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Dados da solicitação 01 

INSCRIÇÃO 1288061 

QUESTÃO  03 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

FUNDAMENTAÇÃO A questão número 03, não está de acordo com os resultados das opções, dentre as opções 
das três um valor não fechou, refazendo os cálculos nenhuma das respostas correspondem 
ao resultado exato. 

Dados da resposta 

RESPOSTA DESCRIÇÃO: a questão numero 3 de matemática não esta correta,a alternativa colocada pela 
empresa esta errada. 
 
FUNDAMENTAÇÃO: Na questão o resultado da divisão de 26000  por 2 e 5 esta correta mas 
a por 3 esta errada. 
 
PEDIDO: Na opção colocada pela empresa o resultado da divisão por 3 da 7800  e o 
resultado correto é 8666.Peço que a questão seja anulada, pois a opção de respostas está 
incorreta. 
INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que quando se trata de uma divisão diretamente 
proporcional, o cálculo se procede da seguinte maneira: 
A/2+B/3+C/5=26000 
A+B+C=26000/(2+3+5)=2600 
A=2×2600=5200 
B=3×2600=7800 
C=5×2600=13000 
Dessa forma, gabarito correto e mantido. 
 

 
 

Dados da solicitação 02 

INSCRIÇÃO 1289165 

QUESTÃO  03 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

FUNDAMENTAÇÃO a questão numero 3 de matemática não esta correta,a alternativa colocada pela empresa 
esta errada. 
 
Na questão o resultado da divisão de 26000  por 2 e 5 esta correta mas a por 3 esta errada. 
 
Na opção colocada pela empresa o resultado da divisão por 3 da 7800  e o resultado 
correto é 8666.Peço que a questão seja anulada, pois a opção de respostas está incorreta. 

Dados da resposta 

RESPOSTA DESCRIÇÃO: a questão numero 3 de matemática não esta correta,a alternativa colocada pela 
empresa esta errada. 
 
FUNDAMENTAÇÃO: Na questão o resultado da divisão de 26000  por 2 e 5 esta correta mas 
a por 3 esta errada. 
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PEDIDO: Na opção colocada pela empresa o resultado da divisão por 3 da 7800  e o 
resultado correto é 8666.Peço que a questão seja anulada, pois a opção de respostas está 
incorreta. 
INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que quando se trata de uma divisão diretamente 
proporcional, o cálculo se procede da seguinte maneira: 
A/2+B/3+C/5=26000 
A+B+C=26000/(2+3+5)=2600 
A=2×2600=5200 
B=3×2600=7800 
C=5×2600=13000 
Dessa forma, gabarito correto e mantido. 
 

 
 

Dados da solicitação 03 

INSCRIÇÃO 1289165 

QUESTÃO  03 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

DESCRIÇÃO FATOS a questão numero 3 de matemática não esta correta,a alternativa colocada pela empresa 
esta errada. 
 
 
 
 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão o resultado da divisão de 26000  por 2 e 5 esta correta mas a por 3 esta errada. 

PEDIDO Na opção colocada pela empresa o resultado da divisão por 3 da 7800  e o resultado correto 
é 8666.Peço que a questão seja anulada, pois a opção de respostas está incorreta. 

Dados da resposta 

RESPOSTA DESCRIÇÃO: a questão numero 3 de matemática não esta correta,a alternativa colocada pela 
empresa esta errada. 
 
FUNDAMENTAÇÃO: Na questão o resultado da divisão de 26000  por 2 e 5 esta correta mas 
a por 3 esta errada. 
 
PEDIDO: Na opção colocada pela empresa o resultado da divisão por 3 da 7800  e o 
resultado correto é 8666.Peço que a questão seja anulada, pois a opção de respostas está 
incorreta. 
INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que quando se trata de uma divisão diretamente 
proporcional, o cálculo se procede da seguinte maneira: 
A/2+B/3+C/5=26000 
A+B+C=26000/(2+3+5)=2600 
A=2×2600=5200 
B=3×2600=7800 
C=5×2600=13000 
Dessa forma, gabarito correto e mantido. 
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Dados da solicitação 04 

INSCRIÇÃO 1295094 

QUESTÃO  09 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 09 está incorreta,  a resposta "D "do gabarito,  pois é a letra "c" Tratando-se de 
vos passiva e a questão D  Trata-se de mesóclise... E não voz passiva como pede no 
enunciado.  

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO 
Recurso não assiste ao recorrente, visto que como muito bem exposto pelo candidato, o 
gabarito correto da questão é a alternativa C), como já publicado. Gabarito correto e 
mantido. 
 

 
 

Dados da solicitação 05 

INSCRIÇÃO 1285770 

QUESTÃO  25 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

DESCRIÇÃO FATOS De acordo com estudos que fala sobre Ensino fundamental, a questão numero 25 não está 
correta, a alternativa colocada pela empresa esta errada. 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão a uma contradição ao dizer que todas as questões estão corretas, pois a II diz 
que aos catorze anos termine a etapa de escolarização do ensino médio, e a III, aos catorze 
anos termine a etapa de escolarização do ensino fundamental e a IV diz que aos dezesseis 
anos termine a etapa de escolarização do ensino médio. 
 

PEDIDO Peço que a questão seja anulada, pois todas as opções de respostas estão incorretas. 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, visto que a questão está em desacordo com a legislação.  
 

 
 

Dados da solicitação 06 

INSCRIÇÃO 1286038 

QUESTÃO  25 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

FUNDAMENTAÇÃO Solicitou recurso referente a questão 25 devido a alternativa ll na qual o aluno não sai do 
ensino médio com catorze anos e nas alternativas a baixo não contém a alternativa ll como 
incorreta em todas as alternativas mostra como se a ll fosse correta. 

Dados da resposta 
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RESPOSTA DEFERIDO – ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, visto que a questão está em desacordo com a legislação.  
 

 
 

Dados da solicitação 07 

INSCRIÇÃO 1286049 

QUESTÃO  25 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

FUNDAMENTAÇÃO Conforme consta no artigo 32 da Lei 9394/96: o ensino fundamental obrigatório, com 
duração de 9 anos, gratuito na escola pública, inicia-se aos seis anos de idade. 
Dessa forma, se o ensino fundamental começa com 6 anos de idade e são 9 anos o ensino 
fundamental, então a criança termina essa etapa com 14 anos sendo verdadeiras as opções  
I e lll.  
E conforme consta no Artigo 35 da lei 9394/96, o ensino médio, etapa final da Educação 
Básica, com duração mínima de três anos terá como finalidade... 
Dessa forma se o adolescente encerra a etapa do ensino médio em 3 anos e, o término do  
Ensino Fundamental é com catorze anos, tem-se que o adolescente termina a etapa do 
ensino médio com 17 anos. 
Sendo assim as opções II e IV são falsas. 
E de acordo com o gabarito, a letra D consta como correta, como se todas as alternativas 
estão certas. Porém, existe a contradição das alternativas II e III, pois não existe a 
possibilidade de uma pessoa encerrar o ensino fundamental ou o ensino médio com a 
mesma idade - catorze anos. Dessa forma o correto seria anular esta questão, pois não 
apresenta nenhuma opção correta. 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, visto que a questão está em desacordo com a legislação.  
 

 
 

Dados da solicitação 08 

INSCRIÇÃO 1286700 

QUESTÃO  25 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

FUNDAMENTAÇÃO Segundo a questão 25 da prova, no item II consta que aos 14 anos a criança termina a etapa 
do Ensino Médio, sendo está uma afirmação falsa. Em todas as opções de resposta consta 
sendo correta, porém o ensino médio seria até os 17 anos ou mais. 
Baseado na nova lei do Ensino Fundamental de Nove Anos: Lei Nº 11274/2006, PL 
144/2005, Lei 11.114/2005, Parecer CNE/CEB Nº 6/2005, Resolução CNE/CEB Nº 3/2005, 
Parecer CNE/CEB Nº 18/2005. O CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO- CÂMARA DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA, através da RESOLUÇÃO Nº 3, DE 3 DE AGOSTO DE 2005, define normas 
nacionais para a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos. 
 
25) De acordo com o Ensino Fundamental de Nove 
Anos, a intenção é fazer com que: 
I- Aos seis anos de idade a criança esteja no 
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primeiro ano do ensino fundamental; 
II- Aos catorze anos termine a etapa de 
escolarização do ensino médio; 
III- Aos catorze anos termine a etapa de 
escolarização do ensino fundamental; 
IV- Aos dezesseis anos termine a etapa de 
escolarização do ensino médio. 
Dos itens acima: 
A) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
B) Apenas os itens II e IV estão corretos. 
C) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
D) Todos os itens estão corretos 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, visto que a questão está em desacordo com a legislação.  
 

 
 

Dados da solicitação 09 

INSCRIÇÃO 1287674 

QUESTÃO  25 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 25 está com opções de questões contraditórias a questão diz que a resposta 
correta é a letra D onde estão todas corretas, isso não está certo no item II diz que aos 14 
anos termina a etapa de escolarização do ensino médio, no item III aos quatorze anos 
termina a etapa de escolarização do ensino fundamental, está sim está correta e não consta 
nos itens de resposta a opção onde deveria estar somente as respostas corretas que são  
os itens I e III ,portanto está questão está totalmente com a resposta errada. 
Sem mais para o momento. 
 
Att. 
Isolete 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, visto que a questão está em desacordo com a legislação.  
 

 
 

Dados da solicitação 10 

INSCRIÇÃO 1288061 

QUESTÃO  25 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

FUNDAMENTAÇÃO A questão de número 25 não está correta, pois dentre todas as opções de resposta consta a 
segunda opção como certa e está, esta totalmente incorreta pois não se termina o ensino 
médio com 14 anos. 
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Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, visto que a questão está em desacordo com a legislação.  
 

 
 

Dados da solicitação 11 

INSCRIÇÃO 1289165 

QUESTÃO  25 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

FUNDAMENTAÇÃO De acordo com estudos que fala sobre Ensino fundamental, a questão numero 25 não está 
correta, a alternativa colocada pela empresa esta errada. 
 
Na questão a uma contradição ao dizer que todas as questões estão corretas, pois a II diz 
que aos catorze anos termine a etapa de escolarização do ensino médio, e a III, aos catorze 
anos termine a etapa de escolarização do ensino fundamental e a IV diz que aos dezesseis 
anos termine a etapa de escolarização do ensino médio. 
 
 
Peço que a questão seja anulada, pois todas as opções de respostas estão erradas. 
 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, visto que a questão está em desacordo com a legislação.  
 

 
 

Dados da solicitação 12 

INSCRIÇÃO 1289165 

QUESTÃO  25 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

DESCRIÇÃO FATOS De acordo com estudos que fala sobre Ensino fundamental, a questão numero 25 não está 
correta, a alternativa colocada pela empresa esta errada. 
 

FUNDAMENTAÇÃO  
Na questão a uma contradição ao dizer que todas as questões estão corretas, pois a II diz 
que aos catorze anos termine a etapa de escolarização do ensino médio, e a III, aos catorze 
anos termine a etapa de escolarização do ensino fundamental e a IV diz que aos dezesseis 
anos termine a etapa de escolarização do ensino médio. 
 
 
 

PEDIDO Peço que a questão seja anulada, pois todas as opções de respostas estão erradas. 
 

Dados da resposta 



PARECER DOS RECURSOS 
FORMULAÇÃO DAS QUESTÕES E DISCORDÂNCIA DO GABARITO 

  

RESPOSTA DEFERIDO – ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, visto que a questão está em desacordo com a legislação.  
 

 
 
 

Dados da solicitação 13 

INSCRIÇÃO 1304950 

QUESTÃO  25 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

FUNDAMENTAÇÃO Com base na publicação feita no site do Ministério da Educação( 
http://portal.mec.gov.br/ensino-fundamental-de-nove-anos), a intenção é fazer com que: 
Aos seis anos de idade a criança esteja no primeiro ano do Ensino Fundamental e conclua 
esta etapa aos catorze anos. Portanto, as respostas corretas seriam: I e III. No entanto, não 
havia esta resposta em nenhuma alternativa.  
Sendo assim, solicito que anulem esta questão. 
 
Atenciosamente, Silvana. 
 
 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, visto que a questão está em desacordo com a legislação.  
 

 
 

Dados da solicitação 14 

INSCRIÇÃO 1315416 

QUESTÃO  25 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão diz: de acordo com o ensino fundamental de 9 anos, a intenção é fazer com que: 
I-Aos seis anos de idade a criança esteja no primeiro ano do ensino fundamental. 
II- aos catorze anos termine a etapa de escolarização do ensino médio. 
III- aos catorze anos termine a etapa de escolarização do ensino fundamental. 
IV- aos dezesseis anos termine a etapa de escolarização do ensino médio. 
Sabendo-se que o aos 6 anos de idade  a criança esteja no primeiro ano do ensino 
fundamental. 
 
Aos catorze anos termine a etapa de escolarização do ensino fundamental. 
 
Sendo assim impossível o aluno concluir aos 14 anos o ensino médio. (Resposta está 
incorreta) Sendo que nas respostas não consta as opções corretas.  

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, visto que a questão está em desacordo com a legislação.  
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Dados da solicitação 15 

INSCRIÇÃO 1315416 

QUESTÃO  25 

CARGO Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão diz: de acordo com o ensino fundamental de 9 anos, a intenção é fazer com que: 
I-Aos seis anos de idade a criança esteja no primeiro ano do ensino fundamental. 
II- aos catorze anos termine a etapa de escolarização do ensino médio. 
III- aos catorze anos termine a etapa de escolarização do ensino fundamental. 
IV- aos dezesseis anos termine a etapa de escolarização do ensino médio. 
Sabendo-se que o aos 6 anos de idade  a criança esteja no primeiro ano do ensino 
fundamental. 
 
Aos catorze anos termine a etapa de escolarização do ensino fundamental. 
 
Sendo assim impossível o aluno concluir aos 14 anos o ensino médio. (Resposta está 
incorreta) Sendo que nas respostas não consta as opções corretas.  

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO – ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
Recurso assiste ao recorrente, visto que a questão está em desacordo com a legislação.  
 

 
 
 


