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JULGAMENTO DOS RECURSOS 
 
PORTUGUÊS 

Auxiliar Administrativo 
Questão 01 
É importante que ressaltemos que nossa referência para a elaboração das questões de 
língua portuguesa deste concurso é a Gramática Normativa, obra que reúne as regras 
da variante linguística considerada padrão no Brasil, sendo esta a variante exigida em 
contextos específicos (profissionais, acadêmicos, entre outros, inclusive em provas de 
concursos), obra esta disponível em versões impressas e digitais, direcionadas a 
estudantes no geral (gramática escolar ou minigramática). Ainda, obedecemos ao 
Conteúdo Programático de língua portuguesa do Edital (Anexo II) devidamente 
publicado no site da empresa responsável pela divulgação deste Concurso. 
Nas Gramáticas Normativas encontramos, no capítulo referente à Morfologia (forma e 
função das palavras), as regras concernentes ao substantivo – pois a questão 01 é 
sobre substantivo. O substantivo, por definição, é a palavra que nomeia (seres, objetos, 
animais, grupos) e pode ter várias classificações. Uma delas é a de substantivo coletivo, 
definido como aquele que dá nome a uma coleção de seres. Alguns exemplos: enxame 
(de abelhas), cardume (de animais), multidão (de pessoas). Nas gramáticas, há longas 
listas desses coletivos. Vejamos o que dizem algumas delas a respeito de conclave, 
nuvem e piquete: 
Pasquale e Ulisses (2008, p. 216) citam nuvem como o coletivo de insetos no geral (não 
mencionam conclave nem piquete); Cegalla (2004, p. 93) conceitua conclave como 
grupo de cardeais, apenas, nuvem como grupo de gafanhotos, mosquitos, etc. e piquete 
como grupo de soldados montados e grevistas; Faraco e Moura (1997, p. 154) definem 
conclave como o coletivo de assembleia de cardeais para a eleição do papa (não 
constam da lista nuvem e piquete); Rocha Lima (2011, p. 114) aponta conclave como 
grupo de cardeais para o fim exclusivo de eleger o papa e nuvem como coletivo de 
gafanhotos ou pó (não consta da lista piquete); Bechara (2009, p. 96) define conclave 
(juntamente com concílio, consistório, sínodo e assembleia) como um grupo de párocos 
ou de outros padres e nuvem como coletivo de gafanhotos, marimbondos e percevejos 
(não cita piquete); e, finalmente, para Garcia e Reis (2003, p. 95-96), conclave é o 
coletivo de cardeais em eleição para eleger o papa e nuvem o de gafanhotos (não cita 
piquete). Essas últimas autoras diferenciam conclave de consistório (cardeais sob a 
presidência do papa) e de concílio (grupo de bispos). 
A questão 01 pede que se aponte a alternativa que traz os coletivos de cardeais, 
gafanhotos e grevistas. Entre as alternativas, temos: 
a) enxame não é coletivo de gafanhotos – alternativa incorreta. 
b) confraria não é coletivo de cardeais e chusma (= de plebeus, criados) não é coletivo 

de grevistas – alternativa incorreta. 
c) Alternativa correta. 
d) caterva não é coletivo de grevistas, mas sim de malfeitores – alternativa incorreta. 
e) fauna não é coletivo de gafanhotos e armada não é coletivo de grevistas (é coletivo 

de navios de guerra). 
Como podemos verificar, a única alternativa que se encaixa nas definições 
anteriormente citadas é a alternativa C, constante do gabarito. 
Referências: 
BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

2009. 
CEGALLA, D.P. Nova minigramática da língua portuguesa. 1ª ed. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 2004. 



FARACO, C.E.; MOURA, F.M. de. Gramática. 10ª ed. São Paulo: Ática, 1997. 
GARCIA, M.C; REIS, B.A.C. dos. Minimanual compacto de gramática. 2ª ed. São Paulo: 
Rideel, 2003. 
CIPRO NETO, P.; INFANTE, U. Gramática da língua portuguesa. São Paulo: Scipione, 

2008. 
ROCHA LIMA. Gramática normativa da língua portuguesa. 49ª ed. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 2011. 
Recurso indeferido. 
 
Auxiliar de Serviços Escolares, Professor de Educação Básica – PEB I, Professor de 
Educação Básica – PEB II – Educação Física, Professor de Educação Básica – PEB II 
– Inglês 
Questão 09 
A título de esclarecimento, a metáfora é uma figura de linguagem que ocorre quando há 

dois ou mais elementos em comparação em um enunciado, e esses elementos acabam 
por compartilhar uma característica comum. Exemplo: Maria é um anjo. Aqui, o elemento 
Maria é comparado ao elemento anjo porque, muito provavelmente, Maria é uma pessoa 

que têm características angelicais: bondade, ternura, delicadeza, entre outras.  
Já a chamada personificação ou prosopopeia consiste em atribuir habilidades e 
características exclusivamente humanas a animais ou seres inanimados. Temos como 
exemplo clássico de prosopopeia o que ocorre nas fábulas: os personagens, que são 
animais em sua maioria, comunicam-se através de uma língua humana e agem como 
humanos. 
A questão 09 pede que se aponte a alternativa que traz a figura de linguagem presente 
na sentença O próprio céu parecia fugir para cima, com o seu azul e com as suas 
estrelas, amedrontado por aquelas hostes. O sujeito dessa sentença é céu, e a palavra 
amedrontado se refere a esse sujeito, que é um ser inanimado – o céu não se 

amedronta, amedrontar-se é uma característica humana (e de determinados animais). 
Portanto, o que temos aqui é exatamente um exemplo de um caso de prosopopeia – a 
atribuição de uma característica humana a um ser inanimado. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 10 
Vejamos a definição e os sinônimos da palavra ufano em dicionários renomados da 

língua portuguesa: 
1. Aulete Digital (disponível em http://www.aulete.com.br/ufano. Acesso em 24 fev. 
2020) 
Que se ufana, orgulha de qualquer coisa [...]; Que se arroga qualidades ou méritos 
extraordinários; JACTANCIOSO; PRESUNÇOSO. [grifos nossos] 
2. Grande Dicionário Houaiss - versão digital (disponível em 

https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-3/html/index.php#1. Acesso em 24 fev. 
2020) 
Que se jacta de altos méritos e conquistas; fanfarrão, gabola [...]; pej. admirador com 
exagero dos próprios méritos; imodesto por excesso de amor-próprio; que se regozija 
de (algo); que se orgulha ou se sente eufórico por (algo) [...]; consciente da própria 
qualidade, honra, valor; brioso, orgulhoso [...]. [grifos nossos] 
3. Michaelis Online (disponível em https://michaelis.uol.com.br/moderno-

portugues/busca/portugues-brasileiro/ufano/. Acesso em 24 fev. 2020) 
Que sente ou demonstra ufania; que se orgulha ou se sente orgulhoso por alguma coisa; 
ufanoso, vaidoso: “O Dr. Salustiano, com as mãos nas cadeiras, por baixo do pala de 
brim, contemplava, ufano, aquele exército fantástico que tinha sob o seu comando 
absoluto e despótico”; Que reconhece suas próprias qualidades e valor; brioso, 
orgulhoso: Um homem de negócios ufano, que conseguiu erguer um império com 
trabalho e dedicação; PEJ Admirador exagerado de seus próprios méritos; imodesto; 

PEJ Que se arroga grandes conquistas ou méritos extraordinários; gabola. – Notemos 

http://www.aulete.com.br/ufano
https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-3/html/index.php#1
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/ufano/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/ufano/


que o dicionário Michaelis traz como exemplo de ufano, com o sentido de orgulhoso, o 

mesmo trecho utilizado na questão 10. [grifos nossos] 
Como podemos verificar, a palavra ufano se aproxima, em termos de significado, 
apenas da palavra orgulhoso, da alternativa A, constante do gabarito. 
Recurso indeferido. 
 

Professor de Educação Básica – PEB I 
Questão 06 
Analisemos as sentenças das alternativas da questão 06 em relação às figuras de 
linguagem: 
a) Tomou dois copos de vinho de uma vez. - Temos aqui um exemplo de metonímia, 

nesse caso em particular, de substituição do conteúdo pelo continente, ou seja, alguém 
tomou o vinho (conteúdo), não os copos (continentes); o mesmo ocorre em sentenças 
como Comi dois pratos no jantar. Alternativa correta. 
b) Bati o dedo no pé da mesa. – Pé da mesa é um exemplo de catacrese: “empresta-
se” a palavra pé (que é uma parte do corpo humano que lhe dá sustentação) para 
designar, em comparação, a parte que sustenta o tampo da mesa, por falta de outra 
palavra específica. 
c) Morri de rir com esse filme. – Aqui temos a chamada hipérbole, que vem a ser o 
exagero de uma ação: o enunciador não morreu de rir de algo (não está, de fato, morto), 
mas usa-se o verbo morrer para causar um efeito de intensidade da ação. 
d) Marcos foi desta para melhor. – Foi desta para melhor é uma conhecida expressão 
usada para amenizar o impacto do verbo morrer (que se associa diretamente à ideia de 
morte). Trata-se de um caso de eufemismo: usa-se uma expressão para abrandar outra. 
e) “Seus olhos são espelhos d’água”. – Temos os dois elementos em comparação: olhos 
e espelhos d’água. Comparam-se os olhos a espelhos porque se quer mostrar uma 
semelhança entre ambos: os olhos são brilhantes, por exemplo. Um caso, portanto, de 
metáfora. 

Como podemos observar, a única alternativa que traz um exemplo de metonímia é a 
letra A, constante do gabarito. 
Recurso indeferido. 
 
Professor de Educação Básica – PEB II – Inglês 
Questão 03 
O advérbio é a palavra cuja função é a de atribuir ao verbo uma ideia, uma circunstância 
de tempo, modo, lugar, negação, etc. De fato, um advérbio pode determinar o tempo de 
um verbo, mas não morfologicamente, ou seja, ele não condiciona a mudança de 
desinência, limitando-se a dar uma ideia de presente, passado ou futuro. Exemplo: 
- quando dizemos Amanhã eu faço isso, temos um verbo no presente do indicativo (faço) 
e um advérbio de tempo (amanhã) que indica que a ação é futura, embora o verbo esteja 

no tempo presente, o que significa que o advérbio dá apenas a ideia, não determinando 
o tempo verbal em sua morfologia. 
A questão 03 pede que se identifique a alternativa que traz um verbo cuja forma está 
incorreta, que é a forma media da letra C: a forma correta seria medeia, pois vem do 
verbo mediar (no sentido de atuar como mediador) – Paula é ótima mediadora: medeia 
bem os conflitos na empresa. 
As demais formas verbais – interveio, suava, soube - estão corretamente empregadas, 
inclusive a da alternativa E, trazemos, a qual não é modificada, em termos morfológicos, 
pelo advérbio finalmente, como já citado acima a respeito do uso dos advérbios. 
Recurso indeferido. 
 
 
MATEMÁTICA 
Auxiliar Administrativo 
Questão 12 



O candidato afirma que a o fato de 3,5 parecer precisar de espaço gera a dúvida se são 
os valores 3 e 5 ou se é o número três e meio. Mas, como o enunciado deixa claro que 
a quantia será dividida em três partes diretamente proporcionais, o exercício fica claro 
e é possível encontrar a resposta correta. 
Resolução: R$7.840,00 dividido por 16 é R$490,00. Daí, R$490,00 vezes 3 é igual a 
R$1.470,00, R$490,00 vezes 5 é 2.450,00 e R$490,00 vezes 8 é R$3.920,00. 
Alternativa D. 
Recurso indeferido. 

 
Auxiliar de Serviços Escolares 
Questão 11 
A candidata confunde o erro da questão de outro concurso com o do seu concurso, em 
que não existe erro. A resolução é deixar a em evidência no numerador e b em evidência 

no denominador: 
𝑎(2𝑎+3𝑏+𝑎2)

𝑏(2𝑎+3𝑏+𝑎2)
=

𝑎

𝑏
. Alternativa D. 

Recurso indeferido. 
 
Motorista 
Questão 11 
A resolução é: Como Glória começou com 67 semijoias, suas amigas compraram 12, 
mulheres da família 17, homens 19 e posteriormente à estas vendas pegou mais 23, 
então 67-12-17-19+23 = 42 semijoias. Alternativa A. 
O recurso diz respeito a alguma pontuação entre 67 e 11. Acredito que seja o número 
11 da questão. Não foi explicado detalhadamente o erro de digitação alegado. 
Recurso indeferido. 
 
Assistente Social, Auxiliar de Serviços Escolares, Médicos (todos), Nutricionista, 
Professor de Educação Básica – PEB I, Professor de Educação Básica II – Educação 
Física e Professor de Educação Básica - PEBII – Inglês 
Questão 11 
Houve um erro de digitação ao montar os enunciados da questão. 
Recursos deferidos, a questão será anulada. 
 
Professor de Educação Básica – PEB I  
Questão 11 
O candidato argumenta que o conteúdo de arranjo simples não está descrito no 
conteúdo programático, porém arranjo simples faz parte de análise combinatória. 
Recurso indeferido. 
 
 
ESPECÍFICAS 

Assistente Social 
Questão 29 
De acordo com o Código de Ética do Assistente Social, constituem infrações 
disciplinares participar de instituições que, tendo por objetivo o Serviço Social, não seja 
inscrita no Conselho Regional.  
Recurso indeferido. 
 

Questão 30 
Conforme estabelecido na LOAS a Assistência Social  rege-se de princípios, sendo um 
deles a universalização dos direitos sociais.  
Recurso indeferido. 
 
Auxiliar Administrativo 
Questão 21 



O item I está correto e de acordo com o documento referenciado. 
Recurso indeferido. 
 

Questão 25 
LibreOffice Calc não foi inserido no edital para estudo, mas Windows 10 foi e cabe ao 
candidato saber quais as planilhas eletrônicas que podem ou não ser executados nele. 
Recurso indeferido. 
 

Questão 26 
A pergunta tem base no conteúdo programático divulgado amplamente em edital e está 
coesa. 
Recurso indeferido. 
 

Questão 30 
A resposta correta é “Design” e não “LAYOUT DA PÁGINA”. 
Recurso indeferido. 
 

Auxiliar de Serviços Escolares 
Questão 18 
A alternativa B está incorreta porque o ingresso do servidor público se dá por meio de 
concurso público de provas e títulos e não por concurso OU provas e títulos. 
Recurso indeferido. 
 

Professor de Educação Básica – PEB I  
Questão 16 
Candidato solicita anulação da questão por haver o seguinte erro de digitação: “serão 
aplicado”. Contudo, o pedido é infundado, pois a sentença não prejudica a 
compreensão, uma vez que a ideia central se manteve preservada. 
Recurso indeferido. 
 

Questão 18 
O inciso V do artigo 206 da Constituição afirma que o ingresso dos profissionais do 
ensino será exclusivamente por concurso público de provas e títulos e não por “concurso 
público ou provas de títulos” como indica a alternativa B. 

Quanto a alternativa E, esta consta na Constituição, especificamente no inciso III do 
artigo 206. 
Recurso indeferido. 
 

Questão 24 
O segundo item da questão, que diz “Nem todo ensinamento que o professor transmita 
poderá ser recebido por todos os alunos em uma sala de aula” está correto e de acordo 
com as ideias da autora referenciada, pois ela mesma afirma que “É equivocada a 
expectativa de que o aluno poderá receber qualquer ensinamento que o professor lhe 
transmita exatamente como ele lhe transmite”. Afinal, cada aluno aprende de uma forma 
diferente. 
Recurso indeferido. 
 

Questão 25 
No item III a sentença original é “Elaborar documentos curriculares supõe, além disso, 
tomar decisões que afetarão muitas escolas - todas as que pertencem a uma jurisdição”. 
O trecho evidenciado foi propositalmente retirado para a formulação da questão, pois a 
leitura precisa ter coerência de ideias aos candidatos. Não cabe anulação. 
Recurso indeferido. 
 

Professor de Educação Básica – PEB II – Educação Física 



Questão 26 
Candidato pede que a questão seja anulada alegando que a alternativa D está correta 
com base em “estudos aprofundados” sobre o tema, mas não informa quais são esses 
estudos aprofundados. Além disso, cabe ressaltar que a questão tem referência e se 
baseia nas ideias de um autor específico e de nenhum outro.  
Recurso indeferido. 
 

Questão 30 
Caro candidato, o Jongo é sim uma espécie de samba, mas não é Samba propriamente 
dito, não são palavras sinônimas, até porque o samba tem origem no Brasil através de 
misturas de elementos trazidos pelos negros da África. Note que no trecho apresentado 
na questão a autora evidencia ser uma “Dança tradicional” e que “Na roda também se 
combinavam fugas, se repassavam segredos e recados, tudo por meio dos pontos”. 
Essas características são exclusivamente pertencentes ao Jongo e não ao Samba. Não 
há duas alternativas corretas e, portanto, o pedido de anulação é infundado. 
Recurso indeferido. 

 
Professor de Educação Básica – PEB II – Inglês 
Questão 18 
O inciso V do artigo 206 da Constituição afirma que o ingresso dos profissionais do 
ensino será exclusivamente por concurso público de provas e títulos e não por “concurso 
público ou provas de títulos” como indica a alternativa B. 
Quanto a alternativa E, esta consta na Constituição, especificamente no inciso III do 
artigo 206. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 20 
A primeira sentença está errada, sendo a redação original a seguinte: “A educação 
abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. 
A segunda sentença também está errada, sendo a redação original a seguinte: “A 
educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 
ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 
Recurso indeferido. 
 

Servente 
Questão 18 
A pulsação corresponde às variações de pressão sanguínea na artéria durante os 
batimentos cardíacos, portanto, ela é um sinal vital. Note, no entanto, que o primeiro 
item da questão afirma o contrário e, é por isso, que ele foi considerado como falso. 
Recurso indeferido. 
 

Questão 19 
A água destilada é muito simples de ser obtida, pois consiste na evaporação e 
condensação da água. Misturada com sal, tona-se um soro. 
É recomendado ter água destilada em caixas de primeiros socorros no intuito de se 
produzir um rápido soro ou ainda para utilizá-la no enxágue de ferimentos sem provocar 
infecções (uma vez que o processo de fervura elimina microrganismos). 
Recurso indeferido. 

Ribeirão Preto, 27 de fevereiro de 2.020 
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