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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS 
  

EDITAL DE ABERTURA Nº. 001/2020  
 

 
JULGAMENTO DE RECURSOS – GABARITO PRELIMINAR  

 
A BANCA EXAMINADORA DA EMPRESA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL - LTDA após análise minuciosa dos recursos impetrados 
pelos candidatos, em tempo hábil e após identificação de erro material(digitação), e de acordo com o Edital 001/2020, torna público a 
justificativa de análise de recursos. 
 
 

CARGO DISCIPLINA QUESTÃO SITUAÇÃO 
 

 
 

TODOS OS CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR 

 
 
 

PORTUGUÊS 
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INDEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO IMPROCEDENTE 
O GABARITO CONTINUA INALTERADO. 
Segundo o texto, no Brasil, os testes feitos pelo Butantan contam com a previsão de 13 mil voluntários, 
dos quais 9 mil já foram recrutados, ainda sendo prevista mais 4 mil trabalhadores de saúde que 
também serão voluntários. Dessa forma, os participantes brasileiros estão trabalhando no 
atendimento a pacientes com COVID-19 e participam da pesquisa de forma voluntária. Assim, a 
opção “O estudo no Brasil prevê a participação total de 13 mil voluntários, profissionais da saúde que 
atuam no atendimento a pacientes com COVID-19” está correta.    

 
 

TODOS OS CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR 

 
 
 

PORTUGUÊS 
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INDEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO IMPROCEDENTE 
O GABARITO CONTINUA INALTERADO. 
O texto jornalístico não tem a finalidade de “instruir e orientar o leitor”. Essa finalidade é do texto 
injuntivo que indica o procedimento para realizar algo, por exemplo, uma receita de bolo, bula de 
remédio, manual de instruções. Esse não é o caso da notícia “Governo de SP divulga dados sobre 
segurança da vacina contra a Covid da Sinovac”, na qual é percebido a predominância de 
preceitos da linguagem jornalística tais como: jornal online é o suporte de veiculação; escrito de forma 
impessoal, fazendo uso da terceira pessoa; objetividade; linguagem referencial com caráter 
informativo sobre fatos do interesse geral, evitando assuntos que sejam de pouca relevância para a 
sociedade; imparcialidade por parte do jornal; ainda constamos o emprego de verbo dicendi (afirmar) 
que são responsáveis por introduzir discursos de “outrem” no corpo da notícia, tornando possível a 
percepção de uma certa linha argumentativa nesses discursos, contudo não representa comentários, 
juízos de valor, interpretações ou opiniões pessoais do veículo em que a notícia foi publicada. 
Maingueneau (1996)  distingue  os verbos dicendi em  duas  classes  as  informações  veiculadas por 
esses elementos linguísticos: “[...] de um lado, aquelas que têm valor descrit ivo (repetir, anunciar, 
etc.) e, de outro, as que  implicam  um  julgamento  de  valor  do  enunciador  quanto  ao  caráter 
bom/mau  ou  verdadeiro/falso  do  enunciado  citado  (reprovar, ousar, afirmar, etc.)”  
Fonte: MAINGUENEAU, D. Elementos da linguística para o texto literário. Tradução: Maria 
Augusta Bastos de Mattos. São Paulo: Martins Fontes, 1996 

 
 

TODOS OS CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR 

 
 
 

PORTUGUÊS 
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INDEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO IMPROCEDENTE 
O GABARITO CONTINUA INALTERADO. 
O texto jornalístico não tem a finalidade de “instruir e orientar o leitor”. Essa finalidade é do texto 
injuntivo que indica procedimentos para realizar algo, por exemplo, uma receita de bolo, bula de 
remédio, manual de instruções. Enquanto que a notícia jornalística é um gênero informativo 
construído com o objetivo de divulgar informações, a fim de que o interlocutor saiba o que se passa. 
Esse é o caso da notícia Governo de SP divulga dados sobre segurança da vacina contra a 
Covid da Sinovac que “apresenta informações sobre um fato específico, por meio de uma linguagem 
clara e concisa”. 

 
 

TODOS OS CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR 

 
 
 

PORTUGUÊS 
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INDEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO IMPROCEDENTE 
O GABARITO CONTINUA INALTERADO. 
Em: Esperamos que até o final desse ano essa vacina tenha o seu dossiê entregue na nossa Anvisa, 
a palavra destacada é uma conjunção, e de acordo com Mesquita (1996), “não exerce função sintática 
no interior da oração e estabelece relação entre duas orações. Como conjunção, o quê deve ser 
classificado de acordo com as orações por ele iniciada”, nesse caso é uma conjunção subordinativa 
integrante.  
Assim, a oração por ele iniciada (que até o final desse ano essa vacina tenha o seu dossiê entregue 
na nossa Anvisa) tem uma relação de dependência e exerce uma função sintática de oração 
subordinada substantiva objetiva direta, em relação à oração principal (Esperamos).  
Por outro lado, ainda de acordo com Mesquita (1996), “quando funciona morfologicamente como 
pronome relativo, a palavra que pode exercer diferentes funções sintáticas”, inclusive de objeto direto, 
o que não é o caso em questão.  
Fonte: Mesquita, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Editora Saraiva, 
1996. 

 
 

TODOS OS CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR 

 
 
 

PORTUGUÊS 
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INDEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO IMPROCEDENTE 
O GABARITO CONTINUA INALTERADO. 
No enunciado “O problema é de todos e a solução também”, tem-se duas orações. A primeira é “o 
problema é de todos” e a segunda é “a solução também é de todos”. É verificado que há um caso de 
elipse de verbo, uma vez que a omissão do verbo “é” na segunda oração não prejudica o 
entendimento. Essa omissão é permitida pelo contexto e pelos elementos gramaticais do enunciado, 
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estando o verbo “é” claramente subentendido. 
Portanto, tem-se um período composto por coordenação, formado por duas orações independentes.  
 

 
 

TODOS OS CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR 

 
 
 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 
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INDEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO IMPROCEDENTE 
O GABARITO CONTINUA INALTERADO. 
Segundo o Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea - Diagnóstico do 
município de Cachoeira dos Índios, estado da Paraíba (2005), p. 3, “Em termos climatológicos o 
município acha-se inserido no denominado “Polígono das Secas”, constituindo um tipo semiárido 
quente e seco, segundo a classificação de Koppen (1956). As temperaturas são elevadas durante o 
dia, amenizando a noite, com variações anuais dentro de um intervalo 23 a 30º C, com ocasionais 
picos mais elevados, principalmente durante a estação seca. O regime pluviométrico, além de baixo 
é irregular com média anual de 913,2 mm/ano e mínimas e máximas de 354,0 e 1720,4 mm/ano 
respectivamente. No geral, caracteriza-se pela presença de apenas 02 estações: a seca que 
constitui o verão, cujo clímax é de setembro a dezembro e a chuvosa denominada pelo 
sertanejo de inverno” (grifo nosso). 
Fonte: Ministério de Minas e Energia, em parceria com a Secretaria de Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral e com o Serviço Geológico do Brasil. Projeto cadastro de fontes de 
abastecimento por água subterrânea. Diagnóstico do município de Cachoeira dos Índios, estado 
da Paraíba/ Organizado [por] João de Castro Mascarenhas, Breno Augusto Beltrão, Luiz Carlos de 
Souza Junior, Franklin de Morais, Vanildo Almeida Mendes, Jorge Luiz Fortunato de Miranda. Recife: 
CPRM/PRODEEM, 2005. 

TODOS OS CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 
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DEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA  
(mais de uma alternativa correta) 

 
 

TODOS OS CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR 

 
 
 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 
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INDEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO IMPROCEDENTE 
O GABARITO CONTINUA INALTERADO. 
Na letra D: “Os irlandeses só podem deixar suas residências para se exercitar em um raio de cinco 
quilômetros, sob pena de multas” não se pode afirmar que está incorreta juntamente com a letra “B”, 
pois a alternativa “D” está delimitando um percurso/área para ser utilizada quando saírem com a 
finalidade apenas de praticar exercícios físicos (um raio de cinco quilômetros). Dessa forma, a leitura 
impossibilita o entendimento de que a saída para trabalhar está proibida. Pelo contrário, a alternativa 
acrescenta que “Estabelecimentos comerciais não essenciais serão fechados”, logo, os essenciais 
continuam em funcionamento. 

 
 

TODOS OS CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR 

 
 
 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 
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INDEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO IMPROCEDENTE 
O GABARITO CONTINUA INALTERADO. 
Conforme Edital Normativo Nº. 001/2020 - Concurso Público de Provas e Títulos, Anexo III, Conteúdo 
programático do concurso, os CONHECIMENTOS GERAIS são: O Brasil e o Estado da Paraíba: 
política, economia, regiões brasileiras, sociedade, educação, segurança, artes e literatura e suas 
vinculações históricas; Escritores e Poetas famosos da Paraíba; História, Educação, Cultura e 
Geografia; Atualidades regionais e nacionais veiculadas pela mídia nos últimos tempos; Sociedade 
e saúde; Aspectos gerais, históricos, econômicos, geográficos, social e cultural do Município de 
Cachoeira dos Índios; Doenças, surtos e epidemias divulgados pela mídia brasileira e internacional 
na atualidade; Mundo do trabalho: profissões e inovações tecnológicas, Sociedade, internet e fake 
News. 

 
 

TODOS OS CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR 

 
 
 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 
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INDEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO IMPROCEDENTE 
O GABARITO CONTINUA INALTERADO. 
Conforme Edital Normativo Nº. 001/2020 - Concurso Público de Provas e Títulos, Anexo III, Conteúdo 
programático do concurso, os CONHECIMENTOS GERAIS são: O Brasil e o Estado da Paraíba: 
política, economia, regiões brasileiras, sociedade, educação, segurança, artes e literatura e suas 
vinculações históricas; Escritores e Poetas famosos da Paraíba; História, Educação, Cultura e 
Geografia; Atualidades regionais e nacionais veiculadas pela mídia nos últimos tempos; 
Sociedade e saúde; Aspectos gerais, históricos, econômicos, geográficos, social e cultural do 
Município de Cachoeira dos Índios; Doenças, surtos e epidemias divulgados pela mídia brasileira e 
internacional na atualidade; Mundo do trabalho: profissões e inovações tecnológicas, Sociedade, 
internet e fake News. 

TODOS OS CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR 

INFORMÁTICA 24 DEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA  
(mais de uma alternativa correta) 

TODOS OS CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR 

NFORMÁTICA 23 INDEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO IMPROCEDENTE 
O GABARITO CONTINUA INALTERADO 

TODOS OS CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

13 INDEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO IMPROCEDENTE 
O GABARITO CONTINUA INALTERADO. 
As alternativas A, B e C tratam da principal alteração do app E-título que é a foto do eleitor, disponível 
para quem realizou o cadastramento biométrico. Já as alternativas D e E tratam claramente de outras 
funcionalidades ou vantagens, resultantes das novas atualizações do referido app. 

TODOS OS CARGOS DE 
NÍVEL MÉDIO 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

18 DEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA  
(mais de uma alternativa correta) 

TODOS OS CARGOS DE 
NÍVEL BÁSICO 

PORTUGUÊS 1 INDEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO IMPROCEDENTE 
O GABARITO CONTINUA INALTERADO. 
A temática central do texto é “o aumento da curva da evolução de casos e óbitos por Covid-19 no 
Brasil, na próxima estação”, anunciada desde o título “Casos de Covid- 19 devem seguir altos no 
verão, diz Fiocruz”. A finalidade da notícia é informar sobre o aumento de casos e óbitos por Covid-
19 na próxima estação brasileira que é o verão. 
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TODOS OS CARGOS DE 
NÍVEL BÁSICO 

PORTUGUÊS 1 INDEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO IMPROCEDENTE 
O GABARITO CONTINUA INALTERADO. 
O texto jornalístico não tem a finalidade de “convencer o leitor”. Essa finalidade de convencimento ou 
apelação está fortemente relacionada, por exemplo, aos anúncios publicitários e propagandas. Esse 
não é o caso da notícia “Casos de Covid-19 devem seguir altos no verão, diz Fiocruz”, pois a notícia 
jornalística é um gênero textual que se utiliza da linguagem referencial com caráter 
predominantemente informativo, objetivo, imparcial, não emite opiniões pessoais nem dar instruções 
sobre os fatos. Assim, todos os itens estão incorretos a respeito da finalidade da notícia. 

TODOS OS CARGOS DE 
NÍVEL BÁSICO 

PORTUGUÊS 6 DEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA  
(mais de uma alternativa correta) 

TODOS OS CARGOS DE 
NÍVEL BÁSICO 

CONHECIMENTOS 
GERAIS 

15 INDEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO IMPROCEDENTE 
O GABARITO CONTINUA INALTERADO. 
“É importante destacar que a queimada como prática agrícola é realizada de forma controlada e 
assistida. Já as queimadas intencionais não, pois elas perdem o controle facilmente e resultam em 
incêndios”. (https://www.todamateria.com.br/queimadas) 

PROFESSOR 
DAEDUCAÇÃO BÁSICA I   e 

SUPERVISOR ESCOLAR 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

32 DEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO PROCEDENTE- (por erro material de indicação da alternativa 
correta) ALTERAÇÃO DE GABARITO PARA LETRA “A” 

PROFESSOR 
DAEDUCAÇÃO BÁSICA I   e 

SUPERVISOR ESCOLAR 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

35 DEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO PROCEDENTE- (por erro material de indicação da alternativa 
correta) ALTERAÇÃO DE GABARITO PARA LETRA “E” 

PROFESSOR 
DAEDUCAÇÃO BÁSICA I   e 

SUPERVISOR ESCOLAR 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

37 INDEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO IMPROCEDENTE 
O GABARITO CONTINUA INALTERADO. 
 

PROFESSOR 
DAEDUCAÇÃO BÁSICA I   e 

SUPERVISOR ESCOLAR 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

38, 33 DEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA  
(mais de uma alternativa correta) 

NUTRICIONISTA CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

26 INDEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO IMPROCEDENTE 
O GABARITO CONTINUA INALTERADO. 
 

NUTRICIONISTA CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

36 DEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO PROCEDENTE- (por erro material de indicação da alternativa 
correta) ALTERAÇÃO DE GABARITO PARA LETRA “E” 

ASSISTENTE SOCIAL CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

38 DEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA  
(mais de uma alternativa correta) 

ASSISTENTE SOCIAL CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

40 INDEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO IMPROCEDENTE 
O GABARITO CONTINUA INALTERADO. 
 

ENGENHEIRO CIVIL CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

29, 
30,32,39 

INDEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO IMPROCEDENTE 
O GABARITO CONTINUA INALTERADO. 
 

ENGENHEIRO CIVIL CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

35, 40 DEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA  
(mais de uma alternativa correta) 

MEDICOPSF CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

33 INDEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO IMPROCEDENTE 
O GABARITO CONTINUA INALTERADO. 
 

TODOS OS CARGOS DE 
NIVEL SUPERIOR DA 

SAÚDE 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

28, 30 INDEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO IMPROCEDENTE 
O GABARITO CONTINUA INALTERADO. 
 

AUDITOR DE CONTROLE 
INTERNO 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

26 DEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO PROCEDENTE- (por erro material de indicação da alternativa 
correta) ALTERAÇÃO DE GABARITO PARA LETRA “D 

AUDITOR DE CONTROLE 
INTERNO 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

35, 38 INDEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO IMPROCEDENTE 
O GABARITO CONTINUA INALTERADO. 
 

ASSISTENTE E AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

31 DEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA  
(mais de uma alternativa correta) 

ASSISTENTE E AGENTE 
ADMINISTRATIVO 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

39 INDEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO IMPROCEDENTE 
O GABARITO CONTINUA INALTERADO. 
 

GARI CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

27 DEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO PROCEDENTE – QUESTÃO ANULADA  
(mais de uma alternativa correta) 

GARI CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

29 DEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO PROCEDENTE- (por erro material de indicação da alternativa 
correta) ALTERAÇÃO DE GABARITO PARA LETRA “A” 

GARI CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

24, 25, 28 INDEFERIDO – ARGUMENTAÇÃO IMPROCEDENTE 
O GABARITO CONTINUA INALTERADO. 
 

 
 

Banca Examinadora da EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL 
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