
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA 
Estado de São Paulo 

 
DIVULGA DECISÕES AOS RECURSOS CONTRA GABARITO PRELIMINAR OFICIAL 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO n° 02/2018 
 

A Prefeitura Municipal de Cristais Paulista/SP, através da Comissão do Processo Seletivo, torna público que segue:  
 
1. As decisões aos recursos impetrados contra o GABARITO PRELIMINAR OFICIAL seguem abaixo relacionados:  
 
 1.1. INDEFERIDOS os recursos dos seguintes candidatos: 
 

Candidato/Inscrição: 1333631; 
Candidato/Inscrição: 1333695; 
Candidato/Inscrição: 1341139; 
Candidato/Inscrição: 1333695; 
Candidato/Inscrição: 1333832; 
Candidato/Inscrição: 1334502; 
Candidato/Inscrição: 1333832; 
Candidato/Inscrição: 1336034; 
Candidato/Inscrição: 1333648; 
Candidato/Inscrição: 1335397; 
Candidato/Inscrição: 1333648; 
Candidato/Inscrição: 1351172. 
 

 1.2. DEFERIDOS os recursos dos seguintes candidatos: 
 
  Candidato/Inscrição: 1335963; 
  Candidato/Inscrição: 1334256; 
  Candidato/Inscrição: 1345077; 
  Candidato/Inscrição: 1352509; 
  Candidato/Inscrição: 1335009; 
  Candidato/Inscrição: 1336865; 
  Candidato/Inscrição: 1349944; 
  Candidato/Inscrição: 1341139. 
 
 
 1.3. Relatório decisão após análise dos recursos. 
 

PROVA 
Nº 

QUESTÃO 
 

SITUAÇÃO DO 
RECURSO 

PEB I 
 

3 Alteração do gabarito da letra A para a letra C. Uma vez que a 
grafia incorreta do nome da autora, uma vez que se escreve: 

Ferreiro e não Ferreira (como publicado no corpo das 
questões) pode induzir o candidato ao erro. ERRO GRÁFICO. 

ALTERAÇÃO DO 
GABARITO/ CORRETO: 

LETRA C 

PEB I 
 

5 Obviamente, as teorias não críticas (tradicional, escola nova e 
tecnicista), como apontadas pelo autor possuem pontos de 
convergência, isso pode ser demonstrado na obra citada, ou 
até mesmo no site utilizado pelo candidato, como fonte para o 
recurso. 
“Nessa primeira parte o autor destaca as “teorias não-críticas” 
da educação que, segundo o mesmo, não consideram os 
problemas e a estrutura social como influenciadores da 
educação. Destaca também as diferenças entre a pedagogia 
tradicional, a nova e a tecnicista e sua relação com o problema 
da marginalidade: 

INDEFERIDO 
 
 
 

GABARITO 
INALTERADO 



- Na pedagogia tradicional, a educação é vista como direito de 
todos e dever do Estado, sendo a marginalidade associada à 
ignorância. A escola surge como um “antídoto”, difundindo a 
instrução. 
- Na Escola Nova, passa a ocorrer um movimento de reforma 
na pedagogia tradicional, na qual a marginalidade não é mais 
do ignorante e sim do rejeitado, do anormal e inapto, 
desajustado biológica e psiquicamente. A escola passa a ser 
então a forma de adaptação e ajuste dos indivíduos à 
sociedade. 
- Por fim, o Tecnicismo define a marginalidade como 
ineficiência, improdutividade. A função da escola então passa a 
ser de formação de indivíduos eficientes, para o aumento da 
produtividade social, associado diretamente ao rendimento e 
capacidades de produção capitalistas. 
O autor depois discorre sobre as “teorias crítico-
reprodutivistas”, nas quais não pode ser possível 
“compreender a educação senão a partir dos seus 
condicionantes sociais”. 
Estas teorias consideram a Educação como um instrumento da 
classe dominante capaz de reproduzir o sistema “dominante-
dominado”, sendo responsável pela marginalização, uma vez 
que percebe a dependência da educação em relação à 
sociedade, tendo em sua estruturação a reprodução da 
sociedade na qual ela se insere. 
Essas teorias reproduzem o modelo capitalista vigente (são 
citados na obra o sistema de ensino como violência simbólica; 
a teoria da escola como aparelho ideológico do Estado ou da 
classe dominante; e a teoria da escola dualista). Pode-se 
observar a atual política educacional brasileira, que privilegia o 
ensino fundamental como formação de mão-de-obra (países 
em desenvolvimento/ mão-de-obra barata, acrítica e 
subserviente), que saiba ler para operar as tecnologias 
desenvolvidas no “Primeiro Mundo”, retentor de tecnologia, 
dos poderes econômico, bélico e político” 
Fonte: https://www.passeiweb.com/estudos/livros/escola_e_d
emocracia 
 
“Num primeiro grupo, temos aquelas teorias que entendem ser 
a educação um instrumento de equalização social, portanto, de 
superação da marginalidade” (SAVIANI, p. 15, 1999). 

 
Completado pelo trecho a seguir: 

“Tomando como critério de criticidade a 
percepção dos condicionantes objetivos, 
denominarei as teorias do primeiro grupo 
de "teorias não-críticas" já que encaram a 
educação como autônoma e buscam 
compreendê-la a partir dela mesma” 
(SAVIANI, p. 16, 1999). 

 
Dessa forma, por mais que possuem semelhanças, por outro 
lado é nítido que possuem diferenças entre essas perspectivas: 
tradicional, escola nova e tecnicistas que são singulares a cada 
uma. 
Logo, por mais que o autor defenda a visão de que a teoria 
tradicional (assim como a Escola Nova e a teoria Tecnicista) 
seja um instrumento da classe dominante e responsável pela 
reprodução de um sistema de marginalização, assim como 
exposto no texto, a QUESTÃO não requeria essa visão, e sim 
qual a PERSPECTIVA DA PEDAGOGIA TRADICIONAL ACERCA DO 

https://www.passeiweb.com/estudos/livros/escola_e_democracia
https://www.passeiweb.com/estudos/livros/escola_e_democracia


TEMA. 
Conforma o excerto da referida obra de Saviani: 

“A educação é vista como direito de todos 
e dever do Estado, sendo a marginalidade 
associada à ignorância. A escola surge 
como um "antídoto", difundindo a 
instrução”. 
(SAVIANI, 1999, p. 17 e 18) 

O enunciado do exercício é claro ao solicitar a perspectiva da 
pedagogia tradicional quanto a questão da marginalidade. 
 

PEB I 
 

6 Conforma consta no Anexo I, deste edital, tanto no conteúdo 
programático no que diz respeito aos processos de avaliação 
escolar e de aprendizagem, como na sugestão bibliográfica 
consta no documento a obra de Cipriano Luckesi: “Avaliação de 
aprendizagem escolar” a mesma obra que faz menção a 
referida questão, objeto de análise. 
Portanto, não há alteração do gabarito. 

INDEFERIDO 
 

GABARITO 
INALTERADO 

PEB I 
 

10 Conforma consta no Anexo I, deste edital, tanto no conteúdo 
programático no que diz respeito aos processos de ensino e 
aprendizagem, como na sugestão bibliográfica consta no 
documento a obra de Telma Weisz: “ O diálogo entre o ensino 
e a aprendizagem” a mesma obra que faz menção a referida 
questão, objeto de análise. 
Portanto, não há alteração do gabarito. 

INDEFERIDO 
 

GABARITO 
INALTERADO 

PEB I 
 

15 O texto defende a ideia de que é preciso ter cuidado com o uso 
excessivo da internet e do celular, pois podem viciar. Essa 
premissa é evidente nas assertivas A, B e C, as quais 
claramente expressam a articulação do ponto de vista do autor 
respaldado em dados estatísticos e citações de discurso alheio. 
Essa premissa apenas se diverge na assertiva D a qual retrata 
expõe apenas a etimologia da palavra “nomofobia”. 

PARECER:  

- INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: 

O enunciado da questão deve ser corretamente interpretado 
da seguinte forma: Segundo o texto é preciso ter cuidado com 
o uso excessivo de internet e celular. (Essa é a premissa maior 
defendida no texto e à disposição de ser justificada por ele). 
Partindo disso, terminamos a leitura da questão: “Isso é 
justificado pelas assertivas abaixo, exceto”, ou seja, partindo 
do texto e escolhendo usar elementos dele para justifica-lo, 
defendemos esse parecer com as sentenças abaixo, exceto por 
uma que evidentemente nada diz respeito à justificativa pedida 
pela questão. Em outras palavras, todas as alternativas 
justificam esse parecer (é preciso ter cuidado com o uso 
excessivo de internet e celular), menos uma. A pergunta é: 
Qual é essa alternativa?  

A alternativa A indica os efeitos psicológicos causados pelo uso 
excessivo da internet e do celular, portanto justifica a ideia 
central defendida pelo texto. A alternativa B aponta as 
consequências da dependência patológica causada pelo uso 
excessivo de internet e celular, logo, também justifica a ideia 
central defendida pelo texto. Já a alternativa C aponta a 
dificuldade que os usuários têm de diferenciar o uso normal da 
internet e do celular e deixa claro, em uma leitura mais 

 
INDEFERIDO 

 
GABARITO 

INALTERADO 



profunda, que isso é ocasionado pela falta de controle, 
impulsividade e dependência ocasionada em consequência do 
uso excessivo das tecnologias digitais, o que, por sua vez, 
justifica adequadamente a ideia defendida no texto. Porém, a 
assertiva D apenas informa o nome cientifico atribuído a essa 
condição, não justificando, pois, a ideia central do texto. 
Assim, a resposta correta a essa questão é a alternativa D e a 
mesma não será anulada e o GABARITO OFICIAL INALTERADO. 

 

PEB I 
 

18 Na questao 18 o candidato cometeu o erro na potenciação de -
4 elavado ao quadrado. Pois pela regra da potenciação.(-3)² = 
9  
-3² = -9  
 
O sinal de negativo ( – ) na frente do três, só fará parte da 
potenciação quando estiver dentro de um parêntese, caso 
contrário, ele continua no seu lugar no resultado.  
 
vejamos com números pares:  
 
(-2)² = (-2) x (-2) = 4  
-2² = 2x2 = -4 -> (O sinal negativo não entra na potenciação, 
pois não está entre parêntese. Então basta repeti-lo ao final. 
 
Dessa forma, gabarito da questão permanece inalterado e a 
alternativa B como correta. 

INDEFERIDO 
 

GABARITO 
INALTERADO 

PEB I 
 

23 No gabarito oficial já se encontra a alternativa B como correta. 
 

INDEFERIDO 
GABARITO 

INALTERADO 

PEB I 
 

28 A questão será ANULADA, em virtude da existência de duas 
alternativas corretas: A e D. 

ANULADA 

PEB I 
 

30 
 

“O Plano Nacional de Educação (PNE), com vigência entre 2014 
e 2024, constitui um documento que define compromissos 
colaborativos entre os entes federativos e diversas instituições 
pelo avanço da educação brasileira. A AGENDA 
CONTEMPORÂNEA DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS 
ENCONTRA NO PNE UMA REFERÊNCIA PARA A CONSTRUÇÃO 
E ACOMPANHAMENTO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO 
ESTADUAIS E MUNICIPAIS, O QUE O CARACTERIZA COMO 
UMA POLÍTICA ORIENTADORA PARA AÇÕES 
GOVERNAMENTAIS EM TODOS OS NÍVEIS FEDERA VOS E 
IMPÕE AO SEU ACOMPANHAMENTO UM ALTO GRAU DE 
COMPLEXIDADE. 
As questões públicas que motivam o PNE podem ser 
vislumbradas nas desigualdades educacionais, na necessidade 
de ampliar o acesso à educação e a escolaridade média da 
população, na baixa qualidade do aprendizado e nos desafios 
relacionados à valorização dos profissionais da educação, à 
gestão democrática e ao financiamento da educação. 
Diante de tais condições, O OBJETIVO CENTRAL DO PLANO, 
QUE PODE SER APREENDIDO DE SUAS DIRETRIZES, CONSISTE 
EM INDUZIR E ARTICULAR OS ENTES FEDERADOS NA 
ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CAPAZES DE 
MELHORAR, DE FORMA EQUITATIVA E DEMOCRÁTICA, O 
ACESSO E A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA. Como 
sintetiza o documento do Ministério da Educação (MEC), 
“Planejando a Próxima Década – Conhecendo as 20 Metas do 
Plano Nacional de Educação” (Brasil. MEC, 2014, p. 7), um 
plano “representa, normalmente, reação a situações de 
insatisfação e, portanto, volta-se na direção da promoção de 
mudanças a partir de determinadas interpretações da 

INDEFERIDO 
 
 
 
 

GABARITO 
INALTERADO 



realidade, dos problemas e das suas causas, refletindo valores, 
ideias, atitudes políticas e determinado projeto de sociedade”. 

BRASIL. Lei nº 13.005, DE 25 DE JUNHO DE 2014. PNE - Plano 
Nacional de Educação. P. 12 

 
30) O Plano Nacional de Educação (PNE), com vigência entre 
2014 e 2024, constitui um documento que define 
compromissos colaborativos entre os entes federativos e 
diversas instituições pelo avanço da educação brasileira. 
Assim, assinale a alternativa totalmente correta: 
A). A agenda contemporânea de políticas públicas educacionais 
encontra no PNE diretrizes obrigatórias para a construção e 
acompanhamento dos planos de educação federais, estaduais 
e municipais. 
B). Objetivo central do Plano, que pode ser apreendido de suas 
diretrizes, consiste em induzir e articular os entes federados na 
elaboração de políticas públicas capazes de melhorar, de forma 
equitativa e democrática, o acesso e a qualidade da educação 
brasileira. 
C). O PNE se estrutura em metas e estratégias definidas através 
de estimativas aproximadas, o que possibilita um 
acompanhamento subjetivo de sua execução. 
D). As vinte diretrizes do PNE são universais e referenciam 
todas as metas, buscando sintetizar consensos sobre os 
grandes desafios educacionais do País e podendo ser 
categorizadas em dez grandes grupos. 
 
A alternativa A é incorreta pois textualmente o documento 
oficial diz: “A AGENDA CONTEMPORÂNEA DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS EDUCACIONAIS ENCONTRA NO PNE UMA 
REFERÊNCIA PARA A CONSTRUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS 
PLANOS DE EDUCAÇÃO ESTADUAIS E MUNICIPAIS, O QUE O 
CARACTERIZA COMO UMA POLÍTICA ORIENTADORA PARA 
AÇÕES GOVERNAMENTAIS EM TODOS OS NÍVEIS FEDERAL VOS 
E IMPÕE AO SEU ACOMPANHAMENTO UM ALTO GRAU DE 
COMPLEXIDADE”. Como o excerto comprova. Assim refuta-se a 
tese da obrigação, uma vez que textualmente a palavra 
REFERÊNCIA. A alternativa A está incorreta. 
A alternativa B está correta, assim como se menciona no 
documento oficial: O OBJETIVO CENTRAL DO PLANO, QUE 
PODE SER APREENDIDO DE SUAS DIRETRIZES, CONSISTE EM 
INDUZIR (EM DESTAQUE) E ARTICULAR OS ENTES FEDERADOS 
NA ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CAPAZES DE 
MELHORAR, DE FORMA EQUITATIVA E DEMOCRÁTICA, O 
ACESSO E A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA. 
Portanto, o gabarito não se altera.  
 

PEB II 
ARTES 

 

26 A questão diz: “Com a professora, os alunos podem escolher 
os trabalhos /cenas/danças e músicas que vão fazer parte da 
exposição ou apresentação. Considerando essas referências 
assinale a alternativa que contém o nome dessa linguagem 
artística”. Ou seja, como diz o próprio enunciado da questão 
quer saber em se considerando as atividades descritas acima: 
trabalhos, cenas, danças e músicas qual o nome desse tipo de 
linguagem artística que envolve essas atividades expressivas? 
Curadoria. 
Porque linguagem artística? 
A linguagem é qualquer meio sistemático de comunicar ideias 
ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, 
gráficos, gestuais etc. Já uma linguagem artística é expressar de 
forma artística ideias, sentimentos e emoções. 

INDEFERIDO 
 
 
 

GABARITO 
INALTERADO 



Ou seja, a arte na escola, música, os trabalhos realizados em 
sala, a dança são exemplos de linguagens artísticas. 
E a curadoria? 
Como você mesmo citou em seu recurso, “Fazer curadoria de 
arte é o processo de organização, cuidado e montagem de uma 
exposição artística, formada por um conjunto de obras de um 
ou de vários artistas, a partir da seleção prévia feita pelo 
curador”. 
Ou seja, o professor que realizar essa organização junto aos 
alunos é tipo de curador artísticos sim, ele estará realizando 
curadoria. 
 

Exposição ou apresentação 
Existem várias formas de expor ou apresentar trabalhos e, 

se observarmos as pequenas e grandes exposições de artes 
visuais, ou as apresentações de dança, música e teatro em 
espaços culturais pelo brasil, isso fica mais evidente. Uma 
exposição ou apresentação dos alunos pode ser a culminância 
de um processo de trabalho sério em artes. Uma vez que os 
alunos se sentirem engajados nesta experiência, esse pode ser 
um momento inesquecível na trajetória escolar. 

Na escola, em relação às artes visuais, nem sempre os 
trabalhos dos alunos são expostos e, quando isso acontece, é 
uma atividade que a própria professora normalmente faz, sem 
a participação dos alunos, em paredes pouco adequadas, com 
fitas adesivas inapropriadas, que não mantêm o trabalho fixado 
por muito tempo. Em relação à dança ou à musica, a 
apresentação é normalmente demandada para animar as 
festas, sem nenhuma preocupação com o processo ou com a 
inserção de todos os alunos. No teatro, as cenas trabalhadas 
podem ser mostradas, mesmo que de forma fragmentada, pois 
o importante é compartilhar o processo, mais do que realizar 
um espetáculo. 

Ao ser organizar com os alunos, este instrumento pode 
ser um momento de aprendizagem importante e um grande 
acontecimento na escola! Algumas funções características da 
preparação de uma mostra e suas tarefas podem ser divididas 
entre os alunos, reservando tempo das aulas para isso, por 
exemplo: 

Curadoria – com a professora, os alunos podem escolher 
os trabalhos/cenas/danças e músicas que vão fazer parte da 
exposição ou apresentação e que demonstrem o processo 
vivido na etapa pedagógica (sem critérios de bonito e feio, e 
contemplando o trabalho de todos os alunos da turma); 

Fonte: livro - Práticas pedagógicas, em artes-autores: 
Carlos Roberto Modinger, Cristina Bertoni dos Santos, Luciana 
Grupperlli Loponte. Editora-Edelbra, 2013. Páginas 136 e 137. 

 
OBSERVAÇÃO: 
Pergunta: com a professora, os alunos podem escolher os 

trabalhos/cenas/danças e músicas que vão fazer parte da 
exposição ou apresentação. 

Justificativa correta: os alunos podem escolher. 
Justificativa incorreta: os alunos vão escolher (ex; 

cenas/danças e musicas). 
Justificativa correta: trabalhos/ exposição. 
Justificativa incorreta: apresentação. 
Curador: comissário de exposição ou conservador de arte 

é uma pessoa responsável pela concepção das obras de arte, 
montagem e supervisão de uma exposição de arte o 
responsável pela execução e revisão do catálogo da exposição. 



Fonte: wiki/curador_artes. 
 
Portanto, o gabarito fica inalterado. 

PEB II 
ED. FÍSICA 

 

17 O item II exposto na questão 17 está errado, de acordo com o 
manual da FIVB, da qual é a filiada à CBV, pois apresenta 
medidas diferentes daquelas apresentadas pelo documento 
oficial. 
Assim, a alternativa que comtempla a questão é a letra A. 

ALTERAÇÃO DO 
GABARITO PARA A 

LETRA A 

PEB II 
ED. FÍSICA 

 

18 O texto do manual de FIBV diz: “Quando a equipe receptora 

ganha o direito de sacar, os jogadores avançam uma posição 

no sentido dos ponteiros do relógio: jogador na posição 2 

avança para a posição 1 para sacar, jogador da 1 retorna para a 

posição 6, assim por diante”. 

A alternativa A diz; “Sempre que uma equipe adversária sacar e 

sofrer um ponto, a equipe atacante deve fazer um rodízio na 

posição dos atletas na quadra”.  

 
O manual diz textualmente que: “Ao bloquear, o jogador pode 

colocar suas mãos e braços além da rede, desde que sua ação 

não interfira na jogada do adversário. Assim, não é permitido 

tocar a bola além da rede até o adversário executar um golpe 

de ataque”. 

Assim, a alternativa C diz: “No bloqueio, os bloqueadores não 

podem tocar a bola além da rede, podendo deixar que sua 

ação interfira no golpe de ataque da equipe adversária”. 

 

A QUESTÃO SERÁ ANULADA, POIS A REDAÇÃO DA 

ALTERNATIVAS FICARAM AMBÍGUAS E DÚBIAS QUANTO A 

SUA INTERPRETAÇÃO TEXTUAL E RELAÇAO COM MANUAL DA 

FIVB/CBV 

 

 
ANULADA 

PEB II 
ED. FÍSICA 

 

21 A questão deverá ser ANULADA pois a alternativa considerada 
correta: D, não contempla a grafia correta do local onde teria 
sido inventado o basquete, na questão diz: “Associação Cristã 
de Rapazes de Springfield, Massachusetts, Estados Unidos”, 
porém a grafia correta seria MOÇOS e não RAPAZES. 
Assim, como consta no enunciado da instituição. 

ANULADA 

PEB II 
FILOSOFI

A 

15 A questão será ANULADA, pois há duas alternativas 

possivelmente corretas como respostas.  

ANULADA 

PEB II 
HISTÓRIA 

24 O gabarito será anulado por conta de um erro gráfico que 
menciona 1970 e deveria ser 1870, na alternativa considerada 
a correta. 

ANULADA 

PEB II 
HISTÓRIA 

27 As alternativas B e C são idênticas, fato que NÃO inviabiliza a 
questão, uma vez que o gabarito correto da questão é a letra 
D, ou seja, são corretos os itens I, II, III e IV. Dessa forma, o fato 
das alternativas B e C (observarem a veracidade dos itens II, III 
e IV como corretos não inviabiliza a questão). 
 
O gabarito será mantido, conforme publicado anteriormente. 
 

INDEFERIDO 
 

GABARITO 
INALTERADO 

PEB II 
LÍNGUA 

PORTUGU
ESA 

8 O gabarito oficial coloca a alternativa D como correta, 
considerando que os itens I, II e III como corretos. Porém, o 
item III, pois não se trata de metáfora e sim uma comparação. 
Os itens:  
IV – ERRADA: No trecho 2, a palavra introdutória “Assim” 
exerce a função de um advérbio de modo.  
V – ERRADA: A catáfora consiste-se no uso de um termo ou 

 
 

ANULADA 



locução ao final de uma frase para especificar o sentido de 
outro termo ou locução anteriormente expresso; geralmente, 
na escrita vem após os dois pontos. 
Logo, como há alternativa compatível com os itens I e II como 
corretos, por certo a questão deverá ser ANULADA. 

PEB II 
LÍNGUA 

PORTUGU
ESA 

19 As orações coordenadas do período “Trata-se de uma evidente 
aberração jurídica, pois a responsabilidade penal é indivisível: 
ou o adolescente tem plenas condições de entender o caráter 
ilícito de qualquer de seus atos ou não tem” são divididas 
corretamente da seguinte forma:  
I oração: Trata-se de uma evidente aberração jurídica  
II oração: pois a responsabilidade é indivisível 
III oração: ou o adolescente tem plenas condições de entender 
o caráter ilícito de qualquer de seus atos 
IV oração: ou não tem. 
Dessa forma, a segunda oração é, “pois, a responsabilidade é 
indivisível”, e trata-se de uma oração coordenada explicativa e 
não alternativa como é a terceira e quarta oração.  
Portanto, julga-se indeferido esse recurso. 

 
INDEFERIDO 

 
GABARITO 

INALTERADO 

PEB II 
LÍNGUA 

PORTUGU
ESA 

20 Não há alternativa correta. Desse modo, a questão será 
ANULADA. 

 

 ANULADA 

PEB II 
MATEMÁTI

CA 

2 No edital consta o item: "ensino de matemática no ensino 
fundamental" e como a operação da potenciação é um 
conteúdo básico que consta nos currículos nacionais, estaduais 
e municipais relacionados ao ensino de matemática, logo 
entende-se que o conteúdo é perfeitamente compatível ao 
conhecimento requerido ao professor (que possui ensino 
superior) e que deseja ministrar aulas à nível fundamental. 
Portanto, o conteúdo é perfeitamente compatível com o que 
consta no edital e seu conteúdo programático ao cargo. Fato 
que pode ser corroborado pela análise da bibliografia sugerida 
pelo edital. 
Portanto, banca julga indeferido o recurso. 
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21 INVIOLABILIDADE 
1. Substantivo feminino 
    Qualidade ou caráter do que é inviolável. 
2. JURÍDICO (TERMO) 
Privilégio ou prerrogativa que torna certas pessoas 
(parlamentares, diplomatas), certos domínios ou documentos 
referentes a qualquer pessoa (domicílio, correspondência, 
segredos), ou certos lugares (repartições públicas) inacessíveis, 
salvo em circunstâncias explicitadas pela lei, à ação da justiça. 
 
Como a própria questão, em sua alternativa B anuncia: 
“Inviolabilidade do direito à vida, exceto em caso de guerra 
declarada”, fato comprovado, como o próprio recurso 
mencionou, no inciso XLVII, em que diz que não haverá penas: 
“exceto em caso de guerra declarada" nessa mesma 
Constituição Federal. Ou seja, a alternativa está correta, o que 
inviabiliza a mudança do gabarito, já o enunciado do exercício 
requeria a alternativa incorreta. 

INDEFERIDO. 
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27 INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: No conteúdo programático consta “Análise, 
compreensão e interpretação de textos verbais, não verbais, 
literários e não literários”. Logo, conteúdos referentes à 
interpretação de textos literários podem ser cobrados. 
Ademais, os aspectos ligados à intertextualidade presente nos 
textos relacionados são claramente indicados somente pela 

ANULADA  



semelhança nos títulos dos textos. 
PORÉM, O gabarito oficial coloca a alternativa D como correta, 
considerando que os itens I, II e III como corretos. Porém, o 
item III, pois não se trata de metáfora e sim uma comparação. 
Os itens:  
IV – ERRADA: No trecho 2, a palavra introdutória “Assim” 
exerce a função de um advérbio de modo.  
V – ERRADA: A catáfora consiste-se no uso de um termo ou 
locução ao final de uma frase para especificar o sentido de 
outro termo ou locução anteriormente expresso; geralmente, 
na escrita vem após os dois pontos. 
Logo, como há alternativa compatível com os itens I e II como 
corretos, por certo a questão deverá ser ANULADA. 

PEB II 
MATEMÁTI

CA 

30 INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: 
Na alternativa A, os verbos estão na terceira pessoa do plural 
do presente do indicativo, o que é equivalente em tempo, 
modo, número e pessoa ao que foi apresentado. Destacamos 
aqui o verbo “dormindo”: o mesmo não sofre alteração, pois 
não se trata de locução verbal. O verbo foi alterado nas demais 
alternativas a fim de atender aos interesses da composição das 
alternativas da questão. A questão foi bem clara ao pedir a 
substituição equivalente das locuções verbais.  
A alternativa B está incorreta, pois os verbos estão na terceira 
pessoa do plural do pretérito imperfeito do indicativo, o que 
não é correspondente à forma apresentada. 
A alternativa C está incorreta, pois os verbos estão na primeira 
pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo, o que não 
é correspondente à forma apresentada. 
E, a alternativa D está incorreta, pois os verbos estão na 
terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo, o 
que não é equivalente à forma apresentada. Portanto, a 
questão não será anulada. 
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