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Dados da solicitação 01 

INSCRIÇÃO 1264199 

CARGO Professor de Artes 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/12/2018 10:42 

FUNDAMENTAÇÃO Bom dia. 
Na questão 22 específica Artes, afirma "Não corresponde a um autor e uma de suas 
respectivas obras primas", no gabarito provisório postado dia 2/12, mostra que a questão 
correta seria B - Gustave Courbet - "A origem do mundo", porém a questão CORRETA seria 
opção A - Pabllo Picaso - "Moça com brinco de Pérola, sendo que esta mesma obra prima 
pertence a artista Johannes Vermeer. Peço anulação da questão, sendo que uma vez fora 
divulgada errada a opção verdadeira. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/1
874/1264199/9c94c8703d5b0a3b7c800ee0ca82fa71.pdf 

Dados da resposta 

RESPOSTA RESPOSTA  DEFERIDO – ALTERAÇÃO DE GABARITO PARA ALTERNATIVA “A” 
Recurso assiste ao recorrente, visto que em alguma fase do processo e de elaboração da 
prova ou sua montagem o gabarito foi creditado indevidamente. Não é o caso de cancelar a 
questão, apenas alterar o gabarito para A. 
 

 

 

Dados da solicitação 02 

INSCRIÇÃO 1263462 

CARGO Professor de Artes 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/12/2018 14:15 

FUNDAMENTAÇÃO Enunciado da questão incorreto, diz que o artista Johan Strindberg é nascido na Irlanda, 
porém o seu local de nascimento é a Suécia. A questão gera conflito pois como o enunciado 
não está correto, o artista pode ser confundido.  
 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que o nome Johan Strindberg é inconfundível e 
indissociável do expressionismo. Sua nacionalidade é uma informação complementar 
insuficiente para impedir a correta interpretação do enunciado e das alternativas.  
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Dados da solicitação 03 

INSCRIÇÃO 1263462 

CARGO Professor de Artes 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/12/2018 14:20 

FUNDAMENTAÇÃO Discordância com o gabarito. "Moça com brinco de pérola" é de autoria de Johannes 
Vermeer, não de Pablo Picasso. O gabarito preliminar traz como resposta correta a letra B, 
porém "A origem do Mundo" é sim de Gustave Courbet. 

Dados da resposta 

RESPOSTA RESPOSTA  DEFERIDO – ALTERAÇÃO DE GABARITO PARA ALTERNATIVA “A” 
Recurso assiste ao recorrente, visto que em alguma fase do processo e de elaboração da 
prova ou sua montagem o gabarito foi creditado indevidamente. Não é o caso de cancelar a 
questão, apenas alterar o gabarito para A. 
 

 

 

Dados da solicitação 04 

INSCRIÇÃO 1270410 

CARGO Professor de Artes 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 19 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/12/2018 08:26 

FUNDAMENTAÇÃO Venho através desse recurso pedir para que fosse analisada novamente a  resposta da 
questão nove, tendo em vista que Pablo Picasso não é o autor da obra Moça do brinco de 
pérola e sim Johannes Vermeer, sendo que a correta nesse caso é opção A e não a B como 
está no gabarito.   

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não assiste ao recorrente, haja visto que a solicitação do recurso não condiz com a 
questão solicitada. 

 

 

Dados da solicitação 05 

INSCRIÇÃO 1264123 

CARGO Professor de Educação Física 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 24 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/12/2018 16:07 
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FUNDAMENTAÇÃO A questão 24 diz:  
O esqueleto apendicular é formado:  
A) pela cabeça  
B) pelo pescoço 
C) Pelos membros superiores  
D) pelo tronco 
Ou seja não existe nenhuma alternativa correta sendo que o esqueleto apendicular é 
formado pelos membros superiores e inferiores.  
 REFERÊNCIA: https://www.infoescola.com/biologia/esqueleto-humano/ 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso assiste ao recorrente 

 

 

Dados da solicitação 06 

INSCRIÇÃO 1264123 

CARGO Professor de Educação Física 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 19 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/12/2018 16:12 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 19 o enunciado da questão não esclarece o que a mesma esta pedindo.  

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que o entendimento da questão faz parte da prova. 
 

 

 

Dados da solicitação 07 

INSCRIÇÃO 1264123 

CARGO Professor de Educação Física 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/12/2018 16:30 

FUNDAMENTAÇÃO a questão 22 diz respeito a reconstrução coletiva do conhecimento, ou seja está falando da 
abordagem construtivista e não da sociocultural.  

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que a questão foi baseada no livro “ Educação Física 
práticas reflexivas”, a principal ideia da questão é a transcendência de limites e dos 
desdobramentos termos utilizados na abordagem crítico-emancipatória. 
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Dados da solicitação 08 

INSCRIÇÃO 1286703 

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 03/12/2018 16:00 

FUNDAMENTAÇÃO A questão faz referência a texto fornecido anteriormente, e fornece um trecho para que seja 
analisado.  Tal questão apresenta vários problemas, sendo o principal motivador do pedido 
de anulação desta questão o fato de que a questão informa um trecho acerca do qual se 
solicita o julgamento do itens subsequentes "O pâncreas é uma glândula que fica na região 
do abdômen, atrás do intestino.” (linhas 3 e 4). Acerca do trecho acima retirado do Texto, é 
correto afirmar que:"  Porém, os itens "c" e "d" não tratam deste trecho objeto da referida 
questão e sim de outros trechos do texto inicial, mesmo a questão solicitando a afirmação 
correta com base em um trecho específico do texto, por isso, as alternativas deveriam se 
restringir a uma análise do trecho referência fornecido. 
Além disso, a alternativa trazida como correta pelo gabarito preliminar, além de não ser 
referente ao trecho trazido pela questão, daria causa à anulação da questão por não poder 
ser considerada correta. Apesar de que a função atribuída aos dois pontos integrar o rol de 
funções deste sinal de pontuação, foi utilizado equivocadamente na justificativa apresentada. 
Ao afirmar-se "O pâncreas têm duas funções principais." o sinal de dois pontos traz 
enumeração destas funções, introduzindo itens de uma enumeração (apenas enumeração 
das duas funções principais do pâncreas)   e não esclarecendo qualquer declaração 
anterior. 
Diante do exposto, peço a anulação da questão com base na extrapolação detectada na sua 
elaboração bem como na análise do item colocado como correto levando a uma questão 
sem resposta correta. 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Procede ao Recorrente. Questão anulada. Assertiva para todos os candidatos. 

 

 

Dados da solicitação 09 

INSCRIÇÃO 1286703 

CARGO Professor de Educação Física 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 9 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/12/2018 17:09 

FUNDAMENTAÇÃO A questão solicita o termo que exige  a preposição sublinhada "de". No gabarito preliminar 
divulgou-se como correto o item "c) formato" . Porém, analisando o trecho fornecido como 
base para a resposta, percebe-se que trata-se de uma locução adjetiva (A locução adjetiva é 
uma expressão que tem valor de adjetivo e é representada por mais de uma palavra, 
preposição + substantivo), no caso "de folha", assim, o termo que justifica a presença da 
preposição "de" é o termo "folha" que forma a locução adjetiva juntamente com a preposição. 
Inclusive a justificativa da presença da preposição não pode nem ser atribuída à análise de 
regência. Caso a regência da palavra formato exigisse a presença da preposição não 
poderíamos ter as seguintes formas: "formato de quadrado" (locução adjetiva) e "formato 
quadrangular "(adjetivo). 
Diante do exposto, solicito a alteração do gabarito para  que seja considerado CORRETO o 
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item "D". 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que quem rege a preposição é o verbo e não o seu 
complemento. Além disso, embora seja uma locução verbal, quem está regendo “de folha” é o 
formato, ou seja, é incorreto escrever “tem de folha”, o correto é: formato de folha. Dessa 
forma, gabarito correto e mantido.  
 

 

 

Dados da solicitação 10 

INSCRIÇÃO 1286703 

CARGO Professor de Educação Física 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 10 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/12/2018 17:37 

FUNDAMENTAÇÃO A questão traz como base para a resolução uma trecho retirado do texto inicialmente 
fornecido, e segue com o enunciado da seguinte forma "Sobre a oração é correto afirmar 
que:". Ocorre a primeira motivação para a anulação da questão, uma vez que o trecho 
corresponde a um período e não oração, assim, sem especificação acerca de qual oração 
está sendo levada em consideração (principal ou subordinada) fica o candidato 
impossibilitado de julgar corretamente os itens que são apresentados. Ocorre ainda que a 
alternativa colocada como correta (letra A) possui falha grave de formulação, uma vez que 
não há coerência em se afirmar que uma oração (que na verdade constatou-se ser  um 
período) esteja inserida em um predicado nominal, uma vez que a sua própria definição nos 
remete ao fato de que o predicado está inserido em uma oração e não o contrário, sendo 
parte de uma oração (o predicado é um dos termos essenciais da oração; é tudo aquilo que 
se diz ou o que se declara sobre o sujeito. É tudo aquilo que se informa sobre o sujeito e é 
estruturado em torno de um verbo.) e ao se inserir uma oração em um predicado seria incluir 
verbo e sujeito como integrantes deste predicado, verdadeira incoerência diante da sua 
definição gramatical. 
Diante do exposto, solicito a anulação da referida questão por ausência de alternativa 
correta. 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que uma vez que se escrito “oração”, 
automaticamente induz à oração principal. Além disso, o trecho da alternativa A) “Está 
inserida em um predicado nominal” não interfere no entendimento da questão, uma vez que é 
a única alternativa possível de ser correta. Dessa forma, gabarito correto e mantido.  
 

 

 

Dados da solicitação 11 

INSCRIÇÃO 1286703 

CARGO Professor de Educação Física 

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

PROVA 1 
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QUESTÃO 17 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/12/2018 18:38 

FUNDAMENTAÇÃO A própria Constituição Federal traz um rol de objetivos explícitos e diversos outros que a 
doutrina trata como objetivos, porém, implícitos. Ao analisarmos o conteúdo das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a  Educação Básica disposto em suas mais de 500 páginas 
podemos perceber que seus objetivos amplos e  específicos  incluem o fomento ao acesso 
à Educação a fim de erradicar o analfabetismo e a melhoria na qualidade do  ensino (item C 
colocado como única opção que não corresponde a objetivo das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a  Educação Básica). Algo que inclusive é confirmado quando fala-se do 
Parecer CNE/CEB nº 8/2010 (Aprecia a Indicação CNE/CEB nº 4/2008, que propõe a 
constituição de uma comissão visando analisar a proposta do Custo Aluno Qualidade inicial 
(CAQi) como POLÍTICA DE MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO no Brasil), 
mencionado ao longo do documento.  Em relação a "erradicar o analfabetismo, outro trecho 
que confirma que as Diretrizes pretendem agir neste sentido é o seguinte: " lutar contra as 
causas que promovem o analfabetismo (daí o sentido do verbo erradicar = eliminar pela raiz) 
e obrigar-se a garantir o direito à educação pela universalização do atendimento escolar." 
Tais objetivos colocados como "não pertencentes aos objetivos das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a  Educação Básica" são encontrados em diversas ocorrências ao longo de 
todo o extenso documento e são objetivos a serem alcançados por meio de práticas e 
orientações propostas pelo documento. Além isso, dois pontos principais a serem 
considerados e que motivam o pedido de anulação da questão: 
-Existência de tais objetivos diversas vezes verificáveis ao longo do texto do documento, 
sendo algumas delas transcritas acima; 
-A questão tratar dos objetivos das  Diretrizes Curriculares Nacionais para a  Educação 
Básica, porém, as alternativas tidas como pertencentes a este rol encontram-se no texto 
porém em trecho que trata de Diretrizes Curriculares Nacionais GERAIS para a Educação 
Básica, a elaboração das diretrizes GERAIS é que se relaciona a tais objetivos elencados, o 
documento mencionado na questão não trata de Diretrizes Curriculares Nacionais GERAIS 
para a Educação Básica,  mas sim das  Diretrizes Curriculares Nacionais para a  
Educação Básica e este possui inclusive a erradicação do analfabetismo e melhoria de 
ensino como objetivos.  
Diante do exposto, solicito a anulação da questão por falha de elaboração do enunciado por 
conta da troca de nomenclatura, e consequente ausência de resposta correta. 

Dados da resposta 

RESPOSTA  INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que a questão foi baseada nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais. 
 

 

 

 

Dados da solicitação 12 

INSCRIÇÃO 1286703 

CARGO Professor de Educação Física 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 27 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/12/2018 09:38 

FUNDAMENTAÇÃO A questão apresenta como primeiro ponto a ser verificado a ausência de qualquer referência 
de fonte do trecho exposto, assim, com muita dificuldade verificou-se ter sido retirado de um 
trabalho acadêmico disponível na internet em que o próprio autor apenas cita tal trecho na 
conclusão do trabalho sem qualquer referência bibliográfica. Tal fato leva a duas questões, 
ou o trabalho foi mal elaborado e sem as devidas referenciações, ou o próprio conceito 
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apresentado não possui qualquer referência na bibliografia pertinente. Ao se buscar a 
conceituação dos demais itens colocados alternativas, várias fontes bibliográficas tratam de 
todos os demais conceitos, exceto o item tido como resposta da questão. Colocando assim 
em dúvida a relevância de tal conceituação que carece de fontes confiáveis e passível de 
verificação apenas em um trabalho acadêmico disponível na internet, cujo conceito não é 
trazido em nenhum outra bibliografia.  
Além disso, analisando as demais alternativas com conceitos amplamente difundidos na 
bibliografia, podemos inclusive verificar que o trecho trazido poderia muito bem referir-se ao 
item D) Aproveitamento de demonstrações visuais (executar sem dificuldade as 
demonstrações.) assim, "dificuldade em compreender 
as informações e utilizá-las para jogar" pode ser compreendido como a prática de executar 
as demonstrações, uma vez que as informações compreendidas com dificuldades pelos 
alunos podem vir tanto por meio de demonstrações visuais, verbais ou gráficas, tornando por 
meio deste ponto de vista os itens B) e D) como passíveis de conceituação por meio do 
trecho apresentado. 
Diante de todo o exposto, solicito a anulação da questão por conta de utilização de trecho 
insuficientemente verificável na bibliografia disponível bem como a existência de duas 
alternativas equivalentes quanto a conceituação. 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que a questão foi baseada no artigo acadêmico de 
Luiz Sanches Neto e Mauro Betti denominado Convergência e integração: uma proposta para 
a educação física de 5 a 8 série do ensino fundamental. 
 

 

 

Dados da solicitação 13 

INSCRIÇÃO 1298586 

CARGO Professor de Educação Física 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 24 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/12/2018 11:36 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 24 diz: O esqueleto apendicular é formado: a) Pela cabeça b) Pelo pescoço c) 
Pelos membros superiores d) Pelo tronco  
ou seja, não existe nenhuma alternativa correta, sendo que o esqueleto apendicular é 
formado pelos membros SUPERIORES e INFERIORES. 
  

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso assiste ao recorrente 

 

 

Dados da solicitação 14 

INSCRIÇÃO 1298586 

CARGO Professor de Educação Física 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 19 
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DATA DE SOLICITAÇÃO 04/12/2018 11:38 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 19 o enunciado da questão não esclarece o que  a mesma esta pedindo.  

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que o entendimento da questão faz parte da prova. 
 

 

 

Dados da solicitação 15 

INSCRIÇÃO 1298586 

CARGO Professor de Educação Física 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/12/2018 11:43 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 22 diz respeito a reconstrução coletiva do conhecimento, ou seja, a mesma está 
falando da abordagem CONSTRUTIVISTA e NÃO da SOCIOCULTURAL.   

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que a questão foi baseada no livro “ Educação Física 
práticas reflexivas”, a principal ideia da questão é a transcendência de limites e dos 
desdobramentos termos utilizados na abordagem crítico-emancipatória. 
 

 

 

 

Dados da solicitação 16 

INSCRIÇÃO 1271212 

CARGO Professor de Educação Física 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 24 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/12/2018 22:03 

FUNDAMENTAÇÃO É correto afirmar que o esqueleto apendicular compreende os ossos dos membros 
superiores e inferiores, sendo assim na questão a opção c está incorreta, deveria constatar 
membros inferiores e superiores na mesma alternativa.  

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso assiste ao recorrente 
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Dados da solicitação 17 

INSCRIÇÃO 1263926 

CARGO Professor de Educação Física 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 1 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/12/2018 08:52 

FUNDAMENTAÇÃO as contas não batem com a questão do gabarito "c" e sim com a letra "a". 

Dados da resposta 

RESPOSTA Indeferido 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que na resolução da questão é necessário avaliar se 
as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. 
Comparando a quantidade e mesas com as horas de produção, conclui-se que são grandezas 
diretamente proporcionais, pois quanto mais mesas a serem produzidas mais horas serão 
necessárias. 
Já na comparação entre as horas e os funcionários, quando diminuímos a mão de obra, 
precisamos aumentar a quantidade de horas trabalhadas para cumprir o pedido (por isso na 
resolução invertemos a razão que representa os funcionários). 
Portanto, a alternativa apresentada no gabarito esta correta. 
Conforme resolução a seguir: 
Mesas GD Funcionários GI Horas  
50 12 10 
75 8 x 
10/x=50/75*8/12 
10/x=400/900 
400x=9000 
x=9000/400=22,5 h 
0,5*60 = 30 minutos 
22 horas e 30 minutos 
Fonte: Vontade de Saber Matemática; 7° ano / Joamir Roberto de Souza, Patricia Rosana 
Moreno Pataro – 2° edição – São Paulo – FTD, 2012 
 

 

 

Dados da solicitação 18 

INSCRIÇÃO 1263926 

CARGO Professor de Educação Física 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/12/2018 08:56 

FUNDAMENTAÇÃO devido a um erro de digitação a questão ficou confusa "Você sabe dizer p que o pâncreas 
faz? E quais os sinais de que alguma coisa não vai bem com ele? O pâncreas é uma 
glândula que fica na região do abdômen, atrás do intestino. Mede 15 cm, tem formato de 
folha e é dividido em cabeça, corpo e cauda. O pâncreas têm duas funções principais: 
produzir enzimas (função exócrina) e produzir hormônios (função endócrina)" 

Dados da resposta 
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RESPOSTA INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que o erro de digitação no Texto não acarreta 
prejuízo ao candidato na interpretação da questão, uma vez que esta não está se referindo 
em momento algum ao trecho contendo o erro ortográfico. Dessa forma, gabarito correto e 
mantido. 
 

 

 

Dados da solicitação 19 

INSCRIÇÃO 1286162 

CARGO Professor de Língua Estrangeria – Alemão 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 27 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/12/2018 11:54 

FUNDAMENTAÇÃO Peço a correção do gabarito referente a questão 27, onde consta a alternativa B como 
correta, porém a alternativa correta é a D. Na frase "__ Fußballmannschaft hat ___ Spiel 
aufgrund ___ Abwesenheit ihres besten Stürmers verloren." os artigos que completam as 
lacunas são die, das, der. O gênero da palavra "Spiel" é neutro e a preposição "aufgrund" 
pede o caso genitivo. 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ALTERAÇÃO DE GABARITO PARA ALTERNATIVA “D” 
Recurso assiste ao recorrente, visto que houve equívoco na atribuição do gabarito. Alterar o 
gabarito como solicita o recurso. 
 

 

 

Dados da solicitação 20 

INSCRIÇÃO 1268876 

CARGO Professor de Língua Estrangeria – Inglesa 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 7 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/12/2018 11:45 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão de número 7 é pedido para que afirme a resposta correta diante do trecho, 
referente às linhas 3 e 4, retirado do texto base. De acordo com o gabarito, a resposta certa 
é a de letra "D", porém essa alternativa traz como fundamentação a linha 6 do texto. Na 
pergunta, pede-se para levar em consideração o trecho evidenciado e a resposta não faz 
referência ao trecho. Desta forma, venho através deste interpor recurso contra a questão de 
número sete, pois a mesma confundiu os candidatos na hora de sua realização. 
 
Questão: "O pâncreas é uma glândula que fica na região do abdômen, atrás do intestino." 
(linhas 3 e 4). *Acerca do trecho acima* retirado do Texto, é correto afirmar que:  
 
Como visto a resposta deveria fazer alusão ao trecho das linhas 3 e 4, e não à linha 6 que 
nem fora citada. 

Dados da resposta 
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RESPOSTA Recurso Procede ao Recorrente. Questão anulada. Assertiva para todos os candidatos. 

 

 

Dados da solicitação 21 

INSCRIÇÃO 1268876 

CARGO Professor de Língua Estrangeria – Inglesa 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/12/2018 12:12 

FUNDAMENTAÇÃO A questão de número 22 pede para dar a alternativa correta que substitui o item: have 
shrinking. Segundo o gabarito a resposta certa seria "Had shrink", porém esta resposta não 
pode ser a correta, pois se empregada na frase ela pediria o past perfect devido ao "had" na 
frente do verbo, e o verbo é irregular, deste modo deveria estar conjugado na 3ª forma, ou 
seja, "had shrunk". Conclui-se então, que esta alternativa não pode ser a correta, e sim a 
alternativa "C", pois "the ad market for print magazines" faz referência ao pronome "It" que 
pede marcação de "s" atrás do verbo que o procede. A alternativa correta deveria ser "Has 
shrunk". 
Baseado nesta afirmação, venho solicitar recurso contra a questão de número 22, bem como 
a anulação,  que lesou os candidatos que a estavam realizando! 
 
Forma correta e sua tradução: The ad market for print magazines has shrunk dramatically. 
O mercado de anúncios de revistas impressas diminuiu drasticamente. 
(Se colocar a devida frase no google tradutor ou em outros tradutores on-lines eles pedem 
correção do termo "Had Shrink", pois está errado) 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que conforme enunciado, candidato deveria 
identificar a alternativa “correta” conforme contexto apresentado, sendo a alternativa “c”: “has 
shrunk”. 
 

 

 

Dados da solicitação 22 

INSCRIÇÃO 1268876 

CARGO Professor de Língua Estrangeria – Inglesa 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 30 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/12/2018 12:22 

FUNDAMENTAÇÃO A questão de número 30 pede para que seja indicado o termo que corrija a frase "these 
self-inflicted wounds since early summer *must had helped* push Mr. Hills." Entretanto a 
resposta correta segundo o gabarito, seria a alternativa "D" que traz a palavra "helps", porém 
é errado essa afirmativa porque "these self-inflicted" pede o pronome "they", por estar no 
plural, e não "it". Desse modo "helps" não conjuga o "these". A alternativa correta sera a de 
letra "C", pois segundo a frase "since early summer" exprime indicação de tempo não 
específico, deste modo exige o present perfect, ou seja, letra "C" = Have helped. 
Baseado nesta alternativa, venho através deste interpor recurso contra a questão de número 
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30 e solicitar a anulação da mesma, pois lesou os candidatos que a estavam realizando. 
 
Forma correta da frase: These self-inflicted wounds since early summer have helped push 
Mr. Hills. (Essas feridas auto-infligidas desde o início do verão ajudaram a empurrar Hills.) 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que conforme enunciado candidato deveria identificar 
a alternativa que melhor corrige o contexto apresentado. Portanto, “since early summer” 
solicita um contexto verbal de um tempo impreciso, mas que ainda tenha resultados no 
presente, ou seja, a alternativa correta “c”. 
 

 

 

Dados da solicitação 23 

INSCRIÇÃO 1268876 

CARGO Professor de Língua Estrangeria – Inglesa 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 27 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/12/2018 12:29 

FUNDAMENTAÇÃO A questão de número 27 pede para que seja dado o termo que melhor se posiciona na frase 
"if she were to resign, wich is unlikely, elections have been held next May." 
A indicação do gabarito é que a resposta correta seja a letra "b" = could be, porém o second 
conditional aceita mais termos além do could be, então a alternativa "D" = must be, também 
está certa. Neste caso, o termo que for utilizado não mudará o sentido da frase! 
Frases e traduções: if she were to resign, which is unlikely, elections must be held next May. 
se ela fosse demitir-se, o que é improvável, as eleições devem ser realizadas em maio 
próximo. 
 
if she were to resign, which is unlikely, elections could be held next May. 
se ela fosse demitir-se, o que é improvável, as eleições poderão ser realizadas em maio 
próximo. 
 
Como é possível ver, as duas formas podem ser empregas de forma correta segundo a 
gramática da língua inglesa! Então através desta afirmação, venho através deste interpor 
recurso e pedir a anulação da questão de número 27. 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que o uso do tempo verbal na frase “if she were” 
indica o uso de modais que indiquem “imagined conditional”, normalmente “would”, “could”, 
“might”, o que normalmente não se aplica ao modal “must” conforme gramática normativa. 
(https://dictionary.cambridge.org/us/grammar/british-grammar/modals-and-modality/must); 
(https://dictionary.cambridge.org/us/grammar/british-grammar/conditionals-and-wishes/conditio
nals-if) 
 

 

 

Dados da solicitação 24 

INSCRIÇÃO 1268876 

CARGO Professor de Língua Estrangeria – Inglesa 
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TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 19 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/12/2018 13:59 

FUNDAMENTAÇÃO O texto que serve como base para as perguntas 19 e 20 não se encontra na referência 
citada na prova. Inclusive a PCN estrangeira do Brasil não se encontra em língua inglesa, 
ela é escrita em língua portuguesa. Esse texto não possui a sua verdadeira referência uma 
vez que quando procurado leva até o portal do MEC, mas somente à isso. As referências 
também não se encontram de acordo com as normas da ABNT. Deste modo parece que 
encontra-se fora dos padrões previstos para a realização de processos seletivos. Com isso, 
venho através deste para solicitar a revisão da mesma, e se possível anular. 

Dados da resposta 

RESPOSTA  INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que o texto usado atende ao conteúdo programático, 
portanto, sendo usada uma versão/adaptação do conteúdo na íntegra para língua inglesa, por 
se tratar de uma avaliação de língua inglesa. 
 

 

 

Dados da solicitação 25 

INSCRIÇÃO 1268876 

CARGO Professor de Língua Estrangeria – Inglesa 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 20 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/12/2018 14:00 

FUNDAMENTAÇÃO O texto que serve como base para as perguntas 19 e 20 não se encontra na referência 
citada na prova. Inclusive a PCN estrangeira do Brasil não se encontra em língua inglesa, 
ela é escrita em língua portuguesa. Esse texto não possui a sua verdadeira referência uma 
vez que quando procurado leva até o portal do MEC, mas somente à isso. As referências 
também não se encontram de acordo com as normas da ABNT. Deste modo parece que 
encontra-se fora dos padrões previstos para a realização de processos seletivos. Com isso, 
venho através deste para solicitar a revisão da mesma, e se possível anular. 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que o texto usado atende ao conteúdo programático, 
portanto, sendo usada uma versão/adaptação do conteúdo na íntegra para língua inglesa, por 
se tratar de uma avaliação de língua inglesa. 
 

 

 

Dados da solicitação 26 

INSCRIÇÃO 1263601 

CARGO Professor de Língua Portuguesa 

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

PROVA 1 
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QUESTÃO 7 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/12/2018 18:07 

FUNDAMENTAÇÃO Discordância em relação a formulação da questão número 7. 
 
O gabarito da questão fornecida consta a letra D, que tem como seguinte resposta: "Os dois 
pontos utilizados na linha 6 foram empregados para esclarecer o que foi enunciado 
anteriormente". 
O trecho em que estão os dois pontos é o seguinte: "O pâncreas tem duas funções 
principais: produzir enzimas (função exócrina) e produzir hormônios (função endócrina)". 
Analisando esse trecho, os dois pontos utilizados foram para esclarecer, mencionar as duas 
funções do pâncreas, que está no mesmo trecho. 
 
O enunciado da questão não ficou clara, ficou confuso, observe: "O pâncreas é uma 
glândula que fica na região do abdômen, atrás do intestino." (linha 3 e 4). Acerca do trecho 
acima retirado do texto, é correto afirmar que:" 
Se é referente ao texto retirado do texto, não há sentido em relação ao gabarito ser a letra D, 
pois o trecho que consta no gabrito, não se refere ao trecho retirado. 
 
Se tivesse feito de outra forma a elaboração da questão, retirando o trecho que foi colocado, 
feito em relação ao texto inteiro, teria sentido. 
 
Por exemplo: Acerca do texto Lido (ou "Quais as funções do pâncreas?) é correto afirmar 
que: 
 
(a) No trecho "O pâncreas é uma glândula que fica na região do abdômen, atrás do 
intestino". (linha 3 e 4) há um período composto por três orações: uma 
oração principal e duas orações subordinadas. 
(b) No trecho "[...] a glândula que fica[...]" a partícula que exerce a mesma função 
morfológica que na seguinte frase: "Ele falou que jamais me perdoaria". 
(C) As formas verbais “sabe dizer” (linha 1) e “fica” (linha 3) possuem a mesma transitividade 
verbal. 
(d) Os dois pontos utilizados na linha 6 foram empregados para esclarecer o que foi 
enunciado anteriormente. 
 
Dessa forma, a questão estaria correta e o gabarito também. 
 
Lembrando que, mencionado anteriormente, não se refere ao texto inteiro e sim ao trecho 
em que faz referência. 
 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Procede ao Recorrente. Questão anulada. Assertiva para todos os candidatos. 

 

 

 

Dados da solicitação 27 

INSCRIÇÃO 1296795 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 17 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/12/2018 23:26 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 17, que fala do PPP, apresenta como resposta correta a letra C. Contudo, a 
resposta é formulada de um texto de um artigo da Internet. Não tem base legal.  No primeiro 
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site (http://lindomarjuara.blogspot.com/2010/ ), o texto exprime a opinião do dono da página, 
que não usa no texto: “O Projeto político pedagógico vê a escola como um todo em sua 
perspectiva estratégica, não apenas em sua dimensão pedagógica.” nenhuma referência 
bibliográfica para seu embasamento. E no segundo site 
(https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/conteudo/projetopoliticopedagogicoaid
entidadedaescola/3550 ) que foi encontrado o mesmo texto, é um site de artigos prontos 
disponibilizados na Internet. 
Peço a anulação da questão, visto que as respostas A, B,  D estão incorretas, e a opção C, 
(opção considerada como resposta correta), não teve embasamento em nenhum documento 
Legal.  
 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO  
 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que a questão apresenta conteúdo de uma fonte que 
contém apresentação do tema com base teórica que fortalece o conceito do Projeto Político 
Pedagógico na escola de forma coerente e adequada. 
 

 

 

Dados da solicitação 28 

INSCRIÇÃO 1266351 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 7 

DATA DE SOLICITAÇÃO 03/12/2018 11:15 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 7 pelo que entendi era para afirmar o correto sobre aquela frase: 
“O pâncreas é uma glândula que fica na região do 
abdômen, atrás do intestino.” (linhas 3 e 4). Acerca do 
trecho acima retirado do Texto, é correto afirmar que: 
O gabarito saiu a questão D  
#Os dois pontos utilizados na linha 6 foram 
empregados para esclarecer o que foi enunciado 
anteriormente. 
Mas essa resposta não confere com o trecho retirado do texto que foi mencionado na 
questão. 
 Fico em duvida se era para responder somente daquele trecho ou era do texto geral? 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Procede ao Recorrente. Questão anulada. Assertiva para todos os candidatos. 

 

 

Dados da solicitação 29 

INSCRIÇÃO 1272361 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 7 
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DATA DE SOLICITAÇÃO 03/12/2018 20:21 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 7 pede  para que com relação ao trecho  retirado do Texto, ( “O pâncreas é uma 
glândula que fica na região do abdômen, atrás do intestino. ” (Linhas 3 e 4), pede para ver o 
que é  correto afirmar. Desse modo a resposta que esta no gabarito não é correta  ( (D) Os 
dois pontos utilizados na linha 6 foram empregados para esclarecer o que foi enunciado 
anteriormente.), pois temos que analisar a linha 3 e 4. Então peço que reavalia a resposta ou 
pela anulação da questão. 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Procede ao Recorrente. Questão anulada. Assertiva para todos os candidatos. 

 

 

Dados da solicitação 30 

INSCRIÇÃO 1264546 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 7 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/12/2018 17:36 

FUNDAMENTAÇÃO Peço a verificação da questão 07 de português. A pergunta pede para respondermos sobre 
as linhas 3 e 4, e a resposta correta é sobre as linhas 7 e 8. Se foi pedido para verificar oque 
estava nas linhas 3 e 4, o porque da resposta correta esta nas linhas 7 e 8???? Verifiquem 
por favor.  

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Procede ao Recorrente. Questão anulada. Assertiva para todos os candidatos. 

 

 

Dados da solicitação 31 

INSCRIÇÃO 1268321 

CARGO Psicólogo 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 29 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/12/2018 12:42 

DESCRIÇÃO FATOS A questão 29 no qual falava sobre processo de aprendizagem segundo Piaget e a cognição, 
havia a alternativa C erro de digitação, ortográfico no qual confundiu a reflexão 

FUNDAMENTAÇÃO Gostaria que a questão fosse avaliada, e se possível anulada, pois a mesma trouxe 
problemas na hora de resolver a resposta, dificultando a reflexão e a leitura por conta de um 
erro de digitação e concordância.Carina seria ele, não compreendi. 
 
Carina não percebe que o líquido contido em 
cada copo pode ser despejado novamente nas 
respectivas caixas, contradizendo sua afirmação 
de que ELE tem mais suco do que sua irmã. 

PEDIDO Anulação da questão. 
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Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
Recurso não atende ao candidato, pois o erro apontado encontra-se na alternativa incorreta, o 
que facilita ainda mais o acerto da questão, visto que no raciocínio transdutivo a criança liga 
dois fatos que não mantêm relação entre si, como apontado na alternativa B. 
 
fonte: https://www.webartigos.com/artigos/os-estagios-do-desenvolvimento-por-piaget/17073/ 
 

 

 

Dados da solicitação 32 

INSCRIÇÃO 1268321 

CARGO Psicólogo 

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

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 04/12/2018 12:44 

FUNDAMENTAÇÃO O texto de português que foi utilizado para todas as questões havia erros ortográficos, 
dificultando a leitura. Peço a revisão do texto. 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que o erro de digitação no Texto não acarreta 
prejuízo ao candidato na interpretação da questão, uma vez que esta não está se referindo 
em momento algum ao trecho contendo o erro ortográfico. Dessa forma, gabarito correto e 
mantido. 
 

 


