
COMISSÃO EXECUTIVA DE PROCESSO SELETIVO 03/2020
Comunicado I

Informa  decisão  dos  recursos/impugnações
apresentados  em  face  de  gabaritos
preliminares/questões.

A Comissãoo de Processo Seletivo, nomeãdã pelo Decreto nº 383/2020, representãdo por seu Presidente, Sr.
Cãssiãno Rodrigo de Souzã, no uso de suãs ãtribuiçooes e segundo dãdos remetidos pelã empresã responsãevel
pelã execuçãoo do processo seletivo,  tornã pueblicãs ãs deliberãçooes dã bãncã exãminãdorã em relãçãoo ãos
recursos/impugnãçooes ãpresentãdos em fãce dos gãbãritos preliminãres/questooes dãs provãs ãplicãdãs:

Questão
Nº

Inscrição
Razões de deferimento/indeferimento

Professor de
Ensino

Fundãmentãl II
02 2049809

O  cãndidãto  estã e solicitãndo  o  cãderno  de  questooes,  solicitãçãoo
deferidã ãtrãvees dã ãereã do cãndidãto sem ãlterãçãoo de gãbãrito.

Professor de
Educãçãoo Infãntil
II – Hãbilitãdo

e
Professor de

Ensino
Fundãmentãl II -

Hãbilitãdo

2050968
2050969

06

Grãeficos de plãno cãrtesiãno, como ãpresentãdo nã questãoo,  te cm
correspondente  ão  eixo  horizontãl  dãs  ãbscissãs  ã  letrã  X,
concomitãntemente tem ã letrã Y correspondente ão eixo verticãl
dãs ordenãdãs.  A Rotãçãoo dã letrã Y explicitã tãl refere cnciã, bem
como ã locãlizãçãoo dã letrã Y e dã letrã X nã ilustrãçãoo do grãefico. 

RECURSOS INDEFERIDOS. GABARITO MANTIDO.

Professor de
Educãçãoo Infãntil
II – Hãbilitãdo

e
Professor de

Ensino
Fundãmentãl II -

Hãbilitãdo

2050968
2050969 08

Considerãndo ã seque cnciã corretã pãrã resoluçãoo dã expressãoo nu-
meericã ãpresentãdã, onde resolve-se:
1º o que estãe entre pãre cnteses; 2º o que estãe entre colchetes e por
ueltimo entre  chãves;  bem como observãndo que 1º  resolvem-se
multiplicãçooes e divisooes; 2º resolvem-se somãs e subtrãçooes, sem-
pre ãtentãndo pãrã os sinãis positivo e negãtivo; temos ã seguinte
resoluçãoo como corretã:
{[0,25 x (1,25 + 4)] – 12 x (45 + 0,5)}
{[0,25 x 5,25] – 12 x 45,5}
{1,3125– 546}
{-544,6875}
Resultãdo: -544,6875 (ALTERNATIVA A – CORRETA).
RECURSOS INDEFERIDOS. GABARITO MANTIDO.
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Assistente Escolãr
III
e 

Professor de
Educãçãoo Físesicã II

– Hãbilitãdo

2050990
e

2051030
09

O grãu dã funçãoo ee determinãdo de ãcordo com o mãior expoente
que ã incoegnitã x ãssume. Ou sejã, se em umã funçãoo ã incoegnitã x
nãoo  tiver nenhum expoente,  elã e e clãssificãdã como de primeiro
grãu, mãs se elã tiver o nuemero dois como mãior expoente, elã ee
clãssificãdã como de segundo grãu. O nísevel de umã funçãoo ee dãdo
pelã  mãior  pote cnciã  dã  vãriãevel  independente.  No  cãso  dessã
equãçãoo, ã mãior pote cnciã serãe 2 (x²), ), por isso ee clãssificãdã como
de segundo grãu.

RECURSOS INDEFERIDOS. GABARITO MANTIDO.

Professor de
Educãçãoo Infãntil
II - Hãbilitãdo

e
Professor de

Ensino
Fundãmentãl II –

Hãbilitãdo

2050968
2050969

Grãeficos de plãno cãrtesiãno, como ãpresentãdo nã questãoo,  tem
correspondente  ão  eixo  horizontãl  dãs  ãbscissãs  ã  letrã  X,
concomitãntemente tem ã letrã Y correspondente ão eixo verticãl
dãs ordenãdãs.  A Rotãçãoo dã letrã Y explicitã tãl refere cnciã, bem
como ã locãlizãçãoo dã letrã Y e dã letrã X nã ilustrãçãoo do grãefico e
ã resoluçãoo dã ãlternãtivã corretã informãdã no gãbãrito.

RECURSOS INDEFERIDOS. GABARITO MANTIDO.

Assistente Escolãr
III 

2050990 11

A questãoo em pãutã buscã quãntificãr o totãl de infectãdos e nãoo ã
proporcionãlidãde de nuemero por milhãoo de hãbitãntes. Ademãis, ã
notíseciã trãzidã ãos ãutos pelã requerente tãmbeem ãlegã que o Brã-
sil estãe em 10º colocãdo por milhãoo de hãbitãntes, ou sejã, mesmo
que ã questãoo pudesse se referir ã quãntidãde por milhãoo de hãbi-
tãnte, o pãíses tãmbeem nãoo e e o segundo colocãdo, ou sejã, seriã in-
corretã tãmbeem ã questãoo. 
RECURSO INDEFERIDO. GABARITO MANTIDO.

Professor de
Ensino

Fundãmentãl II –
Hãbilitãdo

e
Professor de

Educãçãoo Infãntil
II - Hãbilitãdo

2050969
2050968

15 O enunciãdo dã questãoo pede que o cãndidãto ãssinãle ã ãlternãti-
vã corretã em relãçãoo aãos direitos e ã s gãrãntiãs fundãmentãis”,
trãtã-se do que dispooe Tísetulo II dã Constituiçãoo Federãl – DOS DI-
REITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS - especificãmente no ãrtigo
5º, pelo quãl:
I - homens e mulheres sãoo iguãis em direitos e obrigãçooes, nos ter-
mos destã Constituiçãoo; (ALTERNATIVA A – INCORRETA)
§ 1º As normãs definidorãs dos direitos e gãrãntiãs fundãmentãis
te cm ãplicãçãoo imediãtã. (ALTERNATIVA B – CORRETA)
VII - ee ãssegurãdã, nos termos dã lei, ã prestãçãoo de ãssiste cnciã reli-

Página 2 de 5



giosã nãs entidãdes civis e militãres de internãçãoo coletivã;  (AL-
TERNATIVA C – INCORRETA)
Cãput: Todos sãoo iguãis perãnte ã lei,  sem distinçãoo de quãlquer
nãturezã, gãrãntindo-se ãos brãsileiros e ãos estrãngeiros residen-
tes no Pãíses... nos termos seguintes: ... XLI - ã lei punirãe quãlquer dis-
criminãçãoo  ãtentãtoeriã  dos  direitos  e  liberdãdes  fundãmentãis;
(ALTERNATIVA D – INCORRETA.
RECURSOS INDEFERIDOS. GABARITO MANTIDO.

Professor de
Ensino

Fundãmentãl II

20 2050968

2050969

20) Leiã com ãtençãoo ãs ãfirmãtivãs ãbãixo.

I  – A reãlidãde educãcionãl  do Pãíses  tem mostrãdo que o Ensino
Meedio representã um gãrgãlo nã gãrãntiã do direito ã  educãçãoo. 

II  –  O  Ensino  Fundãmentãl  e e ã  etãpã  finãl  dã  Educãçãoo  Bãesicã,
direito pueblico subjetivo de todo cidãdãoo brãsileiro. 

III  –  Pãrã  ãleem  dã  necessidãde  de  universãlizãr  o  ãtendimento,
outros  grãndes  desãfios  do  Ensino  Meedio  nã  ãtuãlidãde  sãoo
gãrãntir  ã  permãne cnciã  e  ãs  ãprendizãgens  dos  estudãntes,
respondendo ã s suãs ãspirãçooes presentes e futurãs.

Estãoo CORRETAS:

A) I e II, ãpenãs.

B) I e III, ãpenãs.

C) I, II e III, todãs.

D) II e III, ãpenãs.

RESPOSTA:

O Ensino Meedio ee ã etãpã finãl dã Educãçãoo Bãesicã, direito pueblico
subjetivo  de  todo  cidãdãoo  brãsileiro.  Todãviã,  ã  reãlidãde
educãcionãl do Pãíses tem mostrãdo que essã etãpã representã um
gãrgãlo  nã  gãrãntiã  do  direito  ã   educãçãoo.  Entre  os  fãtores  que
explicãm esse cenãerio, destãcãm-se o desempenho insuficiente dos
ãlunos  nos  ãnos  finãis  do  Ensino  Fundãmentãl,  ã  orgãnizãçãoo
curriculãr do Ensino Meedio vigente, com excesso de componentes
curriculãres,  e  umã ãbordãgem pedãgoegicã  distãnte dãs culturãs
juvenis  e  do  mundo  do  trãbãlho.  Pãrã  ãleem  dã  necessidãde  de
universãlizãr  o  ãtendimento,  outros  grãndes  desãfios  do  Ensino
Meedio  nã  ãtuãlidãde  sãoo  gãrãntir  ã  permãne cnciã  e  ãs
ãprendizãgens  dos  estudãntes,  respondendo  ã s  suãs  ãspirãçooes
presentes e futurãs.

Em tempo,  ã  questãoo  foi  extrãísedã  ipsis  litteris dã  Bãse  Nãcionãl
Comum Curriculãr nã Etãpã do Ensino Meedio, portãnto versã sobre
ã educãçãoo no Brãsil.

 

FONTE: 

Brãsil, Ministeerio dã Educãçãoo, Conselho Nãcionãl de Educãçãoo, Se-
cretãriã Executivã. Resoluçãoo n° 04, de 17 de dezembro de 2018,
Institui ã Bãse Nãcionãl Comum Curriculãr nã Etãpã do Ensino Mee-
dio (BNCC-EM), como etãpã finãl dã Educãçãoo Bãesicã, nos termos
do  ãrtigo  35  dã  LDB,  completãndo  o  conjunto  constituísedo  pelã
BNCC dã Educãçãoo Infãntil e do Ensino Fundãmentãl, com bãse nã
Resoluçãoo CNE/CP nº 2/2017, fundãmentãdã no Pãrecer CNE/CP
nº 15/2017.
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RECURSO INDEFERIDO: 

Ficã mãntidã ã ãlternãtivã "B” como respostã pãrã ã questãoo.

Professor de
Ensino

Fundãmentãl II
21 2050721

21) Os Contos dã Cãrochinhã, trãduzidos por Figueiredo Pimentel
e lãnçãdos pelã Editorã Quãresmã, mãrcãrãm o inísecio dã produçãoo
brãsileirã de livros infãntis. Esse fãto ocorreu:

A) Em meãdos do seeculo XIX.

B) No finãl do seeculo XIX.

C) No inísecio do seeculo XX.

D) Em meãdos do seeculo XX.

RESPOSTA:

Os ãnos  40,  50  e  60  de  quãlquer  seeculo  podem ser  entendidos
como ameãdos do seeculo”, ãgorã o ãno de 1894 (fãltãndo ãpenãs
seis ãnos pãrã o finãl do seeculo) somente pode ser interpretãdo
como afinãl do seeculo XIX”.

RECURSO INDEFERIDO: 

Ficã mãntidã ã ãlternãtivã "B” como respostã pãrã ã questãoo.

Professor de
Ensino

Fundãmentãl II

25 2050721 25) Todãs  ãs  ãlternãtivãs  ãbãixo  ãpresentãm  teoriãs  de
ãprendizãgem e seus respectivos ãutores, EXCETO:

A) Teoriã dã Aprendizãgem Significãtivã: Ausebel.

B) Teoriã de Aprendizãgem Sociãl: Bãndurã.

C) Teoriã do Cognitivismo: Pãvlov e Skinner.

D) Teoriã Sociointerãcionistã: Vygotsky.

RESPOSTA:

A ãereã dã educãçãoo reconhece os dois nomes do ãutor, aAusebel” e
aAusubel”, sendo que em diversos trãbãlhos ãcãde cmicos sãoo encon-
trãdãs ãs diferentes grãfiãs em umã mesmã obrã, como nos exem-
plos que podem ser ãcessãdos ãbãixo:

 ASTOLFI, Gilberto; LOPES JUNIOR, Dejãhyr. Ensino de Linguã-
gem de Progrãmãçãoo com Efnfãse nã Aprendizãgem Significãti-
vã. Instituto Federãl de Educãçãoo, Cie cnciã e Tecnologiã de Mãto
Grosso do Sul. Trãbãlho ãpresentãdo XXXVI Congresso dã Soci-
edãde Brãsileirã de Computãçãoo.

 PELIZZARI, Adriãnã. Pedãgogiã de projetos: umã formã de gã-
rãntir ã ãprendizãgem, UFSC, Floriãnoepolis, 2003.

 SILVA, Gislãine Evãngelistã dã; SILVA, Cristiãne Apãrecidã dã. A
importã cnciã  dã  ãprendizãgem significãtivã  nos  ãnos  iniciãis,
(S/D).

 Entre outros.
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RECURSO INDEFERIDO: 

Ficã mãntidã ã ãlternãtivã "C” como respostã pãrã ã questãoo.

Urubici - SC, 17 de dezembro de 2020. 

Cassiano Rodrigo de Souza
Presidente dã Comissãoo do Processo Seletivo
Decreto nº 383/2020
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