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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 124 DE 16 DE AGOSTO DE 2021 

 

PUBLICAÇÃO DAS DECISÕES DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AO GABARITO PRELIMINAR 

 

ENSINO SUPERIOR 

Língua Portuguesa 

Questão: 01– Professor Educação Infantil 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2107841 

Questão 01 de língua portuguesa. Há duas interpretações na reportagem. 

Debatendo com várias colegas há duas interpretações na reportagem. A primeira 

interpreta que o rapaz agrediu a irmã e o pai. E a segunda interpretação que a 

moça conta o que o pai lhe relatou. Conforme a interpretação da reportagem tem 

erro de concordância, mas conforme a interpretação não possui um erro. 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2107842 

Questão 01 de língua portuguesa. Há duas interpretações na reportagem. 

Debatendo com várias colegas há duas interpretações na reportagem. A primeira 

interpreta que o rapaz agrediu a irmã e o pai. E a segunda interpretação que a 

moça conta o que o pai lhe relatou. Conforme a interpretação da reportagem tem 

erro de concordância, mas conforme a interpretação não possui um erro. 

Questão: 01 

As questões de 01 a 03 dizem respeito ao título da reportagem a seguir. Leia-o 

atentamente antes de respondê-las. 

(Título da reportagem) 

 

(Fonte adaptada: https://www.correiobraziliense.com.br>Acesso em 21 de setembro 

de 2021) 

01 – Sobre a colocação pronominal, analise: 

“‘Me agrediu várias vezes’, [...]” 

Assinale a alternativa correta: 

a) Há caso de próclise obrigatória. 

b) Há caso de ênclise facultativa. 

c) Há erro de colocação pronominal. 

d) Há caso de mesóclise obrigatória. 

e) Manteria as características gramaticais empregadas caso fosse reescrita 

como: Agredi-lo-ei várias vezes.  
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Parecer: 

 Indeferido. 

O recurso não assiste ao recorrente, uma vez que a questão trata do assunto 

“colocação pronominal” e não sobre concordância. Independentemente da 

interpretação do trecho, há erro de colocação pronominal, pois é proibido iniciar 

frases com pronome oblíquo átono. Dessa forma, questão correta e gabarito 

mantido. 

Gabarito: C) Há erro de colocação pronominal. 

 

Raciocínio lógico matemático 

Questão: 04 – Professor Educação Infantil 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2112234 

Anulação da questão 4 de matemática. 

A questão 4 de matemática não consta nenhuma alternativa com a resposta 

correta. 

Na questão 4 de matemática, não apresenta nenhuma alternativa com a resposta 

correta. 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2112233 

Anulação da questão 4, não existe alternativa na prova com a resposta correta. 

A questão 4 de matemática sobre razão não apresenta alternativa com a resposta 

correta. 

A resposta da questão 4 de matemática, nenhuma alternativa apresenta a 

resposta certa. 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2103307 

Anulação da questão 4 

Na questão 4 de Ensino Fundamental não possui alternativa correta. 

O resultado correto da resolução da equação não condiz com as alternativas 

propostas na questão. Pois o resultado é 450% e nas alternativas não possui 

nenhuma opção com este valor. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2805/2

103307/70f44b5f29389205225221d2564235ba.jpg 

Fundamentação 4: 

Inscrição 2105269 

Anulação da questão 4 da prova de Educação Infantil. 

Na prova de educação infantil a questão 4 de raciocínio lógico ( Matemática). 

O resultado correto da alternativa não condiz com nenhuma das alternativas 

propostas para assinalar na prova, pois o resultado da mesma é 450% e não 45% 

como está nas alternativas propostas na questão. 
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Fundamentação 5: 

Inscrição 2105270 

Anulação da questão 4 da prova de ensino fundamental. 

A questão 4 da prova de ensino fundamental não possui alternativa correta, para 

assinalar. 

O resultado correto da resolução da equação não condiz com as alternativas 

propostas na questão, pois o resultado da mesma é 450% e não 45% como 

possui nas alternativas da questão, então não possui nenhuma alternativa correta 

para assinalar na prova. 

Fundamentação 6: 

Inscrição 2103473 

Anulação da questão por ser resposta incorreta 45% 

A questão 4 de matemática peço a revisão. 

Revisão pois até mesmo os professores de matemática dizem está incorreta. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2805/2

103473/c6a8719acb101a831db3c14d910f82fe.jpg 

Fundamentação 7: 

Inscrição 2104910 

A referida questão não possui alternativa correta. A Questão é uma subtração de 

fração e o percentual teria que ser 0,45(45%) e não o 4,5 (450%) . 

Falta de alternativa correta nas respostas da questão 04. 

A referida questão não possui alternativa correta. A Questão é uma subtração de 

fração e o percentual teria que ser 0,45(45%) e não o 4,5 (450%) . 

Fundamentação 8: 

Inscrição 2108212 

Anulação da questão nº 4. 

Questão nº 4 do edital não apresenta correta para assilar. 

A questão nº 4 do edital 124/2021 apresnta o seguinte enunciado: "A razão entre 

“a” e “b” é igual a 2. Portanto, é correto afirmar que a razão entre (10a - 2b) e 

"2a", em termos percentuais, é igual a:" 

 

Sendo assim, a questão pede em percentual (porcentegam) a razão entre (10a - 

2b) : 2a.  

 

Resolvendo a questão - confirme anexo, encontra-se o valor de 450% e, nenhuma 

das alternativas apresenta esse valor. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2805/2

108212/65f0ef4c912b11a939ca158c8a99b307.pdf 

Fundamentação 9: 

Inscrição 2107908 

Solicito a anulação da questão número 04. 

Questão 04 de raciocínio lógico matemático não disponibiliza alternativa correta 

que condiz ao resultado final do cálculo. 

Na referida questão 04 as informações da questão ao calcular não  condiz com 

nem uma das alternativas disponibilizadas para assinalar. Ou seja, o resultado do 

referido cálculo é "450% ". Sendo que está alternativa não foi disponibilizadas 



 

ESTAD0 DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA 

 

como alternativa para assinalar. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2805/2

107908/b28e5b7b5ada4d504b9d41708618d84b.jpg 

Fundamentação 

10: 

Inscrição 2104219 

Solicito anulação da questão pois as alternativas não conferem. 

Eu estive efetuando os cálculos e que não confere com nenhuma resposta 

a/b = 2 

a = 2b 

 

(10a - 2b) / 2a 

Substituindo a = 2b 

(10 * 2b - 2b) / 2 * 2b 

20b - 2b / 4b 

18b / 4b 

4,5 * 100 

450% 

Fundamentação 

11: 

Inscrição 2102836 

Anulação da questão 04 de matemática. 

Na questão 04 não possui alternativa correta. 

O resultado correto da resolução da equação não condiz com as alternativas 

propostas na questão. Pois o resultado é 450% e nas alternativas não há possui  

nenhuma opção com esse valor. 

Questão: 04 

04 – A razão entre “a” e “b” é igual a 2. Portanto, é correto afirmar que a razão 

entre  e , em termos percentuais, é igual a: 

a) 45%. 

b) 55%. 

c) 65%. 

d) 50%. 

e) 60%.  

Parecer: 

 DEFERIDO. 

Deve-se proceder com a anulação da questão. 

O recurso assiste ao recorrente, uma vez que, de fato, o resultado da divisão é 

igual a 4,5 e ao ser multiplicado por 100, tem-se o resultado de 450%. Dessa 

forma, na ausência de resposta correta, questão anulada. 
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Professor de Educação Física 

Questão: 11 – Professor Educação Física 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2104136 

Anulação da questão e correção do gabarito... 

AMARELINHA 

Questão número 11, alternativa E...  

Estou recorrendo por motivo que a alternativa E do gabarito não esta correta, 

peço a anulação da questão numero 11...  

Por esse motivo me sinto prejudicada... 

Questão número 11, alternativa E...  

se a opção fosse somente escrito COORDENAÇÃO MOTORA, ai poderia envolver 

a TANTO A AMPLA COMO  A FINA, mas na opção LETRA E diz somente a 

COORDENAÇÃO MOTORA AMPLA....  

Segundo vários sites e comprovado que na brincadeira Amarelinha, trabalhamos 

a coordenação motora fina (Desenvolvimento da coordenação motora fina, 

quando pega a pedrinha do chão utilizando o movimento de pinça.), já na 

questão que está no gabarito trabalha somente a coordenação motora AMPLA, 

que isso não é verídico. 

em anexo vários sites que compravam que trabalhamos a COORDENAÇÃO 

MOTORA FINA também.... 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2805/2

104136/1fadb1cbf1344c187909f08e47fbb16c.docx 

Questão: 11 

11 - Analise a imagem a seguir: 

 

“De acordo com o Ministério da Cidadania, a Amarelinha, brincadeira tão 

tradicional entre as crianças brasileiras, recebe muitos nomes, dependendo da 

região do País, sendo também chamada de maré, sapata, avião, academia, 
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macaca etc. A amarelinha tradicional é desenhada, no chão, com giz e tem o 

formato de uma cruz, com um semicírculo em uma das pontas, onde está a 

palavra céu, lua ou cabeça. São feitos dez quadrados e cada um leva um 

número (de 1 a 10).” 

Fonte: https://www.wemystic.com.br/brincadeiras-infantis-origem-mistica/ 

Sobre a brincadeira, esta estimula a criança, nas seguintes áreas: 

a) Habilidade motora fina, percepção sensorial, imaginação, criatividade, 

expressão gráfica e artística. 

b) Coordenação motora fina, área cognitiva e socioafetiva, ao trabalhar 

funções como percepção sensorial, estética e fruição artística, e 

expressão criativa. 

c) Desenvolvimento do aparelho fonador, coordenação motora fina. 

d) Criatividade, expressão artística, relações afetivas e competitividade. 

e) Coordenação motora ampla, cálculo, previsão de movimentos e 

força. 

  

Parecer: 

 Indeferido.  

O recurso não assiste razão ao candidato, pois de acordo com a fonte 

mencionada, em questão, a amarelinha estimula a coordenação motora ampla, 

cálculo, previsão de movimentos e força ao atirar a pedra. Ainda, não há 

justificativa quanto ao argumento, pois a alternativa B, aplica o estímulo da 

coordenação motora fina, à estética, à expressão criativa e à fruição, pontos não 

trabalhados na brincadeira em questão, o que torna a alternativa errônea. 

Fonte: 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/crianca_feliz/CartilhaCriancaFeliz_we

b.pdf 

 

Questão: 13 – Professor Educação Física 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2102936 

ANULAÇÃO DA QUESTÃO. 

MAIS DE UMA ALTERNATIVA CORRETA NA QUESTÃO NÚMERO 13. 

A ALTERNATIVA B DA QUESTÃO 13 TAMBÉM PODE SER CONSIDERADA 

CORRETA. VISTO QUE NEM TODOS ALUNOS ALUNOS APRENDEM SOMENTE 

PELO ESTILO DE APRENDIZAGEM AUDITIVO. MUITOS APRENDEM/ GRAVAM 

ATRAVÉS DO ESTILO VISUAL. 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/crianca_feliz/CartilhaCriancaFeliz_web.pdf
http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/crianca_feliz/CartilhaCriancaFeliz_web.pdf
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SITE COM CONCEITO DOS ESTILOS DE APRENDIZAGEM: 

 

https://institutoinclusaobrasil.com.br/estilos-de-aprendizagem-e-inteligencias-

multiplas/ 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2805/2

102936/7e8ad502b394b0bf53535fd054dc0041.docx 

Questão: 13 

13 – Os fundamentos da ginástica artística são: saltar, equilibrar, rolar/girar, 

balançar e trepar. Eles devem ser abordados desde a primeira série, conduzindo a 

sua apreensão, a partir do caráter geral desses conhecimentos. Ao longo das 

séries ou ciclos subsequentes, serão abordados os conhecimentos mais 

particulares e concretos. Quer dizer, formas técnicas aprimoradas e 

conhecimentos mais sofisticados têm base nessa abordagem geral. O 

conhecimento da ginástica artística deve incluir a abordagem desses 

fundamentos, nos grandes aparelhos, tanto femininos quanto masculinos. 

Delineado o conteúdo, trata-se de saber como desenvolvê-lo numa aula ou 

conjunto de aulas. (Coletivo de Autores, 1991) 

O documento, aponta, uma sequência metodológica, em fases, para organizar as 

aulas de ginástica. Na primeira fase, são utilizados recursos, do tipo: 

a) Conversação com os alunos sobre as formas de se exercitar para 

descobrir as possibilidades que cada um tem de executar 

movimentos artísticos/acrobáticos. 

b) Utilizar a escrita ou o desenho para o relato dos exercícios de equilíbrio 

que deram a sensação mais gostosa de segurança. 

c) Discussão com os alunos sobre o exercício da superação da lei da 

gravidade que eles apresentam. 

d) Quais as formas de equilíbrio que podem ser feitas com outro(s) 

companheiro(s). 

e) Trabalhar os movimentos que facilitam "não cair”, e identificar quais os 

que precipitam a queda.  

Parecer: 

 Indeferido.  

O recurso não assiste razão, pois a alternativa B, está correta, contudo, é 

solicitado, pela sequência metodológica, o que discorre sobre a PRIMEIRA FASE, e 

não o que é certo ou errado. A primeira fase envolve a Conversação com os 

alunos sobre as formas de se exercitar para descobrir as possibilidades que cada 

um tem de executar movimentos artísticos/acrobáticos e Preparar junto com os 

https://institutoinclusaobrasil.com.br/estilos-de-aprendizagem-e-inteligencias-multiplas/
https://institutoinclusaobrasil.com.br/estilos-de-aprendizagem-e-inteligencias-multiplas/
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2805/2102936/7e8ad502b394b0bf53535fd054dc0041.docx
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2805/2102936/7e8ad502b394b0bf53535fd054dc0041.docx
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2805/2102936/7e8ad502b394b0bf53535fd054dc0041.docx
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alunos os materiais que provocam o desequilíbrio e, portanto, exigem a 

equilibração.  A terceira fase, pela metodologia proposta, envolve Como fazer, em 

dupla, uma demonstração de vários movimentos de equilíbrio, usando qualquer 

um dos aparelhos ou materiais utilizados? - Utilizar a escrita ou o desenho para o 

relato dos exercícios de equilíbrio que deram a sensação mais gostosa de 

segurança. 

Fonte: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/73/o/Texto_49_-

_Coletivo_de_Autores_-_Metodologia_de_Ensino_da_Ed._Fsica.pdf 

 

Questão: 15 – Professor Educação Física 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2102936 

Gabarito ter mais de uma alternativa correta. 

A QUESTÃO NÚMERO 15, PODE TER COMO RESPOSTA MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA. POIS NA ALTERNATIVA  "A" CONTÉM TUDO O QUE É 

ESTIMULADO NESSA BRINCADEIRA. 

ABAIXO ALGUNS DOS SITES QUE FALAM, TRAZEM O CONCEITO DE CADA UM 

DOS ITENS QUE APARECE NA ALTERNATIVA "A". 

 

PERCEPÇÃO SENSORIAL. 

https://escolainfantilmontessori.com.br/blog/a-construcao-da-percepcao-

sensorial/ 

https://institutoneurosaber.com.br/percepcao-sensorial-em-criancas-em-

periodo-de-aprendizagem/ 

MOTRICIDADE FINA- MODELAR 

https://escolaeducacao.com.br/coordenacao-motora-fina-brincadeiras/ 

IMAGINAÇÃO  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Imagina%C3%A7%C3%A3o 

CRIATIVIDADE 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Criatividade 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2805/2

102936/1348d39e8b21c0738a31fc842ca5bdf9.docx 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2104136 

Anulação de questão e correção no gabarito.... 

BRINCADEIRA ESTRADINHA DE AREIA 

Questão número 15, alternativa D...  

Estou recorrendo por motivo que a alternativa D do gabarito não esta correta, 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/73/o/Texto_49_-_Coletivo_de_Autores_-_Metodologia_de_Ensino_da_Ed._Fsica.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/73/o/Texto_49_-_Coletivo_de_Autores_-_Metodologia_de_Ensino_da_Ed._Fsica.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Criatividade
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peço a anulação da questão numero 15...  

Por esse motivo me sinto prejudicada... 

RECURSO  

Questão número 15,  alternativa D...  

Na questão número 15, está incorreta, pois conforme vários estudos apontam 

que brincar na areia desenvolve a motricidade fina, sensorial, imaginação, 

criatividade. também... então a opção correta também poderia ser a letra A.... 

 

Benefícios de brincar com areia: 

*Desenvolve a criatividade e a imaginação, uma vez que é um "brinquedo neutro" 

e pode ganhar a forma que a criança quiser: bolo, castelo, cidades, animais,  etc. 

*Estimula o desenvolvimento sensorial pelo contato com diferentes texturas, 

temperaturas, cores, formas, etc. 

*Estimula a coordenação motora fina, pelo toque e tentativas de agarrar os 

grãozinhos de areia. 

*Estimula também a coordenação motora ampla, pela movimentação livre e 

movimento. 

*Estimula a concentração, afinal, os pequenos ficam compenetrados nas criações. 

 

Em anexo mais estudos que comprovam que a alternativa A também esta 

correta.... 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2805/2

104136/098f454a28985b8375afe64c935a76c0.docx 

Questão: 15 

15 – Observe a imagem, abaixo: 

 

“Sobre a brincadeira denominada “estradinha de areia”, comum à faixa etária 

dos 3 a 4 anos, o Ministério da Cidadania relata, que, muitas vezes, o ato de 
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brincar caracteriza-se pela transformação do espaço pela criança. 

Aproveitando-se do que tem em mãos e ao redor, ela transforma o ambiente 

em que está, construindo, assim, brinquedos que dão suporte ao ato de 

brincar.” 

Fonte: 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/crianca_feliz/CartilhaCriancaFeliz_we

b.pdf 

De acordo com o documento, este tipo de brincadeira estimula: 

a) Percepção sensorial, motricidade fina, imaginação, criatividade. 

b) Habilidades afetivas e socioemocionais, imitação das funções parentais 

do mundo adulto, linguagem e comunicação. 

c) Desenvolvimento motor; percepção sensorial; reconhecimento de 

diferentes ambientes. 

d) Imitação do mundo adulto, imaginação, criatividade, simbolismo. 

e) Desenvolvimento sensório-motor, percepção tátil, atenção, curiosidade. 

 

Parecer: 

 Indeferido.  

O recurso não assiste razão, pois de acordo com a fonte de referência, a 

brincadeira estimula a Imitação do mundo adulto, imaginação, criatividade, 

simbolismo. Sobre esta brincadeira: Muitas vezes, o ato de brincar se caracteriza 

pela transformação do espaço pela criança. Aproveitando-se do que tem em 

mãos e ao redor, ela transforma o ambiente em que está construindo assim 

brinquedos que dão suporte ao ato de brincar. 

Fonte: 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/crianca_feliz/CartilhaCriancaFeliz_we

b.pdf 

 

Professor de Educação Infantil 

Questão: 12 – Professor Educação Infantil 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2102214 

A questão 12 a qual fala da má formação do tórax,  favor rever a Questão 

Nem sempre na educação infantil temos contato direto com os relatórios 

enviados pelos médico, sabemos também que nem sempre tocamos no corpo da 

criança. Sabemos sim dos cuidados, e não dá possibilidade da má formação do 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/crianca_feliz/CartilhaCriancaFeliz_web.pdf
http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/crianca_feliz/CartilhaCriancaFeliz_web.pdf
http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/crianca_feliz/CartilhaCriancaFeliz_web.pdf
http://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/crianca_feliz/CartilhaCriancaFeliz_web.pdf
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tórax, essa competência cabe aos especialistas, 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2108369 

Anulação da questão doze do caderno de prova da educação infantil 

Questão doze do caderno de prova de educação infantil. 

A questão apresenta em seu enunciado um SINTOMA que deve ser relacionado a 

uma DOENÇA. Este conceitos NÃO estão relacionados na lista de "Conteúdos 

programáticos" do edital.  

Sendo que não se aplica como desenvolvimento infantil, pois este é um processo 

de aprendizagem cognitivo, motor, emocional e social, onde o profissional da 

educação pode IDENTIFICAR que existe algo errado, mas em hipótese alguma 

cabe ao pedagogo diagnosticar doença.  

Não se aplicando ainda, a educação Inclusiva, já que ela trata sobre PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA. 

Questão: 12 

12 – A assimetria do tórax, durante o desenvolvimento infantil pode estar 

relacionado a doenças ou problemas de saúde, tais como: 

a) Má-formação cardíaca. 

b) Síndrome de Down. 

c) Autismo. 

d) Bipolaridade. 

e) Esquizofrenia paranoide.  

Parecer: 

INDEFERIDO 

O recurso não assiste ao recorrente, visto que, está devidamente presente no 

conteúdo que versa a respeito do desenvolvimento infantil, que engloba 

possíveis problemas relacionados ao desenvolvimento normal do humano. Desse 

modo, reitero a alternativa A como resposta correta. 

https://jornal.usp.br/atualidades/morte-de-bebes-por-malformacao-do-coracao-

pode-ser-evitada-no-pre-natal/  

 

Professor de Ensino Fundamental 

Questão: 06 – Professor Ensino Fundamental 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2103235 

Na questão de número seis  da prova consta  mais de uma alternativa correta. 

O PPP é um documento nortear que deve ser elaborado por todas as escolas com 

o objetivo de orientar as práticas educacionais durante todo o ano letivo. Dentro 

disso é necessário em cada um dos projetos descritos são: objetivos, duração, 

https://jornal.usp.br/atualidades/morte-de-bebes-por-malformacao-do-coracao-pode-ser-evitada-no-pre-natal/
https://jornal.usp.br/atualidades/morte-de-bebes-por-malformacao-do-coracao-pode-ser-evitada-no-pre-natal/
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profissionais responsáveis, parceiros, encaminhamentos, etapas e avaliação. 

Pois no documento deve conter as informações abaixo :  

A tendência pedagógica adotada. 

A composição do corpo técnico. 

A porcentagem mínima de presença. 

Os tipos de avaliação permitidos. 

Os tipos de recuperação permitidos. 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2107842 

Anulação da questão. 

Segundo a elaboração do projeto político-pedagógico escolar, possui mais do 

que alternativa correta. 

De acordo com a elaboração de um projeto político-pedagógico escolar é correto 

ctar que consta nele: Identificação da escola; Missão da instituição; Comunidade e 

público-alvo; Plano de ação; Diretrizes pedagógicas; Relacionamento com as 

famílias; Questões financeiro-administrativas; Informações sobre o andamento 

dos projetos de aprendizagem; Tipos de avaliação; Porcentagem de frequenta; 

Carga horária; Entre outros... 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2105270 

Anulação da questão. 

A questão número 6 da prova de ensino fundamental possui mais que uma 

alternativa correta. 

No projeto politico pedagógico mais que uma das alternativa citadas na questão, 

são consideradas corretas. 

Fundamentação 4: 

Inscrição 2103307 

Anulação da questão 6. 

Questão 6 de Ensino Fundamental, possui mais que uma alternativa correta. 

Em relação ao Projeto Político Pedagógico mais que uma das alternativas citadas 

na questão são consideradas corretas. 

Fundamentação 5: 

Inscrição 2102836 

Anular a questão 06. 

Questão 06 de Ensino Fundamental possui mais de uma alternativa correta. 

Em relação ao Projeto Político pedagógico mais que uma das alternativas citadas 

na quentão estão corretas. 

Fundamentação 6: 

Inscrição 2108370 

Anulação da questão seis do caderno de prova de anos iniciais. 

Questão seis da prova escrita com mais de uma resposta correta. 

Em seu enunciado, é ressaltado que o Projeto Político Pedagógico promove 
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autogestão das instituições, bem como que o coletivo que a compõe possam 

estabelecer objetivos, metas e prazos próprios.  

Tendo em vista que o PPP é um documento democrático elaborado e aprovado 

por toda comunidade escolar, faz parte do COLETIVO que compõe a escola: 

Secretaria, direção, professores, funcionários, pais e alunos. Desta forma não é 

possível que este termo refira-se somente ao "corpo técnico", como sugere o 

gabarito. 

Compondo a norma da parte diversificada, o documento deve apresentar quais 

são os OBJETIVOS da instituição e DE QUE FORMA deve alcançá-los. Isso significa 

que entre as informações necessárias estão SIM: a tendência pedagógica adotada 

pela instituição e os tipos de avaliação/recuperação para nortear as práticas dos 

profissionais.  

Portanto, a questão possui mais de uma resposta correta. 

Questão: 06 

06 – O projeto político-pedagógico escolar promove a autogestão escolar, de 

modo a permitir que o coletivo que a compõe possa estabelecer objetivos, metas 

e prazos próprios. Nesse sentido, entre as informações necessárias a sua 

elaboração é correto citar: 

a) A tendência pedagógica adotada. 

b) A composição do corpo técnico. 

c) A porcentagem mínima de presença.  

d) Os tipos de avaliação permitidos. 

e) Os tipos de recuperação permitidos.  

Parecer: 

INDEFERIDO 

O recurso não assiste ao recorrente, visto que, o enunciado NÃO faz menção aos 

OBJETIVOS do Projeto Político-Pedagógico, mas sim às informações necessárias 

para sua elaboração. Nesse sentido, compõe basicamente as estruturas 

administrativas e pedagógicas. A primeira faz referência aos Recursos Humanos, 

físicos e financeiros, e a segunda às interações políticas, às questões de ensino e 

aprendizagem e às de currículo.  

Não é possível falar qual a tendência pedagógica a ser adotada, pois a LDB afirma 

como um dos princípios da educação é “o pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas”. 

Tampouco é possível falar em restrição ou definição prévia dos tipos de avaliação 

e recuperação, pois de acordo com a LDB o rendimento escolar deve observar 

como critério: avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 

prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao 

longo do período sobre os de eventuais provas finais, assim como institui os 
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estudos de recuperação como obrigatórios.  

FONTE: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm  

ALVES, José Matias. Organização, gestão e projecto educativo das escolas. Porto, 

Edições Asa, 1992. 

 

Questão: 08 – Professor Ensino Fundamental 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2107842 

Anulação da questão 

Questão 8 onde relata sobre avaliação diagnóstica e avaliação formativa. 

Segundo o gabarito da amauc diz que avaliação avaliativa é realizada sempre no 

início de um processo para obter os dados e informações necessários na 

construção do planejamento de ensino. E a avaliação formativa [e realizada 

durante as aulas, por diferentes modos, questionamentos, atividades, de modo a 

observar o grau de absorção dos conteúdos. 

Entende-se por avaliação diagnóstica uma ferramenta que traz informações sobre 

o quanto os estudantes dominam determinados conhecimentos, habilidades e 

competências. É possível, dessa forma, mapear os pontos fortes e de dificuldade 

da turma e de cada aluno, em específico, o que funciona de fato como um 

diagnóstico. A avaliação diagnóstica é um instrumento da interação pedagógica 

que tem como foco parte de um percurso da aprendizagem, visando à 

delimitação de pontos de partida e/ou de retomada para o ensino. A avaliação 

formativa é uma prática que estimula a visão panorâmica do ensino-

aprendizagem. Ainda que o aluno continue sendo o foco deste processo, essa 

avaliação reflete, também, a prática pedagógica do professor. 

Questão: 08 

08 – Assinale a alternativa que define correta e respectivamente os seguintes 

tipos de avaliação da aprendizagem: 

I – Avaliação Diagnóstica; 

II – Avaliação Formativa. 

a) Visa informar e verificar o aprendizado dos alunos, da turma e da escola 

como um todo ao final de um processo de aprendizagem; II - É realizada 

sempre no início de um processo para obter os dados e informações 

necessários na construção do planejamento de ensino. 

b) É realizada sempre no início de um processo para obter os dados e 

informações necessários na construção do planejamento de ensino; II- 

Visa informar e verificar o aprendizado dos alunos, da turma e da escola 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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como um todo ao final de um processo de aprendizagem. 

c) Realizada durante as aulas, por diferentes modos, questionamentos, 

atividades, de modo a observar o grau de absorção dos conteúdos; II- É 

realizada sempre no início de um processo para obter os dados e 

informações necessários na construção do planejamento de ensino. 

d) Visa informar e verificar o aprendizado dos alunos, da turma e da escola 

como um todo ao final de um processo de aprendizagem; II- Realizada 

tanto durante as aulas, por meio da observação do grau de 

aprendizagem dos alunos quanto no início das aulas para mapear as 

potencialidades e dificuldades. 

e) É realizada sempre no início de um processo para obter os dados e 

informações necessários na construção do planejamento de ensino; 

II- Realizada durante as aulas, por diferentes modos, 

questionamentos, atividades, de modo a observar o grau de 

absorção dos conteúdos.  

Parecer: 

INDEFERIDO 

O recurso não assiste ao recorrente, visto que, em primeiro lugar o candidato não 

apresenta uma argumentação clara a respeito de sua discordância em relação à 

questão, “avaliação avaliativa”, em segundo lugar também não apresenta 

fundamentação teórica a respeito. De modo que a banca resolve por explicar o 

gabarito: 

A chamada avaliação diagnóstica é uma proposta de sondagem, ou seja, para 

levantar quais conhecimentos – e quais níveis – os alunos possuem. Desse modo, 

recomenda-se que seja feita no início de todo processo novo de aprendizagem, 

estando diretamente ligada ao planejamento escolar.  

A chamada avaliação formativa se constitui de duas funções básicas: A função de 

diagnosticar o progresso do aluno, registrando e apreciando seus pontos fortes e 

fracos de forma contínua, como parte do processo interativo em sala de aula, de 

modo a oferecer orientação ao aluno enquanto ele aprende; A função de 

encorajar o estudante, fornecendo feedbacks positivos que orientem seus 

processos cognitivos, favoreça sua auto-avaliação e seu envolvimento e 

responsabilização pessoal no desenvolvimento de tarefas que o levarão a uma 

aprendizagem efetiva. Desse modo entende-se que seja realizada de modo 

continuo durante o processo de aprendizagem, aliando-a ao cotidiano escolar. 

Desse modo, reitero a alternativa E como gabarito da questão. 

FONTE: LUCKESI, Cipriano C. Avaliação da aprendizagem escola: estudos e 

proposições. 18 º edição. São Paulo: Cortez, 2006. 
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ABRECHT, Roland. A avaliação formativa. Rio Tinto, Portugal: Edições Asa, 1994. 

 

Questão: 09 – Professor Ensino Fundamental 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2105270 

Anulação da questão. 

A questão 9 do caderno de prova do ensino fundamental, conforme a BNCC 

possui mais que uma alternativa correta. 

Conforme a BNCC, mais que uma das alternativas estão corretas, pois leitura, 

produção de textos e oralidade fazem parte da Análise linguística /semiótica. 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2103307 

Anulação da questão 9 

A questão 9 do Ensino Fundamental possui mais que mais que uma alternativa 

correta. 

Conforme a BNCC  a compreensão da leitura, a exposição oral e a produção de 

texto também são objetos de conhecimentos da análise linguística/semiótica 

entre terceiro e quinto ano 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2805/2

103307/738b9c6a156823c0978647a3a204d879.jpg 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2107842 

Anulação da questão 

No decorrer da questáo numero nove cita que a alternativa correta [e somente a 

letra C morfologia. Mas possui mais do que uma alternativa correta. Onde relata 

que a análise linguística/semiótica” tem como um de seus objetos de 

conhecimento a  produção,  praticas de linguagem, leitura e escrita 

Na BNCC, Língua Portuguesa propõe o desenvolvimento das capacidades 

envolvidas na produção, recepção, tratamento e análise das linguagens que 

contribuem para a participação significativa e crítica do aluno nas diversas 

práticas sociais de linguagem. Em consequência, Língua Portuguesa na BNCC 

busca sempre relacionar os textos a seus contextos de produção e o 

desenvolvimento de habilidades ao uso significativo de diferentes linguagens, em 

várias mídias. Como premissa, considera a diversidade cultural, de forma a 

garantir ao aluno uma ampliação de repertório e um convívio respeitoso com o 

diferente. 

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2805/2103307/738b9c6a156823c0978647a3a204d879.jpg
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2805/2103307/738b9c6a156823c0978647a3a204d879.jpg
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2805/2103307/738b9c6a156823c0978647a3a204d879.jpg
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Fundamentação 4: 

Inscrição 2102836 

Anulação da questão 09. 

A questão 09 de Ensino Fundamental possui mais de uma alternativa correta. 

Conforme a BNCC, a compreensão da leitura, a exposição oral  e a produção de 

texto também são objetos de conhecimento da análise linguística/semiótica entre 

3° e 5° anos. 

Questão: 09 

09 – De acordo com a BNCC, entre o terceiro e o quinto ano do ensino 

fundamental a prática de linguagem chamada “Análise linguística/semiótica” tem 

como um de seus Objetos de Conhecimento: 

a) Compreensão da leitura. 

b) Produção de textos. 

c) Morfologia. 

d) Pesquisa. 

e) Exposição oral.  

Parecer: 

INDEFERIDO 

O recurso não assiste ao recorrente, visto que, baseado na BNCC: 

São objetos do conhecimento da “análise linguística/semiótica” entre 3° e 5° 

anos:  

Construção do sistema alfabético e da ortografia, 

Conhecimento do alfabeto do português do Brasil/Ordem alfabética/Polissemia. 

Conhecimento das diversas grafias do alfabeto/ Acentuação 

Segmentação de palavras/Classificação de palavras por número de sílabas 

Construção do sistema alfabético 

Pontuação 

MORFOLOGIA/Morfossintaxe 

Formas de composição de narrativas; 

Discurso direto e indireto 

Forma de composição de textos poéticos 

Forma de composição de textos poéticos visuais 

Forma de composição de textos dramáticos. 

Os objetos das demais alternativas: 
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COMPREENSÃO DA LEITURA – pertence a: Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma); 

PRODUÇÃO DE TEXTOS – pertence a oralidade. 

PESQUISA - Leitura/escuta (compartilhada e autônoma). 

EXPOSIÇÃO ORAL – pertence à Oralidade. 

Sessão entre as páginas 112 a 135 da BNCC. 

Desse modo, apenas o campo MORFOLOGIA corresponde corretamente a Análise 

linguística/semiótica. Reitero a alternativa C como resposta correta. 

FONTE: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_si

te.pdf  

 

Questão: 10 – Professor Ensino Fundamental 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2102836 

Anulação da questão. 

Na questão 10 o conteúdo não condiz com os conteúdos da área específica de 

pedagogia . Também há erro de digitação. 

A questão 10 foi formulada nos conhecimentos específicos da disciplina de artes. 

Sendo que a mesma também possui erro de digitação repetindo por duas vezes 

as palavras " do conhecimento ". 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2103307 

Anulação da questão. 

Na questão 10 o conteúdo não condiz com o  os conteúdos específicos da área 

almejada . Também há erro de digitação. 

A questão 10 foi formulada, baseando-se no conhecimento específicos de arte. 

Sendo que a mesma também possui erro de digitação repetindo por duas vezes 

as palavras " do conhecimento". 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2112234 

Anulação de questão 

A questão 10 se refere a disciplina de artes, sendo uma área específica. 

A questão 10 refere-se ao ensino de artes seja articulado a partir das dimensões 

do conhecimento artístico. Sendo que a área de conhecimento da prova não era 

de artes, sendo artes uma disciplina específica. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
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Fundamentação 4: 

Inscrição 2105270 

Anulação da questão. 

Na questão 10 o conteúdo não condiz com os conteúdos específicos da área 

almejada . também há erro de digitação. 

A questão 10 foi formulada, baseando-se no conhecimento especifico da área de 

arte, sendo que a mesma também possui erro de digitação repetindo por vezes a 

palavra " Do conhecimento". 

Questão: 10 

10 – A BNCC propõe que o ensino de artes seja articulado a partir das dimensões 

do conhecimento do conhecimento artístico. Tendo em vista estas dimensões, 

considere o excerto extraído do referido documento: 

“Trata-se de uma atitude intencional e investigativa que confere materialidade 

estética a sentimentos, ideias, desejos e representações em processos, 

acontecimentos e produções artísticas individuais ou coletivas. Essa dimensão 

trata do apreender o que está em jogo durante o fazer artístico.” 

A descrição remete a qual dimensão? 

a) Crítica. 

b) Criação. 

c) Estesia. 

d) Fruição. 

e) Reflexão.  

Parecer: 

INDEFERIDO 

O recurso não assiste ao recorrente, visto que, o tema está corretamente entre os 

temas previstos pelo edita, a BNCC e os conteúdos disciplinares do ensino 

fundamental. Por sua vez, o erro de digitação apresentado não impede que a 

resposta seja devidamente encontrada pelo candidato. Desse modo, reitero a 

alternativa B como gabarito correto da questão. 

FONTE: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_si

te.pdf  

 

Questão: 13 – Professor Ensino Fundamental 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2103307 

Anulação da questão. 

Na questão 13 de Ensino Fundamental, faltam alternativas conforme  a BNCC 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
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Segundo a BNCC as unidades temáticas de ciências são 3.  São elas:  

-matéria e energia 

-vida e evolução 

-terra e universo. 

Com isso as alternativas que estão incompletas. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2805/2

103307/718784e1ea25290968a8c6ac7e154bf7.png 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2105270 

Anulação da questão. 

Na questão de número 13 de ensino fundamental, faltam alternativas conforme a 

BNCC. 

Segundo a BNCC as unidades temáticas de ciências, são 3.  

São elas: Matéria e energia, vida e evolução e terra e universo.  

 com isso as alternativas da questão estão incompletas. 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2102836 

Anulação da questão 13. 

Na questão 13 de Ensino Fundamental, faltam alternativas conforme a BNCC. 

Segundo a BNCC as unidades temáticas de ciências são três. São elas:  

- Matéria e energia; 

- Vida e evolução; 

- Terra e universo.  

Com isso as alternativas estão incompletas. 

Questão: 13 

13 – A elaboração dos currículos de ciências conforme define a BNCC, organiza o 

ensino fundamental em unidades temáticas que se repetem ao longo deste 

processo. São elas: 

I – Vida e evolução. 

II – Organismos pluricelulares e monocelulares. 

III – Matéria e energia. 

IV – Sistemas e biomas. 

Dos itens acima: 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas os itens II e IV estão corretos. 

c) Apenas o item II está correto. 
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d) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

e) Apenas os itens I e III estão corretos.  

Parecer: 

INDEFERIDO 

O recurso não assiste ao recorrente, visto que, embora haja outras unidades 

temáticas no ensino de ciências, não é este objetivo do enunciado. A questão 

descreve claramente que DENTRE OS ITENS apresentados, o candidato deve 

encontrar aqueles que estão corretamente presentes na BNCC. Desse modo, 

reitero a alternativa E como gabarito da questão. 

FONTE: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_si

te.pdf  

 

Professor de Geografia 

Questão: 06 – Professor Geografia 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2103057 

Por esse motivo pesso a correção de gabarito da prova de Geografia Titulado, na 

questão 06, mudar para a alternativa A. 

Referente a questão 06 da prova de Geografia, o gabarito preliminar apontou a 

resposta correta como alternativa B, mas a correta é a alternativa A. Por isso 

pesso a mudança de resposta correta da B para a A. 

Segundo o site do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), 

http://enos.cptec.inpe.br/, acessado em 04/10/2021. Se refere ao la nina como 

um efeito que faz com que o Brasil tenha um clima frio e seco. 

 

Segundo o site https://brasilescola.uol.com.br/geografia/la-nina.htm, acessado no 

dia 04/10/2021, No Brasil, o La Niña provoca estiagem nas regiões Centro-Oeste, 

Sudeste e principalmente Sul. No Nordeste e na Região Amazônica são 

verificados aumentos na intensidade das estações chuvosas, podendo até mesmo 

justificar cheias mais expressivas de alguns rios amazônicos e de enchentes mais 

vigorosas no litoral nordestino. 

Questão: 06 

06 – Com a chegada da primavera em 2021 também terá início o fenômeno 

conhecido como La Niña, que causa a diminuição da temperatura da superfície 

das águas do Oceano Pacífico. Uma das consequências do fenômeno no Brasil 

será: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
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a) Pode provocar o aumento do período de estiagem. 

b) Pode provocar o aumento no volume de chuvas em algumas 

regiões. 

c) Levará ao prolongamento do inverno. 

d) Deverá alterar o ritmo da visa marítima no Atlântico sul e equatorial. 

e) Pode reter calor entre a região sul e centro-oeste, provocando aumento 

de queimadas. 

Parecer: 

INDEFERIDO 

O recurso não assiste ao recorrente, visto que, o próprio candidato reafirma o 

gabarito da questão: “No Nordeste e na Região Amazônica são verificados 

aumentos na intensidade das estações chuvosas, podendo até mesmo justificar 

cheias mais expressivas de alguns rios amazônicos e de enchentes mais vigorosas 

no litoral nordestino”. Ou seja, o aumento de chuvas em algumas regiões. 

O El Niño e a La Niña são partes de um mesmo fenômeno atmosférico-oceânico 

que ocorre no oceano Pacífico Equatorial (e na atmosfera adjacente), 

denominado de El Niño Oscilação Sul (ENOS). O ENOS refere-se às situações nas 

quais o oceano Pacífico Equatorial está mais quente (El Niño) ou mais frio (La 

Niña) do que a média normal histórica. A mudança na temperatura do oceano 

Pacífico Equatorial acarreta efeitos globais na temperatura e precipitação. 

No Brasil, os efeitos variam por região. O Norte e o Nordeste apresentam 

aumento de chuva, que, por um lado, pode causar enchentes na Amazônia e, por 

outro, pode ser benéfico para a parte semiárida do País. 

Reitero a alternativa B como gabarito da questão. 

FONTE: http://enos.cptec.inpe.br/# 

 

Professor de Ciências 

Questão: 06 – Professor Ciências 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2102031 

Anulação da questão. 

Questão do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, ou seja, fora da minha área de 

habilitação e da prova à qual me inscrevi. 

A questão de número 06 solicita a unidade temática “Terra e Universo” do Ensino 

de Ciências para o 4º ano. Portanto, constata-se que o assunto solicitado faz 

referência ao Ensino Fundamental – Anos Iniciais. A referida prova foi para 

professor de Ciências do Ensino Fundamental – Anos Finais que envolve as 

http://enos.cptec.inpe.br/


 

ESTAD0 DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA 

 

turmas do 6º ano ao 9º ano. 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2106788 

Solicito a verificação e anulação da questão acima citada. 

Referente a questão de numero 06, solicita a unidade temática " Terra e Universo" 

do Ensino  de Ciências para o 4° ano. Portanto, constata-se que o tema solicitado 

faz parte ao Ensino Fundamental - Anos Iniciais. A referida prova foi para 

professor de Ciências do Ensino Fundamental- Anos Finais, que envolve as turmas 

de 6° ao 9° ano.  Por isso, solicito anulação da questão acima citada. 

Referente a questão de numero 06, solicita a unidade temática " Terra e Universo" 

do Ensino  de Ciências para o 4° ano. Portanto, constata-se que o tema solicitado 

faz parte ao Ensino Fundamental - Anos Iniciais. A referida prova foi para 

professor de Ciências do Ensino Fundamental- Anos Finais, que envolve as turmas 

de 6° ao 9° ano.  Por isso, solicito anulação da questão acima citada. 

Questão:06 

06 – Sobre o Ensino de Ciências para o 4º ano, a unidade temática “Terra e 

Universo” envolve objetos de conhecimento do tipo: 

a) Cadeias alimentares simples; Microrganismos. 

b) Pontos cardeais; Calendários, fenômenos cíclicos e cultura. 

c) Microrganismos; misturas. 

d) Microrganismos; Transformações reversíveis e não reversíveis. 

e) Transformações reversíveis e não reversíveis; fenômenos cíclicos.  

Parecer: 

 Indeferido.  

Além do tema, terra e evolução, compreender o edital, a referência a anos finais, 

estão ligadas às Diretrizes Curriculares, conforme o edital, e não à BNCC. Ainda, o 

docente conhecendo os conteúdos envolvendo a temática “Terra e Evolução”, 

pela BNCC, entende, claramente, que os outros temas, são ligadas a diferentes 

unidades temáticas, Matéria e energia: Misturas Transformações reversíveis e não 

reversíveis; Vida e evolução: Cadeias alimentares simples; Microrganismos. Logo, 

a questão retrata uma análise de conteúdo inserido em área temática, conforme a 

BNCC, e não uma análise interpretativa da área temática, por série. 

Fonte: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_si

te.pdf 

 

Questão: 10 – Professor Ciências 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
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Fundamentação 1: 

Inscrição 2102031 

Anulação da questão. 

Questão do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, ou seja, fora da minha área de 

habilitação e da prova à qual me inscrevi. 

A questão de número 10 solicita a unidade temática “Vida e Evolução” do Ensino 

de Ciências para o 5º ano. Portanto, constata-se que o assunto solicitado faz 

referência ao Ensino Fundamental – Anos Iniciais. A referida prova foi para 

professor de Ciências do Ensino Fundamental – Anos Finais que envolve as 

turmas do 6º ano ao 9º ano. 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2106788 

Solicito anulação da questão citada acima. 

Referente a questão de numero 10, solicita a unidade temática " Vida e Evolução " 

do Ensino  de Ciências para o 5° ano. Portanto, constata-se que o tema solicitado 

faz parte ao Ensino Fundamental - Anos Iniciais. A referida prova foi para 

professor de Ciências do Ensino Fundamental- Anos Finais, que envolve as turmas 

de 6° ao 9° ano.  Por isso, solicito anulação da questão acima citada. 

Referente a questão de numero 10, solicita a unidade temática " Vida e Evolução " 

do Ensino  de Ciências para o 5° ano. Portanto, constata-se que o tema solicitado 

faz parte ao Ensino Fundamental - Anos Iniciais. A referida prova foi para 

professor de Ciências do Ensino Fundamental- Anos Finais, que envolve as turmas 

de 6° ao 9° ano.  Por isso, solicito anulação da questão acima citada. 

Questão: 10 

10 – São habilidades ligadas à unidade temática “Vida e Evolução”, para o 5º ano, 

de acordo com a BNCC: 

a) Explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciem propriedades 

físicas dos materiais – como densidade, condutibilidade térmica e 

elétrica, respostas a forças magnéticas, solubilidade, respostas a forças 

mecânicas (dureza, elasticidade etc.), entre outras. 

b) Organizar um cardápio equilibrado com base nas características dos 

grupos alimentares (nutrientes e calorias) e nas necessidades 

individuais (atividades realizadas, idade, sexo etc.) para a 

manutenção da saúde do organismo. 

c) Selecionar argumentos que justifiquem a importância da cobertura 

vegetal para a manutenção do ciclo da água, a conservação dos solos, 

dos cursos de água e da qualidade do ar atmosférico. 

d) Associar o movimento diário do Sol e das demais estrelas, no céu, ao 

movimento de rotação da Terra. 

e) Projetar e construir dispositivos para observação à distância (luneta, 

periscópio etc.), para observação ampliada de objetos (lupas, 
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microscópios) ou para registro de imagens (máquinas fotográficas) e 

discutir usos sociais desses dispositivos. 

  

Parecer: 

 Indeferido.  

O recurso não atende ao candidato, pois a questão visa ao entendimento, do 

docente, frente a uma habilidade desenvolvida, dentro de uma área temática, 

objetivando seus conhecimentos frente a ela. Como vemos, entre as alternativas, 

o descrito em A, tem relação com a unidade temática – matéria e energia; assim 

como a alternativa B. Já a alternativa D, tem relação com os conteúdos da 

unidade temática Terra e Universo. Logo, entendendo as unidades temáticas da 

BNCC, fica clara a habilidade proposta, frente à habilidade, indiferente do ano de 

ensino. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_si

te.pdf 

 

Questão: 13 – Professor Ciências 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2102031 

Anulação da questão. 

Questão sem alternativas corretas. 

A questão de número 13 solicita um exemplo de músculo localizado no pescoço 

e/ou na cabeça, isso significa que o músculo deve estar no pescoço e na cabeça 

ou em ambos. Entretanto, o músculo multífido estende-se desde o pescoço até a 

coluna lombar, o músculo escaleno situa-se no pescoço, o músculo diafragma 

separa a cavidade abdominal da torácica, o músculo bucinador localiza-se na face 

e o músculo piramidal está no abdome. De acordo com o exposto, percebe-se 

que as alternativas A e B poderiam ser consideradas como corretas. 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2106788 

Solicito anulação da questão acima citada. 

A questão de numero 13 solicita um exemplo de músculo localizado no pescoço 

e /ou na cabeça, isso significa que o músculo deve estar no pescoço e na cabeça 

ou em ambos. Entretanto, o músculo multifidio estende-se desde o pescoço ate a 

coluna lombar, o músculo escaleno situa-se no pescoço, o músculo diafragma 

separa a cavidade abdominal, o músculo bucinador localiza-se na face e o 

músculo piramidal no abdome. de acordo com o exposto, percebe-se que as 

alternativas A e B  poderiam ser consideradas como corretas. Por isso, solicito a 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
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anulação da questão. 

A questão de numero 13 solicita um exemplo de músculo localizado no pescoço 

e /ou na cabeça, isso significa que o músculo deve estar no pescoço e na cabeça 

ou em ambos. Entretanto, o músculo multifidio estende-se desde o pescoço ate a 

coluna lombar, o músculo escaleno situa-se no pescoço, o músculo diafragma 

separa a cavidade abdominal, o músculo bucinador localiza-se na face e o 

músculo piramidal no abdome. de acordo com o exposto, percebe-se que as 

alternativas A e B  poderiam ser consideradas como corretas. Por isso, solicito a 

anulação da questão. 

Questão: 13 

13 – Sobre a Anatomia Humana, é exemplo de músculo localizado, na cabeça 

e/ou pescoço: 

a) Músculo Multífido. 

b) Músculo Escaleno. 

c) Músculo Diafragma. 

d) Músculo Bucinador. 

e) Músculo Piramidal. 

Parecer: 

 Indeferido. O recurso não assiste razão, pois há erro crasso de interpretação. A 

conjunção e é alternativa, enquanto a conjunção ou é alternativa, logo, o músculo 

localizado na cabeça e pescoço, cabeça ou pescoço. O músculo multífido é 

classificado, anatomicamente, como músculo do tronco, assim como o músculo 

escaleno. 

https://md.uninta.edu.br/geral/anatomia-geral/pdf/anatomia-geral.pdf 
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DATA DE SOLICITAÇÃO 05/10/2021 às 14h 31min 

PEDIDO A questão de número 6 solicita a unidade temática “Terra e Universo” do 

ensino de ciências para o 4º ano portanto constata-se que o assunto 

solicitado faz referência ao ensino fundamental anos iniciais a referida 

prova foi para o professor de ciências Ensino Fundamental anos finais 

envolvem turmas do 6º ao 9º ano por isso solicito anulação desta questão. 

Parágrafo 

https://md.uninta.edu.br/geral/anatomia-geral/pdf/anatomia-geral.pdf
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 a questão do número 10 solicita unidade temática “Vida e Evolução” do 

ensino de ciências para o 5º ano. portanto constata-se que o assunto 

solicitado faz Referência Ensino Fundamental anos iniciais e a referida 

prova para professor de ciências Ensino Fundamental foi para anos finais 

que envolvem turmas do 6º ao 9º ano. por isso solicito anulação desta 

questão. 

 A questão do número 13 solicita um exemplo de um músculo localizado 

no pescoço e ou na cabeça Isso significa que o músculo deve estar no 

pescoço e na cabeça ou em ambos.  

Músculo multífido em setembro de do pescoço até a coluna lombar, o 

músculo escaleno situa-se no pescoço, o músculo diafragma separa a 

cavidade abdominal da torácica, o músculo bucinador localiza-se na face e 

o músculo piramidal está no abdome. de acordo com o exposto percebe-

se que as alternativas a e b poderiam ser consideradas como corretas 

porém a questão exige apenas uma alternativa correta sendo assim 

solicito a anulação desta questão. 

DESCRIÇÃO FATOS As seguintes questões 06,10 pedem unidades temáticas da BNCC 

referentes ao 4º e 5º ano e a referida avalição do processo está sendo 

realizada para o 6º  ao 9º anos. Sendo assim os  conteúdos pedidos não 

são recorrentes á disciplinas de Ciências do Ensino Fundamental II. 

A questão de nº 13 tem 2  alternativas corretas. 

DESCRIÇÃO Exclusiva de 4º e 5º anos sendo conteúdo explicado pelo professor 

pedagogo e a disciplina de Ciências não é uma disciplina a parte e sim 

estudada em um contexto específico e também baseada no Diretrizes 

curriculares dos anos iniciais e não finais. 

Enquanto a questão de numero 13 tem duas alternativas que podem ser 

consideradas corretas Músculo multífido em setembro de do pescoço até 

a coluna lombar, o músculo escaleno situa-se no pescoço, o músculo 

diafragma separa a cavidade abdominal da torácica, o músculo bucinador 

localiza-se na face e o músculo piramidal está no abdome. de acordo 

com o exposto percebe-se que as alternativas a e b poderiam ser 

consideradas como corretas porém a questão exige apenas uma 

alternativa correta sendo assim solicito a anulação desta questão. 

RESPOSTA Recurso Indeferido, com base no Edital, item: 

12.4.  Quando o recurso se relacionar às questões da prova escrita, o 

candidato deverá apresentar um recurso para cada questão, sob pena de 

não obter provimento no caso de versar sobre mais de uma questão no 

mesmo recurso. 
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