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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1264652 

CARGO 2º Professor 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 18 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2018 09:05 

FUNDAMENTAÇÃO Não apresenta nos conteúdos para estudo Arte Contemporânea. 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Procede ao requerente. 
 
Conteúdo diverge com o edital. 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1264652 

CARGO 2º Professor 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 19 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2018 09:10 

FUNDAMENTAÇÃO Não apresenta nos conteúdos para estudo conteúdo de arte (Objeto cênico). 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Procede ao requerente. 
 
Conteúdo diverge com o edital. 

 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1283297 

CARGO 2º Professor 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 19 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2018 08:00 

FUNDAMENTAÇÃO Peço a revisão da questão de número 19 dos conhecimentos específicos para o cargo de 
segundo professor. Pois a mesma se refere ao conteúdo de artes e não de 2° professor.  

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Procede ao requerente. 
 
Conteúdo diverge com o edital. 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1261146 

CARGO 2º Professor 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 18 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2018 21:41 

FUNDAMENTAÇÃO peço a revisão da questão 18 de conhecimento específicos do cargo de segundo professor, 
pois a mesma trata-se de um assunto relacionado ao conteúdo de artes e não de 2° 
professor. 
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Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Procede ao requerente. 
 
Conteúdo diverge com o edital. 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1276759 

CARGO Professor de Arte 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 20 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2018 12:41 

FUNDAMENTAÇÃO Questão 20 
 
A questão apresenta na sua grafia palavra que compromete a sua interpretação. 
 
No item II (INCLINADA. Faz parecer que algo satã prestes a se movimentar. Sugere 
instabilidade, movimento.) a palavra "SATÃ" está em discordância do tema apresentado. 
 
Dessa forma, a alternativa "C" não está correta. 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que a digitação não contém nada que interfira correta 
interpretação do texto. É irrelevante para a sua compreensão. 
 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1276759 

CARGO Professor de Arte 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 7 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2018 12:45 

FUNDAMENTAÇÃO Questão 7 
 
A palavra agência é uma paroxítona terminada em ditongo. 
 
Sendo assim, a alternativa "C" está incorreta, pois todas as proparoxítonas são acentuadas. 
Ainda, sendo a última sílaba um ditongo não poderia ocorrer a separação (a - gên - cia). 
 
Caso se faça a separação silábica da última sílaba não seria ditongo, tornando a alternativa 
incorreta também. 
 
 

Dados da resposta 
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RESPOSTA DEFERIDO – ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, visto que de fato, houve erro na escrita e ao invés de 
“paroxítona” escreveu-se “proparoxítona”. 
 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1276759 

CARGO Professor de Arte 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2018 12:48 

FUNDAMENTAÇÃO Questão 16 
 
A questão tem como alternativas incorretas as letras “C” e “D”. 
 
De acordo com a Lei nº 10.639/03: 
 
Art. 26 – A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, 
torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 
 
§ 1ª – O Conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da 
História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o 
negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas 
áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 
 
§ 2ª – Os Conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no 
âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de 
Literatura e História Brasileiras. 
 
Dessa forma, a letra “D” também está incorreta, pois os conteúdos devem ser ministrados 
nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não assiste ao recorrente, visto que a questão não precisa contemplar todos os 
aspectos da lei. Basta não contrariá-la. E o fato é que a lei contempla os conteúdos referentes 
à História e Cultura Afro-Brasileira serão e ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, 
em especial nas áreas de Literatura, também. Se há outras áreas, isso não invalida o fato de 
que Literatura é uma delas.  

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1260702 

CARGO Professor de Arte 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 7 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2018 08:26 
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FUNDAMENTAÇÃO Assinale a alternativa que contém a justificativa de acentuação da palavra “agência” (linha 
24) retirada do Texto: 
A) Acentuam-se os ditongos semiabertos quanto tônicos em palavras oxítonas. 
B) A palavra em destaque perdeu o acento com o Novo Acordo Ortográfico. 
C) Acentuam-se as palavras proparoxítonas terminadas em ditongos. 
D) Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em “a”. 
 
A palavra agência é uma paroxítona terminada em ditongo.  
 
Sendo assim, a alternativa "C" está incorreta, pois todas as proparoxítonas são acentuadas. 
Ainda, sendo a última sílaba um ditongo não poderia ocorrer a separação (a - gên - cia). 
 
Caso se faça a separação silábica da última sílaba não seria ditongo, tornando a alternativa 
incorreta também. 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, visto que de fato, houve erro na escrita e ao invés de 
“paroxítona” escreveu-se “proparoxítona”. 
 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1260702 

CARGO Professor de Arte 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 20 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2018 10:41 

FUNDAMENTAÇÃO Linhas, como elementos da linguagem visual: 
I - CURVA.  A  linha  curva, traçada  da  mesma maneira, pode sugerir suavidade e 
sinuosidade; 
II - INCLINADA. Faz   parecer  que   algo  satã prestes  a se movimentar. Sugere 
instabilidade, movimento. 
Sobre os itens acima: 
A) Apenas o item I está correto. 
B) Apenas o item II está correto. 
C) Ambos estão corretos. 
D) Ambos estão incorretos. 
 
A questão apresenta na sua grafia palavra que compromete a sua interpretação. 
No item II (INCLINADA. Faz parecer que algo satã prestes a se movimentar. Sugere 
instabilidade, movimento.) a palavra "SATÃ" está em discordância do tema apresentado. 
 
Dessa forma, a alternativa "C" não está correta. 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que a digitação não contém nada que interfira correta 
interpretação do texto. É irrelevante para a sua compreensão. 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1279274 

CARGO Professor de Arte 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2018 17:21 

FUNDAMENTAÇÃO Ilustríssima banca, venho por meio deste solicitar a anulação da questão de número 16, 
onde o gabarito apresenta como a alternativa incorreta a letra C. Porém na letra D também 
há um erro de concordância, tornando assim a letra C e a letra D incorretas. O erro de 
concordância da letra D encontra-se na parte onde fala " EM ESPECIAL NAS ÁREAS DE 
LITERATURA",  nas áreas (está no plural) de literatura (singular). Para a questão ser 
considerada certa, ela deveria apresentar mais uma área de conhecimento tornando a frase 
toda no plural (Educação Artística e/ou História Brasileiras).  
 
Grata! 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1867/1279274/a52d
3158709710be276fecd5334e09e1.pdf 

Dados da resposta 

RESPOSTA Quando à concordância, ela não interfere no sentido de prejudicar a interpretação. Trata-se 
de dado irrelevante. 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1260703 

CARGO Professor de Dança 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 7 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2018 08:36 

FUNDAMENTAÇÃO Assinale a alternativa que contém a justificativa de acentuação da palavra “agência” (linha 
24) retirada do Texto: 
A) Acentuam-se os ditongos semiabertos quanto tônicos em palavras oxítonas. 
B) A palavra em destaque perdeu o acento com o Novo Acordo Ortográfico. 
C) Acentuam-se as palavras proparoxítonas terminadas em ditongos. 
D) Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em “a”. 
 
A palavra agência é uma paroxítona terminada em ditongo.  
 
Sendo assim, a alternativa "C" está incorreta, pois todas as proparoxítonas são acentuadas. 
Ainda, sendo a última sílaba um ditongo não poderia ocorrer a separação (a - gên - cia). 
 
Caso se faça a separação silábica da última sílaba não seria ditongo, tornando a alternativa 
incorreta também. 
 

Dados da resposta 
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RESPOSTA DEFERIDO – ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, visto que de fato, houve erro na escrita e ao invés de 
“paroxítona” escreveu-se “proparoxítona”. 
 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1280420 

CARGO Professor de Educação Física 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 7 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2018 12:40 

FUNDAMENTAÇÃO A palavra "agência" é uma paroxítona terminada em ditongo e não uma proparoxítona. 
Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongos crescentes: ea(s), oa(s), eo(s), ua(s), 
ia(s), ue(s), ie(s), uo(s), io(s). 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, visto que de fato, houve erro na escrita e ao invés de 
“paroxítona” escreveu-se “proparoxítona”. 
 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1280420 

CARGO Professor de Educação Física 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 17 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2018 12:51 

FUNDAMENTAÇÃO Entendo que a resposta D também está correta, pois no Ensino Médio também sugere-se 
que nos voltemos para "o sentido da convivência com o coletivo, das suas regras e dos 
valores que estas envolvem." 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que a questão foi baseada no livro Metodologia do 
Ensino da Educação Física. E a letra D se refere ao outro ciclo de aprendizagem.  
 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1286103 

CARGO Professor de Geografia 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 
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PROVA 1 

QUESTÃO 21 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2018 13:41 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 21 pede:  
21) Assinale a alternativa que representa os países em ordem de IDH: 
 
No caso pede  os países em ordem de Índice de Desenvolvimento Humano. Mas não foi 
especificado a ordem que queriam se era dos países com os maiores índices para os com 
menor IDH ou em ordem decrescente dos países com menores índices para os maiores. 
 
No meu caso eu acreditava que era do maior para o menor ( que é a forma mais usada em 
listas de países e seu IDH) e coloquei a alternativa (     b    ) 
 
E segundo o gabarito provisório a alternativa correta é a alternativa (    C   ), que coloca o 
país com baixo índice em primeira ordem ( Vietnã),  o com o índice mais ou menos bom em 
segunda colocação ( Líbia) e um país com ótimo índice em última colocação. 
 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Procede ao requerente. 
 
Onde de fato a questão pode ter levado o candidato a erro de interpretação. 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1260578 

CARGO Professor de Inglês 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 7 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2018 21:48 

FUNDAMENTAÇÃO a questão número 7, na alternativa A, ao invés de ser escrito a palavra quando, escreveram 
quanto, dificultando assim a interpretação. 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, visto que de fato, houve erro na escrita e ao invés de 
“paroxítona” escreveu-se “proparoxítona”. 
 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1260578 

CARGO Professor de Inglês 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 17 
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DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2018 21:29 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 17 de acordo com o vocabulário inglês, a palavra CEO em inglês não existe. 
Sendo assim se tornou uma questão errada de se compreender. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que trata-se de uma sigla, muito comum na 
linguagem corporativa, indica “chief executive officer”.  
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/ceo?q=CEO 
 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1260578 

CARGO Professor de Inglês 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 24 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2018 21:49 

FUNDAMENTAÇÃO Somente analisar a questão, e o porque a I ela está errada se a mesma apresenta 
concordancia.  

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que o item “I” não atende a gramática normativa pois 
o modal “did” já indica passado. 
https://dictionary.cambridge.org/us/grammar/british-grammar/past/past-simple-i-worked 
 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1290838 

CARGO Professor de Português 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 7 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2018 13:05 

FUNDAMENTAÇÃO A palavra "agência", com acento circunflexo, é proparoxítona terminada em hiato, mas a 
regra é bem clara: todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Nessa palavra, a 
separação silábica fica da seguinte forma: a-gên-ci-a (tem 4 sílabas, então é proparoxítona), 
as vogais i-a se separam, pois são vogais (Vogal+vogal= hiato), para ser ditongo, as vogais 
na sílaba não se separam. Se a palavra fosse "agencia", sem acento, do verbo "agenciar", 
seria paroxítona, a separação silábica ficaria da seguinte forma: a-gen-cia (tem 3 sílabas, é 
paroxítona terminada em ditongo). Venho pedir a anulação da questão, pois não há 
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resposta, em se tratando da palavra "agência", como pedida na questão. 
 
 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, visto que de fato, houve erro na escrita e ao invés de 
“paroxítona” escreveu-se “proparoxítona”. 
 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1262004 

CARGO Professor Pedagogo em Educação Infantil e Anos Iniciais 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 7 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2018 08:29 

FUNDAMENTAÇÃO Assinale a alternativa que contém a justificativa de acentuação da palavra “agência” (linha 
24) retirada do Texto: 
A) Acentuam-se os ditongos semiabertos quanto tônicos em palavras oxítonas. 
B) A palavra em destaque perdeu o acento com o Novo Acordo Ortográfico. 
C) Acentuam-se as palavras proparoxítonas terminadas em ditongos. 
D) Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em “a”. 
 
A palavra agência é uma paroxítona terminada em ditongo.  
 
Sendo assim, a alternativa "C" está incorreta, pois todas as proparoxítonas são acentuadas. 
Ainda, sendo a última sílaba um ditongo não poderia ocorrer a separação (a - gên - cia). 
 
Caso se faça a separação silábica da última sílaba não seria ditongo, tornando a alternativa 
incorreta também. 
 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, visto que de fato, houve erro na escrita e ao invés de 
“paroxítona” escreveu-se “proparoxítona”. 
 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1276760 

CARGO Professor Pedagogo em Educação Infantil e Anos Iniciais 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 7 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2018 12:53 
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FUNDAMENTAÇÃO Questão 7 
 
A palavra agência é uma paroxítona terminada em ditongo. 
 
Sendo assim, a alternativa "C" está incorreta, pois todas as proparoxítonas são acentuadas. 
Ainda, sendo a última sílaba um ditongo não poderia ocorrer a separação (a - gên - cia). 
 
Caso se faça a separação silábica da última sílaba não seria ditongo, tornando a alternativa 
incorreta também. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, visto que de fato, houve erro na escrita e ao invés de 
“paroxítona” escreveu-se “proparoxítona”. 
 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1260579 

CARGO Professor Pedagogo em Educação Infantil e Anos Iniciais 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 7 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2018 21:42 

FUNDAMENTAÇÃO De acordo com a questão 7 de conhecimentos gerais, na alternativa A, a palavra quanto 
deveria ser quando, ou seja, está escrita errada. 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, visto que de fato, houve erro na escrita e ao invés de 
“paroxítona” escreveu-se “proparoxítona”. 
 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1260579 

CARGO Professor Pedagogo em Educação Infantil e Anos Iniciais 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 19 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2018 21:46 

FUNDAMENTAÇÃO a questão 19 também apresenta um erro de digitalização, ao invés de ser 0 á 5 anos, está 
escrito de o á 5 anos, ou seja, trocaram um número por uma letra. 

Dados da resposta 
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RESPOSTA INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que o fato descrito pelo recurso é irrelevante e não 
interfere na correta interpretação da alternativa.  
 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1264653 

CARGO Professor Pedagogo em Educação Infantil e Anos Iniciais 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 4 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2018 14:23 

FUNDAMENTAÇÃO Não possui nos conteúdos para estudo Permutação Simples. 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
 
O recurso não assiste ao recorrente, visto que “Permutação Simples” está contido no 
conteúdo de Análise Combinatória. Portanto, gabarito correto e mantido.  
 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1264653 

CARGO Professor Pedagogo em Educação Infantil e Anos Iniciais 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 7 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2018 15:10 

FUNDAMENTAÇÃO A palavra Agência é uma Paroxítona, e na alternativa que diz esta correta marca que é uma 
Proparoxítona. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1867/1264653/cd88
e3086ea87477cc2bed5553f4968b.jpg 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, visto que de fato, houve erro na escrita e ao invés de 
“paroxítona” escreveu-se “proparoxítona”. 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1262316 

CARGO Professor Pedagogo em Educação Infantil e Anos Iniciais 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2018 11:46 

FUNDAMENTAÇÃO Peço verificação na questão 16 de pedagogo(conhecimentos específicos). Pois a mesma 
apresenta mais de uma opção correta. No link abaixo e ate mesmo nas diretrizes  é possível 
verificar que o PPP também é uma estrategia de ensino aprendizagem, visando a qualidade 
do ensino.  
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/conteudo/projetopoliticopedagogicoaide
ntidadedaescola/3550 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que os documentos que tangem aos documentos, 
presentes no sítio do Ministério da Educação, dão conta, como fim, antes de qualquer outro, 
do PPP, uma Identidade e um conjunto orientador de princípios e de normas que iluminem a 
ação pedagógica cotidiana.  
 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1260140 

CARGO Professor Pedagogo em Educação Infantil e Anos Iniciais 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2018 20:07 

FUNDAMENTAÇÃO  
de acordo com o ECA, a alternativa A esta com erro ortográfico, a palavra INCLUSIVA não 
existe na lei,o certo seria 
 
ensino fundamental, obrigatório e gratuito, INCLUSIVE para os que a ele não tiveram acesso 
na idade própria, 
havendo assim falta de compreensão da alternativa. 
 
POR ESTE MOTIVO PEÇO A ANULAÇÃO DA QUESTÃO. 
 
 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que além do fato de que a diferença da letra seja 
irrelevante para a interpretação correta do que se solicita e do que se apresenta como 
alternativa, principalmente para que possui bom entendimento da lei em questão. Além disso, 
ambos os vocábulos pertencem ao mesmo campo lexical que remete à inclusão e que permite 
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entendimento divergente. 
 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1260140 

CARGO Professor Pedagogo em Educação Infantil e Anos Iniciais 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 14 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2018 12:07 

FUNDAMENTAÇÃO de acordo com a lei orgânica do município, a alternativa III esta incorreta pois é REDE 
REGULAR DE ENSINO,  e na questão falta a palavra REGULAR. por este motivo peço a 
anulação da questão. 

Dados da resposta 

RESPOSTA O requerente solicita anulação da questão 14, Conhecimentos Gerais - Nível Superior, com a 
fundamental que o item III não condiz com o previsto na Lei Orgânica. 
 
Após análise da citação da Lei Orgânica, indefere-se o recurso, haja visto que a citação feita 
no Item III da questão 14 é cópia fiel do Inciso III do Artigo 163 da Lei Orgânica de José 
Boiteux. 
 
[...] 
CAPÍTULO V  
Da Educação, da Cultura e do Desporto 
 
Art. 163. O dever do Município com a educação será efetivado mediante a garantia de:  
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que, a ele, não tiveram  
acesso na idade própria;  
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;  
III  -  atendimento  educacional  especializado  aos  portadores  de  deficiência,  
preferencialmente, na rede de ensino e em escolas especializadas.  
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade.  
V  -  acesso  aos  níveis  mais  elevados  do  ensino  da  pesquisa  e  da  criação  artística, 
segundo a capacidade de cada um;  
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;  
VII  -  atendimento  ao  educando,  no  ensino  fundamental,  através  de  programas  
suplementares  de  material  didático-escolar,  transporte,  alimentação  e  assistência  à 
saúde;  
VIII  -  permanente  atualização  e  capacitação  do  corpo  docente  para  o  seu  exercício 
profissional.  
[...] 
 
Disponível em: https://www.camarajoseboiteux.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/34642 
 
 

 

 


