

da lagoa, ao mesmo tempo que deu origem ao bairro, teve importante papel no 

desenvolvimento histórico da cidade de Fortaleza. A alternativa que diz “Ao mesmo 

tempo, a ocupação indígena ao redor da lagoa deu origem ao bairro, o qual teve 

importante papel no desenvolvimento histórico da cidade de Fortaleza”, mantém o 

sentido do enunciado, o qual afirma que foi o bairro, e não a ocupação indígena, que teve 

importante papel no desenvolvimento histórico da cidade. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 11 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Caro candidato(a), recurso negado. 

No caso da referida questão não existe maneiras repetidas, logo só existem maneiras 

distintas. A não informação não gera ônus para a resolução da mesma. 

4x3x2x1 = 24 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 14 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 
Maria Sylvia Di Pietro[36] traz à baila uma característica muito importante presente nos 

contratos administrativos: a ‘mutabilidade’. Tal traço “decorre de determinadas cláusulas 

exorbitantes, as quais conferem à Administração o poder de, unilateralmente, alterar as 

cláusulas regulamentares ou rescindir o contrato antes do prazo estabelecido, por motivo de 

interesse público” 

 

Gabarito mantido. 

https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-administrativo/clausulas-exorbitantes-plausibilidade-de-aplicacao-em-prol-do-interesse-publico/#_ftn36
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INDEFERIDO 

 

 

 

Questão 22 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

De acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência do Brasil, nas páginas 28 e 

29, o padrão oficio possui diversos elementos, dentre os quais o endereçamento. Entende-

se como endereçamento como sendo a parte do documento que informa quem receberá o 

expediente. O nome da cidade onde foi expedido o documento não pertence ao 

endereçamento e sim ao elemento denominado Local e data do documento. Dessa forma, 

a letra A é FALSA. O vocativo faz parte do elemento endereçamento e é obrigatório que 

conste no documento, portanto a letra B também é FALSA. O nome e o cargo do 

destinatário são itens obrigatórios no elemento endereçamento de um documento oficial, 

tornando a letra C FALSA. Por fim, o endereço postal de quem receberá o expediente 

deve ser dividido em duas linhas: (a) informação de localidade/logradouro do destinatário 

ou, no caso de ofício ao mesmo órgão, informação do setor e; (b) CEP e cidade/unidade 

da federação, separados por espaço simples. Portanto, a letra D é VERDADEIRA. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 26 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Conforme dicionário, subsistema 

/si/ 

1. sistema subordinado a outro. 

2. divisão de sistema, nas classificações geográficas e geológicas. 

sub·fun·ção 

(sub- + função) 

substantivo feminino 

Subdivisão de uma função. 

Conforme é possível observar em ambas definições, a mudança da palavra não altera o 

sentido semântico da questão. Portanto, mantém-se o gabarito. 



 
 

______________________________________________________________________ 

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 

 

7 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 27 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

De acordo com Edelvino Razzolinni Filho, no livro Administração de Material e 

Patrimônio, pág. 81, a Requisição de Materiais é um documento utilizado pelos usuários 

para requisitar um material que necessita no almoxarifado, portanto a alternativa correta 

é a letra B. O Pedido de Compra, por sua vez, é uma solicitação de aquisição de um 

material faltante e que será solicitada ao fornecedor.  A cotação de compra é um 

formulário utilizado para levantar os preços e condições comerciais de vários 

fornecedores. Por fim, a requisição de serviço é utilizada quando se deseja contratar um 

serviço de um fornecedor. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 29 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

De acordo com Zélio Cabral, na Apostila Noções de Arquivologia, pág. 11, a classificação 

dos arquivos de acordo com a estrutura organizacional pode ser Centralizado ou 

Descentralizado, o que torna a letra A VERDADEIRA. A letra B é FALSA, pois a 

classificação proposta é de acordo com a natureza do documento. A letra C é falsa, pois 

a classificação proposta leva em conta a extensão de atuação do arquivo. Por fim, a letra 

D é FALSA, pois a classificação proposta leva em consideração as agências criadoras ou 

entidades mantenedoras. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 35 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Organização de arquivos físicos é um cuidado que deve existir em qualquer escritório, 

independente do porte. Ela ajuda a evitar o acúmulo de papéis, facilitando o acesso à 

informações e gerando segurança contra extravios e perdas que podem prejudicar as 

rotinas do negócio. 

Na medida em que as empresas vão crescendo, aumenta o fluxo de documentos em papéis 

que, por sua vez, precisam ser organizados e armazenados da melhor maneira possível, 

para garantir que todos os dados estratégicos e importantes do seu negócio estejam de 

fácil acesso, tanto para consultas internas quanto para possíveis compromissos fiscais. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 38 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Savitz e Weber (2007) consideram que a empresa sustentável é aquela que além de gerar 

lucro para os acionistas, protege o meio ambiente e melhora a vida das pessoas com quem 

mantém interações. Aceita-se, portanto, que tal conceito está calcado sobre os seguintes 

pressupostos: sustentabilidade econômica (gerar lucros), sustentabilidade ambiental 

(proteger o meio ambiente) e sustentabilidade social (melhorar a vida dos cidadãos). 

 

O conceito definido pelo triplo resultado expressa o fato de que as empresas devam ser 

avaliadas com base em seu desempenho financeiro, tendo como principal indicador o 

lucro, em seu “desempenho” ambiental, cujos indicadores variam em função do ramo de 

atividade, mas que geralmente perpassa a questão da proteção ambiental, e também em 

seu “desempenho” social, cujos indicadores utilizados são aqueles relacionados à forma 

de atuação da empresa enquanto agente de melhoria da vida de algum grupo de pessoas. 
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No que concerne aos aspectos sociais, não é só "melhorar a vida das pessoas", mas sim 

de contribuir efetivamente para o desenvolvimento humano e social. Também neste 

sentido a Carta da Terra (2010), em seu art.9, é enfática: “Erradicar a pobreza como um 

imperativo ético, social e ambiental”, sendo tal preceito reforçado no art.9-b: “Prover 

cada ser humano de educação e recursos para assegurar uma subsistência sustentável, e 

proporcionar seguro social e segurança coletiva a todos aqueles que não são capazes de 

manter-se por conta própria”. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 39 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

QUALIDADES E CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DA REDAÇÃO OFICIAL 

Clareza 

Clareza é a qualidade do que é inteligível, facilmente compreensível. Já que se busca, 

então, com a clareza, fazer-se facilmente entendido, é preciso que o pensamento de quem 

comunica 

também seja claro, com as ideias, ordenadas; a pontuação, correta; as  palavras,  bem 

dispostas na frase; as intercalações, reduzidas a um mínimo; a precisão vocabular, uma 

constante. 

Da mesma forma, a indispensável releitura do texto contribui para obtenção da clareza. 

A 

ocorrência de trechos obscuros e de erros gramaticais em textos oficiais provém 

principalmente da 

falta da releitura, que torna possível sua correção. 

Além disso, a falsa ideia de que “escreve bem quem escreve difícil” também contribui 

para a 

obscuridade do texto. Ora, quem escreve difícil dificilmente é compreendido. Cada 

palavra dessa 

natureza é um tropeço para a leitura e só pode desvalorizar o que se escreve. 

Alguns preceitos para a redação de textos claros: 

a) utilizar preferencialmente a ordem direta ou lógica (sujeito, verbo, complementos); às 

vezes essa 

ordem precisa ser alterada em benefício da própria clareza; 

b) usar as palavras e as expressões em seu sentido mais comum; 

c) evitar períodos com negativas múltiplas; 

d) transformar as orações negativas em positivas,  
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sempre que possível; 

e) buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto; 

f) escolher com cuidado o vocabulário, evitando o jargão técnico; 

g) evitar neologismos (palavras, frases ou expressões novas, ou palavras antigas com 

sentidos 

novos), preciosismos (delicadeza ou sutileza excessiva no escrever) e regionalismos; 

h) utilizar palavras ou expressões de língua estrangeira somente quando indispensável. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 
III 

 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso à 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 IX do Edital que rege este 

concurso. Fica reiterado que “A banca examinadora constitui única instância para 

recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 

adicionais.” 

            Publique-se, 

Fortaleza – CE, 26 de novembro de 2021. 

 

 

INSTITUTO CONSULPAM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA-PE 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 

 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes ao cargo 02 – AUXILIAR 

DE SERVIÇOS GERAIS, que insurgem contra a publicação do GABARITO 

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

Edital 001/2021 do CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MIRANDIBA-PE 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados:  

 

 

 

Questão 03 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

O texto não cita diretamente que Afonso retornou para casa, mas as entrelinhas deixam 

esse fato evidente. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 08 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A questão é clara e objetiva e não foi mal formulada. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 11 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A = {2, x, 6} e B = {y, 4, 6} 

x = 4 e y = 2 

y – x = 2 – 4 = – 2. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 13 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

3,60 = 100% 

0,50 =   x% 

3,6x = 50 

x = 14% aproximadamente. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 19 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Na escola há 210 meninas e 42 meninos. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 
III 

 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso à 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 IX do Edital que rege este 

concurso. Fica reiterado que “A banca examinadora constitui única instância para 

recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 

adicionais.” 

            Publique-se, 

Fortaleza – CE, 26 de novembro de 2021. 

 

INSTITUTO CONSULPAM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA-PE 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 

 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes ao cargo 03 – 

MERENDEIRA, que insurgem contra a publicação do GABARITO PRELIMINAR da 

Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no Edital 001/2021 do 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA-PE 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados:  

 

 

 

Questão 07 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A questão está correta e bem formulada.  

O candidato não apresenta fundamentação lógica para solicitar a anulação. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 10 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

No gabarito preliminar publicado, consta que a alternativa correta da questão 10 (PROVA 

02) é a D. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 13 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

3,60 = 100% 

0,50 =   x% 

3,6x = 50 

x = 14% aproximadamente. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 15 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

No gabarito preliminar publicado, consta que a alternativa correta da questão 15 (PROVA 

02) é a A. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 19 

 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Na escola há 210 meninas e 42 meninos. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 21 
 

Procedem as alegações do recorrente.   

 

De fato, há um erro no enunciado.  

 

QUESTÃO NULA. 

 

DEFERIDO 

 

 

Questão 24 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

O Grão de Bico, também conhecido como gravanço ou ervilha-de-galinha é muito popular 

no Mediterrâneo, Oriente Médio e na culinária Indiana. E assim como outros integrantes 

da família das leguminosas (lentilha, ervilha, feijões e soja), o grão-de-bico é um grande 

fornecedor de proteína.  

Essa leguminosa lembra o sabor de nozes e possui uma textura granulada e pode ser 

preparado de diversas maneiras... Sendo uma fonte de vitaminas, minerais e fibras, o grão-

de-bico pode oferecer uma variedade de benefícios para a saúde. 

A questão aborda sobre as leguminosas, logo é impossível associar a palavra BICO à 

chupeta (objeto usado por alguns bebês e crianças). 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 25 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A questão foi cobrada de acordo com o conteúdo cobrado em edital. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 26 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Para um trabalhador, os limites de pesos que podem ser levantados sem causar problemas 

à sua saúde: homens adultos (de 18 a 35 anos), 40 kg, para as mulheres, 20 kg; homens 

de 16 a 18 anos, 16 kg, mulheres, 8, kg; e com menos de 16 anos deve ser proibido. 

Recomenda-se para as mulheres 50% dos valores máximos de levantamento de peso 

indicados para os homens, porque, geralmente, elas têm: menor tolerância ao trabalho 

físico pesado; menor massa muscular; menor peso, o que faz com que o peso do corpo 

sobre o centro de gravidade seja menor. 

Com a finalidade de não prejudicar o desenvolvimento do esqueleto, recomenda-se aos 

jovens, de 16 a 18 anos, que executem, ocasionalmente, o levantamento de, no máximo, 

40% do peso destinados aos adultos. O levantamento de peso para pessoas idosas deve 

ser evitado, pois seus ossos tendem a ser mais frágeis. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 27 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

INDÓIS E ISOTIOCIANATOS Para que servem: Indutores de enzimas protetoras contra 

o câncer, principalmente de mama; Onde encontrar: Couve flor, repolho, brócolis, couve 

de bruxelas, rabanete, mostarda, crucíferas. 

 

Gabarito mantido. 
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INDEFERIDO 

Questão 30 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A questão foi cobrada de acordo com o conteúdo cobrado em edital. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 35 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Aditivo Alimentar é qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, 

sem propósito de nutrir, com o objetivo de modificar as características físicas, químicas, 

biológicas ou sensoriais, durante a fabricação, processamento, preparação, tratamento, 

embalagem, acondicionamento, armazenagem, transporte ou manipulação de um 

alimento 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 39 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A questão foi cobrada de acordo com o conteúdo cobrado em edital. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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III 

 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso à 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 IX do Edital que rege este 

concurso. Fica reiterado que “A banca examinadora constitui única instância para 

recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 

adicionais.” 

            Publique-se, 

Fortaleza – CE, 26 de novembro de 2021. 

 

INSTITUTO CONSULPAM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA-PE 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 

 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes ao cargo 05 – 

MOTORISTA D/E, que insurgem contra a publicação do GABARITO PRELIMINAR 

da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no Edital 001/2021 do 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA-PE 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados:  

 

 

 

Questão 01 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

De fato, a pessoa a quem atribuía-se o nome Pocahontas realmente existiu. Repare que a 

asserção da alternativa dada como correta pelo gabarito não nega isso, apenas diz que 

Iracema e Pocahontas são produtos fictícios, exatamente como diz o texto na seguinte 

passagem: “Muita gente associa Iracema com Pocahontas, por serem as duas 

personagens protagonistas de obras literárias e cinematográficas.” Ora, ao afirmar que 

alguém é personagem de obras literárias e cinematográficas, afirma-se também que esse 

alguém é um produto fictício, pois a literatura e o cinema trabalham com ficção (mesmo 

que o enredo da narrativa seja baseado em fatos reais), o que é bastante diferente de 

afirmar que esse algo ou alguém não existiu na vida real. 

 

Gabarito mantido. 
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INDEFERIDO 

 

 

Questão 10 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

O enunciado da alternativa da B diz que que a ocupação indígena fez surgir o bairro 

Messejana e este bairro foi importante para a história da cidade de Fortaleza, enquanto o 

enunciado da alternativa D diz que a ocupação indígena fez surgir o bairro Messejana e, 

ao mesmo tempo, essa ocupação foi importante para o desenvolvimento histórico da 

cidade de Fortaleza. Expressam, portanto, duas coisas distintas: o enunciado da 

alternativa B diz que o bairro foi importante para o desenvolvimento histórico de 

Fortaleza, o enunciado da alternativa D diz que foi a ocupação indígena foi importante 

para o desenvolvimento histórico da cidade de Fortaleza. Esta alternativa está, portanto, 

errada. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 21 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Na questão utilizamos o termo tratores (genérico) indicando que estamos tratando dos 

vários tipos: rodas, esteira e misto. Desta forma os tipos esteira e misto não podem ser 

conduzidos pelo condutor categoria B, mas os de rodas sim, como a maioria dos tipos não 

são permitidos a indicação “TRATORES” passa valer a regra geral previsto no art. 144 

da CTB. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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III 

 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso à 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 IX do Edital que rege este 

concurso. Fica reiterado que “A banca examinadora constitui única instância para 

recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 

adicionais.” 

            Publique-se, 

Fortaleza – CE, 26 de novembro de 2021. 

 

INSTITUTO CONSULPAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

______________________________________________________________________ 

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 

 

23 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA-PE 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 

 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes ao cargo 06 – 

PROFESSOR (ENSINO FUNDAMENTAL 6º AO 9º ANO) – GEOGRAFIA, que 

insurgem contra a publicação do GABARITO PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva 

de Múltipla Escolha, conforme disposto no Edital 001/2021 do CONCURSO PÚBLICO 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA-PE 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados:  

 

 

 

Questão 01 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

De fato, o texto afirma que “na origem [o termo romance] se aplicava a qualquer 

composição escrita em uma das línguas derivadas do latim”. Uma leitura atenta 

perceberia que, ao dizer na origem, o autor se refere à origem do termo romance, o qual 

surgiu durante a Idade Média, época em que o Império Romano era tido como ideal e 

durante a qual se consolidaram as línguas derivadas do latim. Assim, é impossível que 

existissem obras literárias do tipo romance durante o Império Romano.   

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 03 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Sinônimos são nomes que podem, sob determinadas condições de uso, ter sentidos 

similares. O nome Tabajara é, de fato, o nome de um povo indígena que habitava o litoral 

do Brasil. Contudo, por se tratar de um etnônimo, isto é, o nome de uma etnia, é um 

antropônimo, e, como tal, trata-se também de um nome próprio. Como nome próprio, tal 

vocábulo não é, por motivos semânticos, um sinônimo do vocábulo indígena, que é um 

nome comum, embora entre eles exista um tipo de associação. Enquanto o vocábulo 

indígena pode ser empregado para se referir a todo e qualquer ser nativo de uma região, 

o nome Tabajara designa um conjunto específico de pessoas, os quais são, de fato, 

nativos. Trata-se de um fato de denominação extralinguístico, o qual não depende da 

semântica da língua. Assim, essas palavras, embora estejam associadas no plano 

cognitivo, não possuem relação sinonímica. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 09 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

O enunciado completo da questão diz o seguinte: “O autor de um texto pode empregar 

marcas gráficas a fim de evidenciar que o vocábulo destacado, isto é, aquele com uma 

grafia diferente da grafia dos demais, é de origem estrangeira.”. Menciona, portanto, 

que um autor pode usar uma grafia diferente para evidenciar que determinado vocábulo 

é de origem estrangeira. No texto em questão, o autor empregou o itálico para evidenciar 

palavras de língua estrangeira, como romîni e Romaunstsch, mas também o usou para 

evidenciar palavras em língua portuguesa, como România e romance. Desse modo, em 

relação ao texto, a afirmação presente no enunciado não contempla todos os vocábulos 

(isto é, os vocábulos escritos em itálico não são, todos eles, palavras estrangeiras). 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 11 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Acerca da organização político-administrativa, conforme a constituição federal, assinale 

a alternativa incorreta. Fundamentação: 

Alternativa “a” - correta conforme art. 18 da constituição federal. 

Alternativa “b” - correta conforme art. 19, ii, da constituição federal. 

Alternativa “c” - incorreta conforme art. 18, parágrafo 2, da constituição federal. Quando 

a alternativa fala somente “lei” ela não especifica a natureza da lei, se ordinária ou 

complementar, tornando a afirmativa incorreta. 

Alternativa “d” - correta conforme art 18, parágrafo 3, da constituição federal. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 27 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A didática estuda o processo de ensino no seu conjunto, no qual os objetivos, conteúdos 

fazem parte, de modo a criar condições que garantam uma aprendizagem significativa dos 

alunos. Ela ajuda o professor na direção, orientação das tarefas do ensino e da 

aprendizagem, dando a ele uma segurança profissional. Segundo Libâneo (1994), o 

trabalho docente também chamado de atividade pedagógica tem como objetivos 

primordiais: 

1- Assegurar aos alunos o domínio mais seguro e duradouro possível dos 

conhecimentos científicos; 

2- Criar as condições e os meios para que os alunos desenvolvam capacidades e 

habilidades intelectuais de modo que dominem métodos de estudo e de trabalho 

intelectual visando a sua autonomia no processo de aprendizagem e independência 

de pensamento; 

3- Orientar as tarefas de ensino para objetivo educativo de formação da 

personalidade, isto é, ajudar os alunos a escolherem um caminho na vida, a terem 

atitudes e convicções que norteiem suas opções diante dos problemas e situações 

da vida real (LIBÂNEO, 1994, Pág. 71). 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 41 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

O recurso não apresentou argumentos com base científica.  Questão está correta e sem 

dúvidas. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 46 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

O item solicitado fala sobre o reflorestamento que seria repor as árvores que foram 

cortadas e assim, reestabelecer a biodiversidade 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 
III 

 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso à 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 IX do Edital que rege este 

concurso. Fica reiterado que “A banca examinadora constitui única instância para 

recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 

adicionais.” 

            Publique-se, 

Fortaleza – CE, 26 de novembro de 2021. 

 

INSTITUTO CONSULPAM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA-PE 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 

 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes ao cargo 07 – 

PROFESSOR (ENSINO FUNDAMENTAL 6º AO 9º ANO) – HISTÓRIA, que 

insurgem contra a publicação do GABARITO PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva 

de Múltipla Escolha, conforme disposto no Edital 001/2021 do CONCURSO PÚBLICO 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA-PE 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados:  

 

 

Questão 01 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A asserção da alternativa que diz “Durante o império romano, todos falavam pelo menos 

duas línguas: o latim e uma língua derivada do latim”, não condiz com o texto, pois este 

deixa claro que o latim não conseguiu suplantar as línguas autóctones de diversas regiões 

sobre as quais o Império Romano se impôs; ao contrário, o latim viveu com outras línguas 

indo-europeias, como as célticas e as germânicas. Por fim, se o latim era falado na época 

do Império Romano nessas regiões, é impossível que se falassem outras línguas derivadas 

dele, pois estas surgiram depois do seu desaparecimento, fato que está evidenciado no 

texto quanto o autor explica a origem do termo România e, em especial, a origem do 

termo romance. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 03 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Caso tente substituir algum vocábulo presente na sentença do enunciado “Além, muito 

além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Mais rápida que a 

ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua 

guerreira tribo da grande nação tabajara” por algum dos vocábulos apresentados como 

sinônimo (nativo, autóctone, aborígene, natural, crioulo), verá que nenhum deles poderá 

ser substituído de maneira que se preservem tanto sentido com o qual o vocábulo indígena 

foi empregado no texto quanto o sentido que a palavra substituída mantinha no enunciado 

do qual foi retirada. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 17 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Segue abaixo uma fotografia da configuração de vídeo do Windows 10, que mostra a 

opção mencionada na questão e a resposta correta selecionada.  
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Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 42 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

O candidato tenta expor que o item está errado por informar sobre chances de ser um 

senador, mas o item informa que s chances eram maiores e eram realmente. A Questão 

está correta e sem erros. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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III 

 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso à 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 IX do Edital que rege este 

concurso. Fica reiterado que “A banca examinadora constitui única instância para 

recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 

adicionais.” 

            Publique-se, 

Fortaleza – CE, 26 de novembro de 2021. 

 

INSTITUTO CONSULPAM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA-PE 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 

 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes ao cargo 08 – 

PROFESSOR (ENSINO FUNDAMENTAL 6º AO 9º ANO) – MATEMÁTICA, que 

insurgem contra a publicação do GABARITO PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva 

de Múltipla Escolha, conforme disposto no Edital 001/2021 do CONCURSO PÚBLICO 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA-PE 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados:  

 

 

Questão 01 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

O texto apresenta EXPLICITAMENTE o seguinte: “România deriva de romanus, e este 

foi o termo a que naturalmente recorreram os povos latinizados, para distinguir-se das 

culturas barbáricas circunstantes: assim, os habitantes da Dácia, isolados entre povos 

eslavos, autodenominaram-se romîni e os réticos se autodenominaram Romaunstsch, para 

distinguir-se dos povos germânicos que os haviam empurrado contra a vertente norte dos 

Alpes Suíços.”. Ora, se os habitantes da Dácia estão isolados entre os povos eslavos e, 

mesmo assim constituem um território da România, é óbvio que a România é um território 

descontínuo, pois possui uma parte sua enclausurada no território de outros povos. Além 

disso, o texto também diz: “Pelo termo România os estudiosos indicam modernamente a 

área ocupada por línguas de origem latina.”. Ora, tendo estudado língua portuguesa 

durante a formação escolar e, claramente, para este concurso, o candidato deve saber que 

o português, é uma língua derivada do latim. Nesse sentido, o Brasil, onde se fala 

português, também parte da România conforme o seu conceito moderno. Como podemos 
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ver, a informação está explícita no texto, a compreensão dela depende da leitura e da 

construção dos sentidos por parte do leitor em interação com que o que está enunciado, 

como ocorre a todo e qualquer texto. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 03 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A alternativa D em questão contém a seguinte asserção “É nativa do Himalaia e sudoeste 

da China”. Ora, o vocábulo nativa nesse enunciado tem o mesmo sentido que o vocábulo 

indígena (em sua forma de plural) tem no texto, isto é, significa ‘própria daquele local’, 

‘nascida ali’, ‘originária daquele local’, conforme o afirma o seguinte trecho: “O latim 

não suplantou as línguas indígenas em todo o território do Império, impôs-se como língua 

falada no Mediterrâneo ocidental e na Europa continental, mas esteve sempre em situação 

de inferioridade na Grécia, na Anatólia e no Mediterrâneo oriental”. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 09 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Prezado candidato, seria importante, para fins de deferimento da solicitação, que o texto 

do recurso apresentasse qual a “possível tomada de decisão” poderia ter sido causada pelo 

erro material de uma letra no conjunto de uma questão que apresenta cinco ocorrências 

da palavra vocábulo. Como não sabemos as possíveis implicações que o emprego 

equivocado dessa letra pode ter causado no candidato, não sabemos qual problema 

resolver. Sem saber qual problema resolver, não podemos agir, mantendo, portanto, com 

a situação atual. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 11 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Acerca da organização político-administrativa, conforme a constituição federal, assinale 

a alternativa incorreta. 

Fundamentação: 

Alternativa “a” - correta conforme art. 18 da constituição federal. 

Alternativa “b” - correta conforme art. 19, ii, da constituição federal. 

Alternativa “c” - incorreta conforme art. 18, parágrafo 2, da constituição federal. 

Quando a alternativa fala somente “lei” ela não especifica a natureza da lei, se ordinária 

ou complementar, tornando a afirmativa incorreta. 

Alternativa “d” - correta conforme art 18, parágrafo 3, da constituição federal. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 15 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Temos uma probabilidade condicional. 

Soma 7 nos dois dados (5,2); (2,5); (3,4); (4,3); (6,1); (6,6). P = 3/36 

Três no primeiro dado com soma sete (3,1); (3,2); (3,3); (3,4); (3,5); (3,6). P = 1/36 

Prob Cond = 1/36/6/36 = 1/6. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 32 
 

Procedem as alegações do recorrente.   

 

De fato, houve erro no enunciado da questão. 

 

QUESTÃO NULA. 

 

DEFERIDO 
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Questão 33 

 

Procedem as alegações do recorrente.   

 

Não havia item correto para responder a questão. 

 

QUESTÃO NULA. 

 

DEFERIDO 

 

 

Questão 39 
 

Procedem as alegações do recorrente.   

 

De fato, houve erro no enunciado da questão. 

 

QUESTÃO NULA. 

 

DEFERIDO 

 

 

Questão 41 
 

Procedem as alegações do recorrente.   

 

De fato, houve erro no enunciado da questão. 

 

QUESTÃO NULA. 

 

DEFERIDO 

 

 

Questão 50 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A referida questão trata o triângulo ABC como isósceles. Logo, 

2x – 40º + y = 180º → 2x + y = 220º 

x + 45º + y = 180º → x + y = 135º 
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logo temos {
𝟐𝒙 + 𝒚 = 𝟐𝟐𝟎°
𝒙 + 𝒚 = 𝟏𝟑𝟓°

 

x = 135º – y → 2.(135º – y) + y = 220º → 270º – 2y + y = 220º → – y = – 50º → y = 50º. 

Portanto x = 135º - 50º → x = 85º. 

Então x – y = 85º - 50º = 35º. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 
III 

 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso à 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 IX do Edital que rege este 

concurso. Fica reiterado que “A banca examinadora constitui única instância para 

recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 

adicionais.” 

            Publique-se, 

Fortaleza – CE, 26 de novembro de 2021. 

 

INSTITUTO CONSULPAM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA-PE 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 

 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes ao cargo 09 – 

PROFESSOR (ENSINO FUNDAMENTAL 6º AO 9º ANO) – PORTUGUÊS, que 

insurgem contra a publicação do GABARITO PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva 

de Múltipla Escolha, conforme disposto no Edital 001/2021 do CONCURSO PÚBLICO 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA-PE 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados:  

 

 

 

Questão 01 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Atente ao enunciado da questão, que diz: “Assinale a alternativa cuja afirmação condiz 

com as informações explícitas no texto”. Como podemos ver, esse enunciado diz que a 

afirmação da alternativa está de acordo com o que está explícito no texto, e não que a 

afirmação presente na alternativa se encontra explícita no texto. Expressam, portanto, 

coisas diferentes. Veja o seguinte trecho do texto e repare no trecho sublinhado: 

“România deriva de romanus, e este foi o termo a que naturalmente recorreram os povos 

latinizados, para distinguir-se das culturas barbáricas circunstantes: assim, os habitantes 

da Dácia, isolados entre povos eslavos, autodenominaram-se romîni e os réticos se 

autodenominaram Romaunstsch, para distinguir-se dos povos germânicos que os haviam 

empurrado contra a vertente norte dos Alpes Suíços.”. O trecho sublinhado está 

EXPLÍCITO no texto. Ora, se os povos da Dácia fazem parte da România e encontram-

se isolados entre os povos eslavos, então é óbvio que a România é um território 
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descontínuo, pois possui uma parte sua que está enclausurada entre outros territórios. 

Além disso, o texto diz o seguinte: “Pelo termo România os estudiosos indicam 

modernamente a área ocupada por línguas de origem latina”. Ora, no Brasil se fala 

português e nos demais países da América Latina se falam, entre outras línguas, o 

espanhol e o francês, todas elas derivadas do latim. Essa é, de fato, uma informação que 

não está no texto, mas está de acordo com as informações que lá estão. Em suma, não se 

trata de marcar uma alternativa cuja afirmação está explícita na superfície do texto da 

prova; trata-se de assinalar uma alternativa cuja afirmação está de acordo (condiz) com 

aquilo que está explícito na superfície do texto. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

Questão 03 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

O enunciado da alternativa D é: “Leycesteria formosa, conhecida como Madressilva-dos-

Himalaias, é uma espécie do gênero botânico Leycesteria, da família das Caprifoliaceae. 

É nativa do Himalaia e sudoeste da China.” Nele, consta a palavra nativa, cujos 

significados, de acordo com o dicionário Michaelis 

(https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/nativo/) é: 

  

“1 Originário de certo lugar: “[…] o café […] se deu enormemente bem na Mata 

Atlântica, a ponto de parecer árvore nativa” (Z1). 

2 Relativo a indígena. [...]”.  

 

Como podemos observar, as palavras nativa e indígena são sinônimas. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

 

 

 

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/nativo/
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Questão 09 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

No texto, o itálico é empregado tanto para evidenciar palavras de origem estrangeira, 

como romanus e Romaunstsch, como para evidenciar palavras em língua portuguesa, 

como România e romance. Ou seja, o recurso gráfico do itálico no texto não foi 

empregado apenas para evidenciar palavras de origem estrangeira, mas também palavras 

da língua portuguesa. Assim, em relação ao que se diz sobre o emprego do itálico para 

grafar palavras estrangeiras em um texto, a alternativa correta é aquela que diz que o 

emprego do itálico, no texto da prova, “não contempla todos os vocábulos”, isto é, os 

vocábulos ali escritos em itálico não são, todos eles, palavras estrangeiras. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 11 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Acerca da organização político-administrativa, conforme a constituição federal, assinale 

a alternativa incorreta. 

Fundamentação: 

Alternativa “a” - correta conforme art. 18 da constituição federal. 

Alternativa “b” - correta conforme art. 19, ii, da constituição federal. 

Alternativa “c” - incorreta conforme art. 18, parágrafo 2, da constituição federal. 

Quando a alternativa fala somente “lei” ela não especifica a natureza da lei, se ordinária 

ou complementar, tornando a afirmativa incorreta. 

Alternativa “d” - correta conforme art 18, parágrafo 3, da constituição federal. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 12 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Conforme as disposições constitucionais acerca da administração pública, assinale a 

alternativa correta: Fundamentação: 

Alternativa “a” – correto conforme art. 40 da constituição federal. 

Alternativa “b” – incorreto conforme art. 40, parágrafo 13, da constituição federal. 

Alternativa “c” – incorreta conforme art. 37, xii, da constituição federal. 

Alternativa “d” – incorreto conforme art. 37, xviii, da constituição federal. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 15 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Temos uma probabilidade condicional.  

Soma 7 nos dois dados (5,2); (2,5); (3,4); (4,3); (6,1); (6,6). P = 3/36 

Três no primeiro dado com soma sete (3,1); (3,2); (3,3); (3,4); (3,5); (3,6). P = 1/36 

Prob Cond = 1/36/6/36 = 1/6. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 37 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

De fato, o vocábulo achaque tem no mínimo 17 sinônimos para no mínimo 5 semas 

distintos (cf. https://www.sinonimos.com.br/achaque/). Porém, a questão claramente 

pede APENAS que se encontrem sinônimos do vocábulo em análise. NÃO foi feita 

menção quanto aos semas, ou seja, aos sentidos dos sinônimos do vocábulo achaque.  Por 

isso, a anulação dessa questão deve ser recusada. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 40 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Nesta questão, o termo destacado deve ter uma função de ÊNFASE, independentemente 

do conteúdo semântico. Trata-se aqui de uma análise pragmática. Deve-se analisar, 

portanto, o termo destacado em relação ao contexto enfático. Por isso, as relações 

(adversativas, aditivas etc) não desempenham papel distintivo para identificar ênfase. 

Devido ao exposto, a anulação deve ser recusada. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 45 
 

Procedem as alegações do recorrente.   

 

De fato, o gabarito estava incorreto. 

 

Corresponde à mudança de gabarito, nas provas 01 e 02, de A para C. 

 

DEFERIDO 

 

 

Questão 49 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A questão explicita claramente que a figura de linguagem deve ser identificada NO trecho 

destacado, ou seja, DENTRO do trecho destacado. De fato, espera-se que o trecho em 

destaque seja analisado, pois ele se configura como contexto necessário para se identificar 

a figura de linguagem. Por isso, a anulação deve ser recusada. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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III 

 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso à 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 IX do Edital que rege este 

concurso. Fica reiterado que “A banca examinadora constitui única instância para 

recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 

adicionais.” 

            Publique-se, 

Fortaleza – CE, 26 de novembro de 2021. 

 

INSTITUTO CONSULPAM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA-PE 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 

 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes ao cargo 11 – 

PROFESSOR (ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO), que insurgem contra a 

publicação do GABARITO PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla 

Escolha, conforme disposto no Edital 001/2021 do CONCURSO PÚBLICO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA-PE 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados:  

 

 

 

Questão 01 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Atente ao enunciado da questão, que diz: “Assinale a alternativa cuja afirmação condiz 

com as informações explícitas no texto”. Como podemos ver, esse enunciado diz que a 

afirmação da alternativa está de acordo com o que está explícito no texto, e não que 

a afirmação presente na alternativa se encontra explícita no texto. São coisas distintas! 

Veja o seguinte fragmento do texto e repare no trecho sublinhado: “România deriva de 

romanus, e este foi o termo a que naturalmente recorreram os povos latinizados, para 

distinguir-se das culturas barbáricas circunstantes: assim, os habitantes da Dácia, isolados 

entre povos eslavos, autodenominaram-se romîni e os réticos se autodenominaram 

Romaunstsch, para distinguir-se dos povos germânicos que os haviam empurrado contra 

a vertente norte dos Alpes Suíços.” O trecho sublinhado está EXPLÍCITO no texto. Ora, 

se os povos da Dácia fazem parte da România e encontram-se isolados entre os povos 

eslavos, é óbvio, então, que a România é um território descontínuo, pois possui uma parte 
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sua que está enclausurada entre outros territórios. Além disso, o texto traz o seguinte:  

“Pelo termo România os estudiosos indicam modernamente a área ocupada por línguas 

de origem latina.”. Ora, no Brasil se fala português e nos demais países da América Latina 

se falam, entre outras línguas, o espanhol e o francês, todas elas derivadas do latim. Essa 

é, de fato, uma informação que não está no texto, mas está de acordo com as informações 

que estão. Em suma, não se trata de marcar uma alternativa cuja afirmação está explícita 

na superfície do texto da prova; trata-se de assinalar uma alternativa cuja afirmação está 

de acordo (condiz) com aquilo que está explícito na superfície do texto.  

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 02 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

De fato, parte dos Alpes estendem-se até o sul da Alemanha. Esta, porém, não é uma 

informação que está explícita no texto, que diz somente que “os réticos se 

autodenominaram Romaunstsch, para distinguir-se dos povos germânicos que os 

haviam empurrado contra a vertente norte dos Alpes Suíços,” mas não diz de forma 

explícita que esses povos germânicos ocupavam o território que hoje é a Alemanha, pois 

os povos germânicos não eram apenas os que habitavam essa região em questão. Veja o 

seguinte fragmento do texto e repare no trecho sublinhado: “România deriva de romanus, 

e este foi o termo a que naturalmente recorreram os povos latinizados, para distinguir-se 

das culturas barbáricas circunstantes: assim, os habitantes da Dácia, isolados entre povos 

eslavos, autodenominaram-se romîni e os réticos se autodenominaram Romaunstsch, para 

distinguir-se dos povos germânicos que os haviam empurrado contra a vertente norte dos 

Alpes Suíços..” O trecho sublinhado está EXPLÍCITO no texto. Ora, se os povos da Dácia 

fazem parte da România e encontram-se isolados entre os povos eslavos, então é óbvio 

que a România é um território descontínuo, pois possui uma parte sua que está 

enclausurada entre outros territórios. Além disso, o texto traz o seguinte:  “Pelo termo 

România os estudiosos indicam modernamente a área ocupada por línguas de origem 

latina.”. Ora, no Brasil se fala português e nos demais países da América Latina se falam, 

entre outras línguas, o espanhol e o francês, todas elas derivadas do latim.  Portanto, a 

România, conforme o conceito moderno, é um território descontínuo. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 11 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Acerca da organização político-administrativa, conforme a constituição federal, assinale 

a alternativa incorreta. 

Fundamentação: 

Alternativa “a” - correta conforme art. 18 da constituição federal. 

Alternativa “b” - correta conforme art. 19, ii, da constituição federal. 

Alternativa “c” - incorreta conforme art. 18, parágrafo 2, da constituição federal. 

Quando a alternativa fala somente “lei” ela não especifica a natureza da lei, se ordinária 

ou complementar, tornando a afirmativa incorreta. 

Alternativa “d” - correta conforme art 18, parágrafo 3, da constituição federal. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 26 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A avaliação é algo bem mais complexo do que apenas atribuir notas sobre um teste ou 

prova que se faz, ela deve estar inserida ao processo de aprendizagem do aluno, para saber 

os tipos de avaliações que devem ser praticadas dizemos que podem ser: 

I. Formativa: tem como objetivo verificar se tudo aquilo que foi proposto pelo professor 

em relação aos conteúdos estão sendo atingidos durante todo o processo de ensino 

aprendizagem; 

II. Cumulativa: neste tipo de avaliação permite reter tudo aquilo que se vai aprendendo 

no decorrer das aulas e o professor pode estar acompanhando o aluno dia a dia, e usar 

quando necessário; 

III. Diagnóstica: auxilia o professor a detectar ou fazer uma sondagem naquilo que se 

aprendeu ou não, e assim retomar os conteúdos que o aluno não conseguiu aprender, 

replanejando suas ações suprindo as necessidades e atingindo os objetivos propostos; 

IV. Somativa: tem o propósito de atribuir notas e conceitos para o aluno ser promovido 

ou não de uma classe para outra, ou de um curso para outro, normalmente realizada 

durante o bimestre; 

V. Auto-avaliação: pode ser realizada tanto pelo aluno quanto pelo professor, para se ter 

consciência do que se aprendeu ou se ensinou e assim melhorar a aprendizagem. Em 
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grupo: é a avaliação dos trabalhos que os alunos realizaram, onde se verifica as atividades, 

o rendimento e a aprendizagem. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 48 

 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

O único item incorreto é o A. A obrigatoriedade do serviço do Atendimento Educacional 

especializado é garantida nas diversas leis que tratam dos direitos das pessoas com 

deficiência a inclusão. Quanto ao item D a frase se refere a eliminação das barreiras que 

impedem as aprendizagens. Não foi adicionado virgula que induzisse a compreensão 

equivocada. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 
III 

 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso à 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 IX do Edital que rege este 

concurso. Fica reiterado que “A banca examinadora constitui única instância para 

recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 

adicionais.” 

            Publique-se, 

Fortaleza – CE, 26 de novembro de 2021. 

 

INSTITUTO CONSULPAM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA-PE 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 

 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes ao cargo 12 – 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, que insurgem contra a publicação do 

GABARITO PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme 

disposto no Edital 001/2021 do CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MIRANDIBA-PE 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados:  

 

 

Questão 01 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Atente ao enunciado da questão, que diz: “Assinale a alternativa cuja afirmação condiz 

com as informações explícitas no texto”. Como podemos ver, esse enunciado diz que a 

afirmação da alternativa está de acordo com o que está explícito no texto, e não que 

a afirmação presente na alternativa se encontra explícita no texto. São coisas distintas! 

Veja o seguinte fragmento do texto e repare no trecho sublinhado: “România deriva de 

romanus, e este foi o termo a que naturalmente recorreram os povos latinizados, para 

distinguir-se das culturas barbáricas circunstantes: assim, os habitantes da Dácia, isolados 

entre povos eslavos, autodenominaram-se romîni e os réticos se autodenominaram 

Romaunstsch, para distinguir-se dos povos germânicos que os haviam empurrado contra 

a vertente norte dos Alpes Suíços.” O trecho sublinhado está EXPLÍCITO no texto. Ora, 

se os povos da Dácia fazem parte da România e encontram-se isolados entre os povos 

eslavos, é óbvio, então, que a România é um território descontínuo, pois possui uma parte 

sua que está enclausurada entre outros territórios. Além disso, o texto traz o seguinte:  
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“Pelo termo România os estudiosos indicam modernamente a área ocupada por línguas 

de origem latina.”. Ora, no Brasil se fala português e nos demais países da América Latina 

se falam, entre outras línguas, o espanhol e o francês, todas elas derivadas do latim. Essa 

é, de fato, uma informação que não está no texto, mas está de acordo com as informações 

que estão. Em suma, não se trata de marcar uma alternativa cuja afirmação está explícita 

na superfície do texto da prova; trata-se de assinalar uma alternativa cuja afirmação está 

de acordo (condiz) com aquilo que está explícito na superfície do texto. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 03 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

O enunciado da alternativa C diz o seguinte: “Se se acreditar nos contos tradicionais da 

América Central, os Astecas, ou Mexicas, povo de língua nahuatl, eram originários de 

uma região desconhecida e de localização incerta: Aztlán, algures naquilo que é hoje o 

México.”. A palavra indígena significa ‘originário, nativo de uma região’. Nesse sentido, 

o vocábulo originários possui o mesmo sentido que indígenas possui no texto, pois 

ambos indicam coisas/seres originários de um determinado local: no texto, as línguas que 

já existiam nos territórios que o Império Romano dominou e nos quais instalou o latim; 

na alternativa, os povos que habitavam Aztlán. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 09 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Há uma diferença bastante nítida entre os enunciados “não contempla apenas os 

vocábulos romanus e Romania” e “não contempla todos os vocábulos”. O primeiro 

expressa que, em um conjunto de vocábulos (no caso, os vocábulos grafados com itálico), 

apenas aqueles dois não são contemplados (isto é, o recurso à grafia diferenciada para 

evidenciar palavras estrangeiras não diz respeito apenas a esses dois vocábulos, pois 

România é palavra vernácula); o segundo expressa que o conjunto dos vocábulos grafados 
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com itálico não é constituído todo ele de palavras estrangeiras, mas também não se 

especificam quais são. Quanto ao erro material, acreditamos que ele não interfere na 

compreensão da mensagem, pois, no âmbito da questão, menciona-se a palavra vocábulo 

cinco vezes, desfazendo qualquer prejuízo que o equívoco na impressão do material possa 

causar. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 11 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Acerca da organização político-administrativa, conforme a constituição federal, assinale 

a alternativa incorreta. 

Fundamentação: 

Alternativa “a” - correta conforme art. 18 da constituição federal. 

Alternativa “b” - correta conforme art. 19, ii, da constituição federal. 

Alternativa “c” - incorreta conforme art. 18, parágrafo 2, da constituição federal. 

Quando a alternativa fala somente “lei” ela não especifica a natureza da lei, se ordinária 

ou complementar, tornando a afirmativa incorreta. 

Alternativa “d” - correta conforme art 18, parágrafo 3, da constituição federal. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 13 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Identifique princípios, conforme a constituição federal, que regem as relações 

internacionais da república federativa do brasil e assinale a alternativa correta. 

Fundamentação: 

Alternativa “a” (Prova 1) “d” (Prova 2) - correta conforme artº 4  iv, vii, i da 

constituição federal. 

Alternativa “b” (Prova 1) “a” (Prova 2) - incorreta conforme artº 4, e incisos da 

constituição federal. 
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Alternativa “c” (Prova 1) “b” (Prova 2) - incorreta conforme artº 4, e incisos da 

constituição federal. 

Alternativa “d” (Prova 1) “c” (Prova 2) - incorreta conforme artº 4, e incisos da 

constituição federal. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 29 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Planejar estrategicamente significa tomar decisões e adotar métodos para aprimorar 

a administração da escola, com base em dados objetivos e métricas reais. 

Essa abordagem atua em diversos âmbitos, desde o gerenciamento de recursos até o 

acompanhamento do desempenho dos alunos. 

Como o foco do planejamento estratégico é a qualidade na gestão, é importante observar 

que ele não pode ser definitivo, mas um processo em constante adequação, 

acompanhando o engajamento dos pais, alunos e gestores da escola acerca das ideias 

implementadas. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 37 
 

Procedem as alegações do recorrente.   

 

De fato, a alternativa correta é “Pesquisa analítica; Pesquisa descritiva; Pesquisa 

experimental; Pesquisa qualitativa.” 

 

Corresponde à mudança de gabarito, nas provas 01 e 02, de C para A. 

 

INDEFERIDO 

 

 

https://seduca.com.br/blog/reducao-de-custos-otimize-a-gestao-escolar-com-4-passos-essenciais/
https://seduca.com.br/blog/5-estrategias-para-melhorar-o-desempenho-dos-alunos/


 
 

______________________________________________________________________ 

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 

 

50 

III 

 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso à 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 IX do Edital que rege este 

concurso. Fica reiterado que “A banca examinadora constitui única instância para 

recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 

adicionais.” 

            Publique-se, 

Fortaleza – CE, 26 de novembro de 2021. 

 

INSTITUTO CONSULPAM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA-PE 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes ao cargo 13 – 

PROFESSOR ENSINO INFANTIL, que insurgem contra a publicação do GABARITO 

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

Edital 001/2021 do CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MIRANDIBA-PE 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados:  

 

Questão 01 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

O texto em questão foi aplicado na prova de conhecimentos gerais, a qual, justamente por 

tratar de conhecimentos gerais, pode versar sobre qualquer tema que já tenha sido 

produzido pelo conhecimento humano. Para tal prova, o candidato deve estar apto a ler e 

a compreender qualquer texto produzido em língua portuguesa e não somente aqueles que 

estão diretamente ligados à sua área de formação. Por fim, embora o texto verse sobre 

temas diferentes daqueles da área de formação do candidato, as questões elaboradas sobre 

ele têm todas elas o escopo de avaliar a competência linguística do candidato, verificando 

a sua capacidade de ler um texto, compreendê-lo e, em uma atividade interacional, 

construir os seus sentidos. Tais questões buscam também avaliar a reflexão linguística e 

metalinguística do candidato. Assim, consideramos improcedentes as alegações feitas no 

recurso, pois o conteúdo cobrado no exame, e explanado nas linhas acima, está descrito 

no Edital como compreensão e interpretação de textos. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 02 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

trataremos de responder o recurso por partes. A ordem das respostas não corresponde à 

ordem das alegações feitas no recurso. 

1 – Não podemos deixar de acreditar que candidatos tenha tido dificuldades de 

compreender o texto e responder à questão, mas não é verdade que esta questão seja 

confusa e complexa para estudantes da área de letras que estudam profundamente essa 

história linguística, pois a prova deste concurso foi elaborada por profissionais dessa área. 

2 - O texto em questão foi aplicado na prova de conhecimentos gerais, a qual, justamente 

por tratar de conhecimentos gerais, pode versar sobre qualquer tema que já tenha sido 

produzido pelo conhecimento humano. Para tal prova, o candidato deve estar apto a ler e 

a compreender qualquer texto produzido em língua portuguesa e não somente aqueles que 

estão diretamente ligados à sua área de formação. Por fim, embora o texto verse sobre 

temas diferentes daqueles da área de formação do candidato, as questões elaboradas sobre 

ele têm o escopo de avaliar a competência linguística do candidato, verificando a sua 

capacidade de ler um texto, compreendê-lo e, em uma atividade interacional, construir os 

seus sentidos. Tais questões buscam também avaliar a reflexão linguística e 

metalinguística do candidato. Assim, consideramos improcedentes as alegações feitas no 

recurso, pois o conteúdo cobrado no exame, e explanado nas linhas acima, está descrito 

no Edital como compreensão e interpretação de textos. 

3 – De fato, seriam necessários muitos outros conhecimentos para compreender 

profundamente a questão das famílias de línguas. E isso não é solicitado na prova, a qual 

apresenta um texto que o candidato deve ler e, a partir dele, responder às questões 

propostas, as quais versam apenas sobre o conteúdo apresentado naquele texto. O 

candidato deve saber ler, compreender e relacionar informações para, desse modo, 

mostrar à banca que o avalia que possui competência leitora em língua portuguesa. Como, 

no dia do exame, o candidato teve acesso apenas às informações dadas no texto 

apresentado, dispensaremos as considerações trazidas do exterior dele, em outras 

palavras, desconsideraremos as explicações que foram retiradas de sites e outros locais 

de divulgação de conhecimento. 

4 - A asserção da alternativa A, que diz “As línguas faladas na Síria e no Egito eram 

parentes do latim” está errada, pois, de acordo com o que está NO TEXTO, línguas indo-

europeias e línguas semíticas são coisas distintas, como podemos ver no seguinte trecho: 

“Nas ilhas italianas, os romanos entraram em contato com línguas de um antigo 

substrato mediterrâneo, além de grego (indo-europeu) e do fenício (semita)”, no qual o 

autor evidencia que o grego é uma língua indo-europeia e que o fenício é uma língua 

semítica. Ora, se o fenício fosse uma língua indo-europeia, ela seria tão parente do latim 

quanto as línguas faladas na Síria, pois, NO TEXTO, está escrito que “A Síria e o Egito 

falavam, respectivamente, línguas semíticas e camíticas”. Ora, nada no texto diz que o 

latim e as línguas semíticas tinham grau de parentesco. Cabe alertar que, na Síria e no 
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Egito, onde se falavam línguas semíticas e camíticas, o grego, uma língua indo-europeia, 

tinha grande influência apenas como língua de cultura, isto é, como língua que servia de 

veículo para a expressão cultural, mas isso não faz com que todas essas línguas se tornem 

parentes. 

5 – O enunciado da questão traz a seguinte afirmação:  “Na Linguística Histórica, utiliza-

se a imagem de uma árvore para agrupar as línguas por grau de parentesco, dividindo-

as em ramos que partem de um tronco central, isto é, de uma língua da qual derivam, 

direta ou indiretamente, as demais” e, em seguida, pede que o candidato assinale a 

alternativa cuja afirmação condiz com as informações presentes no texto. Ora, o texto diz 

que “Na península itálica, o latim encontrou o umbro e o osco, línguas semelhantes, 

pertencentes como ele ao ramo itálico do indo-europeu; além delas encontrou línguas 

indo-europeias dos ramos ilírico, grego e celta, e línguas não indo-europeias, como o 

etrusco e o lígure.”. Compreendemos, assim, que o latim, o osco e o umbro são línguas 

originadas do ramo itálico do indo-europeu, as quais existem ao lado de línguas nascidas 

dos ramos ilírico, grego e celta. Como o próprio texto diz, as línguas hoje faladas na 

România são derivadas do latim, nasceram dele. Assim, na imagem da árvore podemos 

entender que o ramo que deu origem às línguas da România é o latim, o qual nasceu do 

ramo itálico, que, por sua vez, nasceu, ao lado dos outros ramos (ilírico, grego e celta) de 

um tronco principal, o indo-europeu. A imagem da árvore que possui um tronco (uma 

língua) que se divide em ramos (outras línguas) que se dividem em outros ramos (outras 

línguas) condiz bem com a ideia de que as línguas faladas na România – português, 

italiano, francês, espanhol etc. – nasceram do latim, que, por sua vez, nasceu do ramo 

itálico, que, por sua vez, nasceu do tronco indo-europeu. 

6 - A alternativa C está errada porque o albanês tem como antepassado o ilírico, uma 

língua indo-europeia. 

7 - A alternativa D está errada porque o texto diz claramente que, na Anatólia, falava-se 

grego, uma língua indo-europeia. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 03 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

O vocábulo indígena, em sua forma plural,  no seguinte trecho do texto “O latim não 

suplantou as línguas indígenas em todo o território do Império: impôs-se como língua 

falada no Mediterrâneo ocidental e na Europa continental, mas esteve sempre em 

situação de inferioridade na Grécia, na Anatólia e no Mediterrâneo oriental.”, é 

empregado para caracterizar as línguas nativas dos locais onde o latim chegou por meio 
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da dominação do Império Romano, isto é, as línguas que já existiam nos locais antes da 

chegada da língua daquele império; trata-se, portanto, de línguas nativas daqueles locais. 

Desse modo, o enunciado da alternativa D contém um sinônimo para o vocábulo indígena 

conforme o sentido que ele possui no texto, pois, nesse enunciado, foi empregada a 

palavra nativa, que significa “originária de certo lugar”, “indígena”.  

Em relação ao do enunciado da alternativa ter sido copiado tal qual está no site Wikipedia, 

cabe-nos pedir que reflita sobre o que você diz no texto do seu recurso: “todos da área 

da educação que trabalham com pesquisas acadêmicas e cientificas sabemos que não 

pode ser usado dados, referências e nem um tipo de citação vindo desse site”. Como bem 

evidenciado, não é um site confiável para pesquisas acadêmica e científicas. Repare que 

o enunciado retirado do site não foi empregado para fins de pesquisas acadêmicas nem 

científicas; em vez disso, foi usado como um exemplo de enunciado para que o candidato 

identifique um sinônimo para uma palavra que foi empregada no texto central da prova. 

Em momento algum ele foi empregado como dado ou referência para uma atividade 

acadêmica ou para uma pesquisa científica, tampouco ao candidato foi solicitado que ele 

discorresse sobre a veracidade dos fatos apresentados no enunciado em questão. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 09 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Cabe-nos chamar a sua atenção para o seguinte fato: pontos, travessão e aspas são, 

conforme as mais conceituadas gramáticas de língua portuguesa, sinais de pontuação. A 

tipografia, como técnica, consiste no trabalho de “compor e imprimir com tipos, 

abrangendo as diferentes etapas da produção gráfica, desde a criação dos caracteres até 

a impressão e o acabamento; imprensa” (Tipografia. 

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/tipografia/). 

Compreende-se, portanto, que a tipografia é o trabalho com elementos gráficos (as 

letras, os sinais de pontuação, o negrito, o itálico o sublinhado e outros elementos 

indicativos, como o cifrão, para indicar valores monetários, os sinais matemáticos etc.). 

A própria história do nascimento do itálico (a qual pode facilmente ser encontrada na 

Internet), mostra que ele nasceu como um recurso para evidenciar na escrita (isto é, na 

técnica de grafar manualmente textos por meio de letras e sinais de pontuação) palavras 

ou expressões que mereciam destaque ou atenção do leitor. Cabe-nos, por fim, ressaltar 

que um dos conteúdos previstos pelo Edital do concurso diz respeito à compreensão e 

interpretação de textos. Neste conteúdo está previsto, portanto, tudo o que contemple o 

texto como uma unidade de sentido, inclusive a forma como ele é escrito, posto que a 

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/tipografia/
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forma de apresentação dos enunciados participa da construção dos sentidos de um texto.  

Assim considerado, é improcedente alegar que o conteúdo cobrado na questão em foco 

não esteja de acordo com o conteúdo previsto no Edital. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 11 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Acerca da organização político-administrativa, conforme a constituição federal, assinale 

a alternativa incorreta. 

Fundamentação: 

Alternativa “a” - correta conforme art. 18 da constituição federal. 

Alternativa “b” - correta conforme art. 19, ii, da constituição federal. 

Alternativa “c” - incorreta conforme art. 18, parágrafo 2, da constituição federal. 

Quando a alternativa fala somente “lei” ela não especifica a natureza da lei, se ordinária 

ou complementar, tornando a afirmativa incorreta. 

Alternativa “d” - correta conforme art 18, parágrafo 3, da constituição federal. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 13 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Identifique princípios, conforme a constituição federal, que regem as relações 

internacionais da república federativa do brasil e assinale a alternativa correta. 

Fundamentação: 

Alternativa “a” – correta conforme artº 4  iv, vii, i da constituição federal. 

Alternativa “b” - incorreta conforme artº 4, e incisos da constituição federal. 

Alternativa “c” - - incorreta conforme artº 4, e incisos da constituição federal. 

Alternativa “d” - - incorreta conforme artº 4, e incisos da constituição federal. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 17 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Segue abaixo uma fotografia da configuração de vídeo do Windows 10, que mostra a 

opção mencionada na questão e a resposta correta selecionada.  

 

 
 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 23 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

Conforme o art. 4º da LDB 9.394: 

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a 

garantia de: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 

idade, organizada da seguinte forma:             

a) pré-escola;               

b) ensino fundamental;              

c) ensino médio;            

II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade;    

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal 

a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino; 

(...) 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 31 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 

A referida questão solicita que se assinale a alternativa que descreve corretamente. 

Portanto, o item A está incorreto. A única alternativa correta é o item B. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 
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III 

 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso à 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 IX do Edital que rege este 

concurso. Fica reiterado que “A banca examinadora constitui única instância para 

recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 

adicionais.” 

            Publique-se, 

Fortaleza – CE, 26 de novembro de 2021. 

 

INSTITUTO CONSULPAM 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA-PE 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 

 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes ao cargo 14 – 

PROFESSOR AUXILIAR DO ENSINO INFANTIL, que insurgem contra a 

publicação do GABARITO PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla 

Escolha, conforme disposto no Edital 001/2021 do CONCURSO PÚBLICO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA-PE 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados:  

 

 

 

Questão 22 
 

Improcedem as alegações do recorrente.   

 
As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do 

trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, 

promoção ou classificação, garantindo:   
A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no 

cotidiano;  
Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, fotografias, 

desenhos, álbuns etc.);  
Documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às 

crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na Educação Infantil;   

A não retenção das crianças na Educação Infantil.   
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Veja que a alternativa está exatamente igual ao que consta na DCN, com exceção das 

expressões “junto às crianças” e “na educação infantil”, o que não compromete a ideia 

da frase. Portanto, a alternativa está CORRETA. 

 

Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 31 
 

Procedem as alegações do recorrente.   

 

Diante do exposto deferimos o recurso, pois de fato a alternativa INCORRETA é “A 

classificação em qualquer série ou etapa, inclusive a primeira do ensino fundamental, 

pode ser feita por promoção, transferência e independentemente de escolarização anterior, 

mediante avaliação feita pela escola.” 

 

Corresponde à mudança de gabarito, nas provas 01 e 02, de C para B. 

 

DEFERIDO 

 

 

Questão 36 
 

Procedem as alegações do recorrente.   

 

Diante do exposto DEFERIMOS o recurso, pois de fato a alternativa CORRETA é a 

“Casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e 

de maus-tratos contra criança ou adolescente”. 

 

Corresponde à mudança de gabarito, nas provas 01 e 02, de C para D. 

 

DEFERIDO 
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Questão 39 
 

Procedem as alegações do recorrente.   

 

De fato, houve erro no gabarito. 

 

Corresponde à mudança de gabarito, na prova 02, de D para C. 

 

INDEFERIDO 

 

 
III 

 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso à 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 IX do Edital que rege este 

concurso. Fica reiterado que “A banca examinadora constitui única instância para 

recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 

adicionais.” 

            Publique-se, 

Fortaleza – CE, 26 de novembro de 2021. 

 

INSTITUTO CONSULPAM 


