
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 

1 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 3/2021, DE 24 DE AGOSTO DE 2021. 
 

PUBLICAÇÃO DAS DECISÕES DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AO GABARITO PRELIMINAR 
 

ENSINO SUPERIOR 

 

Língua Portuguesa 

 

Questão: 01 – Língua Portuguesa 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2113115 

A frase não está escrita na norma culta da língua portuguesa, induzindo o candidato ao erro. 

Na alternativa A, percebe-se que a mesma não está escrita na norma culta da língua portuguesa, 

sendo que o pronome ME quando repetido pela segunda vez torna-se redundante. Dessa forma, 

induz o candidato ao erro. 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2108601 

QUESTÃO 1: A frase não está escrita na norma culta da língua portuguesa, induzindo o candidato 

ao erro. 

Na alternativa A, percebe-se que a mesma não está escrita na norma culta da língua portuguesa, 

sendo que o pronome ME quando repetido pela segunda vez torna-se redundante. Dessa forma, 

induz o candidato ao erro. 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2108287 

anulação da questão numero 1 

Questão número 1 

Língua Portuguesa 

Na alternativa A, pode-se observar que a mesma não esta escrita na norma culta da língua 

portuguesa, sendo que o pronome ME, quando repetido pela segunda vez torna-se redundante , 

dessa forma, induz o candidato ao erro na questão. Anular questão 

Fundamentação 4: 

Inscrição 2114341 

Questão 1: português  

A frase não está escrita na norma culta da língua portuguesa, induzindo o candidato ao erro. 

Na alternativa A, percebe-se que a mesma não está escrita na norma culta da língua portuguesa, 

sendo que o pronome ME quando repetido pela segunda vez torna-se redundante. Dessa forma, 

induz o candidato ao erro. 

Fundamentação 5: 

Inscrição 2108681 

QUESTÃO 1 

Descrição dos fatos, descrevendo o fato ocorrido que levou o candidato a interpor recurso 

A frase não está escrita na norma culta da língua portuguesa, induzindo o candidato ao erro. 

Na alternativa A, percebe-se que a mesma não está escrita na norma culta da língua portuguesa, 

sendo que o pronome ME quando repetido pela segunda vez torna-se redundante. Dessa forma, 

induz o candidato ao erro. 

Fundamentação 6: 

Inscrição 2109007 

A frase não está escrita na norma culta da língua portuguesa, induzindo o candidato ao erro. 

01 – Com base nas regras de colocação pronominal, assinale a alternativa incorreta: 

a) Se me pagar, farei o trabalho assim que me sobrar um tempinho. 

b) Tenho dedicado-me muito ao estudo da Língua Portuguesa. 

c) Tudo aquilo lhe passou despercebido. 

d) Ninguém nos falou sobre o problema da empresa. 

e) Não, converta-se ao cristianismo urgentemente. 

Na alternativa A: "Se me pagar, farei o trabalho assim que me sobrar um tempinho."  

Percebe-se que a mesma não está escrita na norma culta da língua portuguesa, sendo que o 

pronome ME quando repetido pela segunda vez torna-se redundante. Dessa forma, induz o 

candidato ao erro. 

Fundamentação 7: 

Inscrição 2108449 

QUESTÃO 1: A frase não está escrita na norma culta da língua portuguesa, induzindo o candidato 

ao erro. 

Na alternativa A (QUESTÃO 1), percebe-se que a mesma não está escrita na norma culta da língua 

portuguesa, sendo que o pronome ME quando repetido pela segunda vez torna-se redundante. 

Dessa forma, induz o candidato ao erro. 

Fundamentação 8: 

Inscrição 2108286 

Na alternativa A, pode-se observar que a mesma não esta escrita na norma culta da língua 

portuguesa, sendo que o pronome ME, quando repetido pela segunda vez torna-se redundante , 

dessa forma, induz o candidato ao erro na questão. Anular questão 
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Questão: 01 

01 – Com base nas regras de colocação pronominal, assinale a alternativa incorreta: 

a) Se me pagar, farei o trabalho assim que me sobrar um tempinho. 

b) Tenho dedicado-me muito ao estudo da Língua Portuguesa. 

c) Tudo aquilo lhe passou despercebido. 

d) Ninguém nos falou sobre o problema da empresa. 

e) Não, converta-se ao cristianismo urgentemente. 

Parecer: 

 INDEFERIDO. 

O recurso não assiste ao recorrente, uma vez que, de acordo com Rodrigo Bezerra (Nova Gramática 

da Língua Portuguesa para Concursos): 

“O pronome oblíquo átono ficará proclítico ao verbo por causa dos seguintes fatores que o atraem:  

- Conjunções subordinativas (quando, se, já que, porque, embora, enquanto, como, à medida que 

etc.). Ex: 

“Se me pagar, farei o trabalho assim que me sobrar um tempinho.” 

Dessa forma, gabarito correto e mantido. 

Gabarito: B) Tenho dedicado-me muito ao estudo da Língua Portuguesa. 

 

 

Questão: 03 – Língua Portuguesa 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2110667 

O que neste caso é orações subordinadas adverbiais aonde na questão não possui esta alternativa, 

no entanto esta questão é caso de anular. 

Sobre a análise sintática da oração e do período, analise o período a seguir para responder às 

questões 03 a 05:  

“Anunciou-se que o novo pacote do governo entrará em vigor amanhã.”  

 

03  É correto afirmar que a partícula “que” introduz uma 

a) Oração subordinada substantiva completiva nominal.  

b) Oração subordinada substantiva objetiva direta.  

c) Oração subordinada substantiva subjetiva.  

d) Oração subordinada adjetiva restritiva. 

 e) Oração subordinada adverbial causal 

 

Segundo o gabarito é a letra c, mas no conteúdo de língua portuguesa  

é descrito que as orações subordinadas adverbiais são aquelas que possuem a função do advérbio, 

funcionado como adjunto adverbial na frase. 

Dependendo da função que exercem, as orações subordinadas adverbiais são classificadas em 9 

tipos: causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, 

temporais, proporcionais. 

O que neste caso é orações subordinadas adverbiais aonde na questão não possui esta alternativa, 

no entanto esta questão é caso de anular. 

Questão: 03 

Sobre a análise sintática da oração e do período, analise o período a seguir para responder às 

questões 03 a 05: 

“Anunciou-se que o novo pacote do governo entrará em vigor amanhã.” 

03 – É correto afirmar que a partícula “que” introduz uma: 

a) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 

b) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 

c) Oração subordinada substantiva subjetiva. 

d) Oração subordinada adjetiva restritiva. 

e) Oração subordinada adverbial causal. 

Parecer: 

 INDEFERIDO. 

O recurso não assiste ao recorrente, uma vez que, de acordo com Rodrigo Bezerra (Nova Gramática 

da Língua Portuguesa para Concursos): 

“As orações subordinadas substantivas subjetivas são aquelas que exercem a função sintática de 

sujeito para a oração principal. Nesse caso, o verbo da oração principal deverá estar na 3.ª pessoa 

do singular, uma vez que todas as orações subordinadas substantivas subjetivas não passam de 

sujeitos oracionais. Ex: ‘Anunciou-se que o novo pacote do governo entrará em vigor amanhã.’” 

Dessa forma, gabarito correto e mantido. 

Gabarito: Oração subordinada substantiva subjetiva. 
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Questão: 05 – Língua Portuguesa 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2108601 

QUESTÃO 5: O conteúdo cobrado na questão não está inserido nos conteúdos programáticos que 

constam na página 26 do edital. 

questão nº 5 questiona sobre a função morfológica da partícula “que”, porém, ao analisar o 

conteúdo programático constante do edital, percebe-se que MORFOLOGIA não consta como 

conteúdo das questões gerais de Língua Portuguesa (está descrito apenas para questões específicas 

das disciplinas de Língua Portuguesa e Laboratório Pedagógico II – Língua Portuguesa). 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2108287 

QUESTÃO 5  

LÍNGUA PORTUGUESA 

Conteúdo da questão 5 não esta inserido nos conteúdos programáticos, que constam na página 26 

do edital 

A questão 5, questiona sobre função morfológica da partícula "que", porém não consta no 

conteúdo programático do edital. 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2108681 

A questão nº 5 questiona sobre a função  

Anulação de questão 

QUESTÃO 5 

 conteúdo cobrado na questão não está inserido nos conteúdos programáticos que constam na 

página 26 do edital. 

A questão nº 5 questiona sobre a função morfológica da partícula “que”, porém, ao analisar o 

conteúdo programático constante do edital, percebe-se que MORFOLOGIA não consta como 

conteúdo das questões gerais de Língua Portuguesa (está descrito apenas para questões específicas 

das disciplinas de Língua Portuguesa e Laboratório Pedagógico II – Língua Portuguesa). 

Fundamentação 4: 

Inscrição 2113115 

O conteúdo cobrado na questão não está inserido nos conteúdos programáticos que constam na 

página 26 do edital. 

A questão nº 5 questiona sobre a função morfológica da partícula “que”, porém, ao analisar o 

conteúdo programático constante do edital, percebe-se que MORFOLOGIA não consta como 

conteúdo das questões gerais de Língua Portuguesa (está descrito apenas para questões específicas 

das disciplinas de Língua Portuguesa e Laboratório Pedagógico II – Língua Portuguesa). 

Questão: 05 

Sobre a análise sintática da oração e do período, analise o período a seguir para responder às 

questões 03 a 05: 

“Anunciou-se que o novo pacote do governo entrará em vigor amanhã.” 

05 – A partícula “que” exerce função morfológica de: 

a) Pronome relativo. 

b) Partícula apassivadora. 

c) Preposição. 

d) Conjunção integrante. 

e) Advérbio. 

Parecer: 

 INDEFERIDO. 

O recurso não assiste ao recorrente, uma vez que o Edital é claro ao mencionar: “Classe de 

palavras”. Assim sendo, a função morfológica das palavras está dentro do conteúdo programático. 

Gabarito correto e mantido. 

Gabarito: D) Conjunção integrante. 

 

Matemática 

 

Questão: 07 – Matemática 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2114014 

Peço anulação da questão número 7. 

Considerando a pergunta número 7. 

Não tem uma coerência na resposta destacada como certa na questão número 7, sendo que no 

enunciado está pedindo para desconsiderar o peso. Entendo como um equivoco a resposta E estar 

correta, já que nenhuma matéria é mais importante que outra.   

Fundamentação 2: 

Inscrição 2114015 

Peço a anulação da questão número 7. 

Questão número 7 

O enunciado da questão pede para desconsiderar o peso, e entendo por equivocada a resposta E 

estar correta., 
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Questão: 07 

07 – Ana comprou certa quantia de maquiagem para revender. Considerando que  desta quantia 

Ana lucrou 20% e que o restante ela teve um prejuízo de 10%, é correto afirmar que ao final, 

revendendo toda a mercadoria, Ana: 

a) Teve um lucro menor que 3%. 

b) Teve um lucro de 5%. 

c) Teve um prejuízo de 2,5%. 

d) Teve um lucro de 10%. 

e) Teve um prejuízo de 5%. 

Parecer: 

 INDEFERIDO. 

O recurso não assiste ao recorrente, uma vez que não se trata da referida questão. 

Gabarito correto e mantido. 

B) Teve um lucro de 5%. 

 

Questão: 09 – Matemática 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2110667 

Neste caso a questão deixou em dúvida pela importância que todas as disciplinas possuem. Esta 

questão dever ser anulada pois esta mal formuladas, e com concordância que causam confusão. 

09 – Com base nas notas tiradas por Pedro, bem como nos respectivos pesos das provas, analise a 

tabela abaixo: Disciplina Peso Nota Português 3 7,0 Matemática 2 5,0 Inglês 1 8,0 

 Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta:  

a) Pedro passou de ano, uma vez que sua média aritmética ponderada foi superior a 7,0.  

b) Caso Pedro tivesse tirado 10 em inglês, poderia ter chegado à nota máxima que pode ser 

alcançada em matemática.  

c) Matemática é a disciplina que mais deve ser levada em consideração, uma vez que seu peso é o 

maior de todos.  

d) A nota máxima que poderia ter sido alcançada em matemática é igual a 30 pontos.  

e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais importante. 

e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais importante. 

Segundo a resposta correta no gabarito é a letra e. 

Na análise qualitativa podemos dizer que: sem uma boa leitura, produção textual e interpretação de 

texto, não faríamos nenhuma questão da prova. Então é lógico concluir que o Português é a 

principal disciplina. ... Nesse caso todas as disciplinas listadas terão o mesmo grau de importância. 

Neste caso a questão deixou em dúvida pela importância que todas as disciplinas possuem. Esta 

questão dever ser anulada pois esta mal formuladas, e com concordância que causam confusão. 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2107262 

OBS:NO ENUNCIADO FALA(DESCONSIDERANDO O PESO DAS DISCIPLINAS) 

SOLICITO ANULAÇÃO DA QUESTÃO POIS CONFORME O ENUNCIADO QUE FALA PARA 

DESCONSIDERAR OS PESOS DAS DISCIPLINAS A RESPOSTA DA LETRA "E" ,NÃO CONDIZ. 

SERIA CERTA SE FOSSE CONSIDERADO O PESO DAS DISCIPLINAS. 

PORTANTO SOLICITO ANULAÇÃO DA QUESTÃO. 

09 – Com base nas notas tiradas por Pedro, bem como nos respectivos pesos das provas, analise a 

tabela abaixo: 

Disciplina Peso Nota 

Português 3 7,0 

Matemática 2 5,0 

Inglês 1 8,0 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso 

das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

a) Pedro passou de ano, uma vez que sua média aritmética ponderada foi superior a 7,0. 

b) Caso Pedro tivesse tirado 10 em inglês, poderia ter chegado à nota máxima que pode ser 

alcançada em matemática. 

c) Matemática é a disciplina que mais deve ser levada em consideração, uma vez que seu peso 

é o maior de todos. 
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d) A nota máxima que poderia ter sido alcançada em matemática é igual a 30 pontos. 

e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais 

importante. 

OBS:NO ENUNCIADO FALA(DESCONSIDERANDO O PESO DAS DISCIPLINAS) 

a) Pedro passou de ano, uma vez que sua média aritmética ponderada foi superior a 7,0.  

falso, as médias ponderadas e notas envolvendo essa disciplina não atingem 

b) Caso Pedro tivesse tirado 10 em inglês, poderia ter chegado à nota máxima que pode ser 

alcançada em matemática. 

 Falso, inglês tem peso 1, tirando 10 fica com 1, e matemática vale 2 

c) Matemática é a disciplina que mais deve ser levada em consideração, uma vez que seu peso 

é o maior de todos. 

 Falso, o maior peso é o de português 

d) A nota máxima que poderia ter sido alcançada em matemática é igual a 30 pontos. 

 Falso, tirando 10 fica com 2 

e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais importante. 

 Verdadeiro, tirando 10 em matemática chega no máximo a 2,0 e tirando 7 em português já chega a 

2,1, já que o peso (nota máxima) de português é 3,0. 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2112985 

Pedido pra anulação desta questão. 

Questão número 9 com irregularidades com relação ao gabarito. 

A questão número 9 deixa em seu enunciado claramente e até destacado por parênteses ( 

desconsiderando o pesso das disciplinas)  

Cujos pesso não se relacionariam com a resposta. 

Porém o gabarito identifica como correta uma resposta que teve ligação e relação com o pesso das 

disciplinas.  Essa questão 

Fundamentação 4: 

Inscrição 2115220 

PEDIDO DE ANULAMENTO DA QUESTÃO 9 

A questão de número 9 de matemática não apresenta nenhuma alternativa correta.  

Pois, em se tratando de uma prova para seleção de professores, logo não é correto ter entre 

alternativas menções de que uma disciplina mais importante do que outra. Ou seja, dizer que a 

disciplina de português é mais importante do que a de matemática não é correto. 

Nesse caso a palavra “IMPORTANTE” descaracteriza a estrutura da alternativa, dando duplo sentido, 

tendo em vista os longos debates, inclusive diante a estruturação da BNCC quando o valorização e 

importância de todas as disciplinas.  

Fundamentação 5: 

Inscrição 2113317 

Diante disso solicito a anulação da questão número 9 . 

Com base nas notas tiradas por Pedro, bem como nos respectivos pesos das provas, analise a 

tabela abaixo: 

Disciplina Peso Nota 

Português 3 7,0 

Matemática 2 5,0 

Inglês 1 8,0 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

a) Pedro passou de ano, uma vez que sua média aritmética ponderada foi superior a 7,0. 

b) Caso Pedro tivesse tirado 10 em inglês, poderia ter chegado à nota máxima que pode ser 

alcançada em matemática. 

c) Matemática é a disciplina que mais deve ser levada em consideração, uma vez que seu peso é o 

maior de todos. 

d) A nota máxima que poderia ter sido alcançada em matemática é igual a 30 pontos. 

e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais 

importante. 

Considerando a resposta correta da questão, discordo que a alternativa E seja a correta.  

Analisando a alternativa E. 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 
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e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais importante. 

Considerando que o no enunciado da questão que está entre parênteses, dá a entender que o peso 

das disciplinas não deve ser considerado. Levando em conta a resposta E considera o peso da 

disciplina de português é o mais alto sendo que a disciplina seja a de maior importância. Tendo 

levado em conta este enunciado, ficou com dupla interpretação. 

E também em uma busca minuciosa nas leis, (BNCC, LDB, RCN  e PCNs) que regem a educação 

nacional não foi encontrado nenhum parecer que especifique a importância de uma disciplina e 

outra. Sendo que todas as disciplinas tem a mesma importância para formação do sujeito. Por tanto 

essa consideração está incorreta. 

Fundamentação 6: 

Inscrição 2113376 

Segue anexo onde está documentado o recurso 

Há incoerência na questão 

Onde está documentado  o que diz o a questão? 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2113376/6f882210

278f6b43bfb994c8a5185f4c.docx 

Fundamentação 7: 

Inscrição 2115118 

Analisando a alternativa E. 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

 e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais importante. 

Considerando que o no enunciado da questão que está entre parênteses, dá a entender que o peso 

das disciplinas não deve ser considerado. Levando em conta a resposta E considera o peso da 

disciplina de português é o mais alto sendo que a disciplina seja a de maior importância. Tendo 

levado em conta este enunciado, ficou com dupla interpretação. 

E também em uma busca minuciosa nas leis, (BNCC, LDB, RCN  e PCNs) que regem a educação 

nacional não foi encontrado nenhum parecer que especifique a importância de uma disciplina e 

outra. Sendo que todas as disciplinas tem a mesma importância para formação do sujeito. Por tanto 

essa consideração está incorreta. 

Com base nas notas tiradas por Pedro, bem como nos respectivos pesos das provas, analise a 

tabela abaixo: 

Disciplina Peso Nota 

Português 3 7,0 

Matemática 2 5,0 

Inglês 1 8,0 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

a) Pedro passou de ano, uma vez que sua média aritmética ponderada foi superior a 7,0. 

b) Caso Pedro tivesse tirado 10 em inglês, poderia ter chegado à nota máxima que pode ser 

alcançada em matemática. 

c) Matemática é a disciplina que mais deve ser levada em consideração, uma vez que seu peso é o 

maior de todos. 

d) A nota máxima que poderia ter sido alcançada em matemática é igual a 30 pontos. 

e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais 

importante. 

Considerando a resposta correta da questão, discordo que a alternativa E seja a correta. 

Fundamentação 8: 

Inscrição 2111256 

E também em uma busca minuciosa nas leis, (BNCC, LDB, RCN  e PCNs) que regem a educação 

nacional não foi encontrado nenhum parecer que especifique a importância de uma disciplina e 

outra. Sendo que todas as disciplinas tem a mesma importância para formação do sujeito. Por tanto 

essa consideração está incorreta. 

Com base nas notas tiradas por Pedro, bem como nos respectivos pesos das provas, analise a 

tabela abaixo: 

Disciplina Peso Nota 

Português 3 7,0 

Matemática 2 5,0 

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2113376/6f882210278f6b43bfb994c8a5185f4c.docx
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2113376/6f882210278f6b43bfb994c8a5185f4c.docx
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2113376/6f882210278f6b43bfb994c8a5185f4c.docx
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Inglês 1 8,0 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

a) Pedro passou de ano, uma vez que sua média aritmética ponderada foi superior a 7,0. 

b) Caso Pedro tivesse tirado 10 em inglês, poderia ter chegado à nota máxima que pode ser 

alcançada em matemática. 

c) Matemática é a disciplina que mais deve ser levada em consideração, uma vez que seu peso é o 

maior de todos. 

d) A nota máxima que poderia ter sido alcançada em matemática é igual a 30 pontos. 

e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais 

importante. 

Considerando a resposta correta da questão, discordo que a alternativa E seja a correta.  

Analisando a alternativa E.  

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

 e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais importante. 

Considerando que o no enunciado da questão que está entre parênteses, dá a entender que o peso 

das disciplinas não deve ser considerado. Levando em conta a resposta E considera o peso da 

disciplina de português é o mais alto sendo que a disciplina seja a de maior importância. Tendo 

levado em conta este enunciado, ficou com dupla interpretação. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2111256/5b459a78

2e87bddc75a4001cf0200152.docx 

Fundamentação 9: 

Inscrição 2114089 

Considerando que o no enunciado da questão que está entre parênteses, dá a entender que o peso 

das disciplinas não deve ser considerado. Levando em conta a resposta E considera o peso da 

disciplina de português é o mais alto sendo que a disciplina seja a de maior importância. Tendo 

levado em conta este enunciado, ficou com dupla interpretação. 

E também em uma busca minuciosa nas leis, (BNCC, LDB, RCN  e PCNs) que regem a educação 

nacional não foi encontrado nenhum parecer que especifique a importância de uma disciplina e 

outra. Sendo que todas as disciplinas tem a mesma importância para formação do sujeito. Por tanto 

essa consideração está incorreta. 

Com base nas notas tiradas por Pedro, bem como nos respectivos pesos das provas, analise a 

tabela abaixo: 

Disciplina Peso Nota 

Português 3 7,0 

Matemática 2 5,0 

Inglês 1 8,0 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

a) Pedro passou de ano, uma vez que sua média aritmética ponderada foi superior a 7,0. 

b) Caso Pedro tivesse tirado 10 em inglês, poderia ter chegado à nota máxima que pode ser 

alcançada em matemática. 

c) Matemática é a disciplina que mais deve ser levada em consideração, uma vez que seu peso é o 

maior de todos. 

d) A nota máxima que poderia ter sido alcançada em matemática é igual a 30 pontos. 

e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais 

importante. 

Considerando a resposta correta da questão, discordo que a alternativa E seja a correta.  

Analisando a alternativa E. 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

 e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 
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máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais importante. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2114089/89e621a3

dc656be8bf4056368cafe1f6.docx 

Fundamentação 10: 

Inscrição 2114873 

Enunciado da questão 9 não condizente para um bom entendimento. Proporciona interpretação 

equivocada. 

Pede análise da tabela de notas e pesos e em seguida diz:  

(desconsiderando o peso das disciplinas) 

Se  10 é considerado o máximo na pontuação de cada prova e a média precisa ser igual ou superior 

a 7.0.  

Então significa que a nota  máxima  em matemática não pode ser inferior à de  Português, mesmo 

que português seja a disciplina mais importante. 

 Pois o enunciado descreve para desconsiderar o peso das disciplinas, assim sendo ele pode atingir 

nota máxima nas duas disciplinas.  

Portanto pontuação 10 em matemática e em Português também. 

Fundamentação 11: 

Inscrição 2106432 

Com base nas notas tiradas por Pedro, bem como nos respectivos pesos das provas, analise a 

tabela abaixo: 

Disciplina Peso Nota 

Português 3 7,0 

Matemática 2 5,0 

Inglês 1 8,0 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

a) Pedro passou de ano, uma vez que sua média aritmética ponderada foi superior a 7,0. 

b) Caso Pedro tivesse tirado 10 em inglês, poderia ter chegado à nota máxima que pode ser 

alcançada em matemática. 

c) Matemática é a disciplina que mais deve ser levada em consideração, uma vez que seu peso é o 

maior de todos. 

d) A nota máxima que poderia ter sido alcançada em matemática é igual a 30 pontos. 

e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais 

importante. 

Considerando a resposta correta da questão, discordo que a alternativa E seja a correta.  

Analisando a alternativa E. 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

 e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais importante. 

Considerando que o no enunciado da questão que está entre parênteses, dá a entender que o peso 

das disciplinas não deve ser considerado. Levando em conta a resposta E considera o peso da 

disciplina de português é o mais alto sendo que a disciplina seja a de maior importância. Tendo 

levado em conta este enunciado, ficou com dupla interpretação. 

E também em uma busca minuciosa nas leis, (BNCC, LDB, RCN  e PCNs) que regem a educação 

nacional não foi encontrado nenhum parecer que especifique a importância de uma disciplina e 

outra. Sendo que todas as disciplinas tem a mesma importância para formação do sujeito. Por tanto 

essa consideração está incorreta. 

Fundamentação 12: 

Inscrição 2108601 

A questão nº 09 não possui alternativa correta em seu gabarito. 

A segunda parte do enunciado da questão nº 09, situada após o quadro com notas e pesos, diz 

que: “Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova 

(desconsiderando o peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou 

superior a 7,0, assinale a alternativa correta”. 

Ao analisar o enunciado, entende-se que o peso das questões não deve ser considerado. E 

observando que a alternativa divulgada como correta (letra “E”) considera o peso da disciplina de 

português como o mais alto e também a disciplina como a mais importante. Dessa forma, gera uma 

dupla interpretação nas informações. Complementa-se a isso o termo “logo, português é a 

disciplina mais importante” utilizado erroneamente. Sabe-se que há inúmeros documentos que 
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regem a educação nacional, e este termo não consta em nenhum destes documentos, pois não há 

uma disciplina mais ou menos importante que a outra, e todas as disciplinas possuem a mesma 

importância para a formação do sujeito. A utilização do termo acima citado induz o candidato ao 

erro. 

Fundamentação 13: 

Inscrição 2108287 

Questão número 9 

Não tem alternativa correta para a questão no gabarito 

conforme esta descrito na alternativa que  português é a disciplina mais 

importante, esse termo utilizado como Português disciplina mais importante deixou a questão 

equivocada, até porque se for considerar esse termo como sendo o peso, também percebe-se o 

erro no enunciado pois esta claramente entre parênteses ( para desconsiderar o peso da disciplina), 

assim sendo, não tem como estar correta a letra E , pois não há disciplina mais ou menos 

importante, todas possuem a mesma importância para a formação dos alunos. 

Fundamentação 14: 

Inscrição 2113134 

Peço esclarecimento da alternativa correta da questão 09 de raciocínio lógico.considerando a 

resposta correta da questão, discordo que a  alternativa correta seja a letra C. onde entendi que 

português não é a disciplina mais importante, pois, depois de busca nas leis, (BNCC),que regem a 

educação nacional não foi encontrado nenhum parecer que especifique que a importância de uma 

disciplina e outra , sendo que, todas as disciplinas tem a mesma importância para formação do 

sujeito.deixou dúvidas na alternativa E. 

não concordo com  a alternativa da questão 09 de raciocínio lógico. 

Fundamentação 15: 

Inscrição 2106829 

E também em uma busca minuciosa nas leis, (BNCC, LDB, RCN  e PCNs) que regem a educação 

nacional não foi encontrado nenhum parecer que especifique a importância de uma disciplina e 

outra. Sendo que todas as disciplinas tem a mesma importância para formação do sujeito. Por tanto 

essa consideração está incorreta. 

Considerando que o no enunciado da questão que está entre parênteses, dá a entender que o peso 

das disciplinas não deve ser considerado. Levando em conta a resposta E considera o peso da 

disciplina de português é o mais alto sendo que a disciplina seja a de maior importância. Tendo 

levado em conta este enunciado, ficou com dupla interpretação. 

E também em uma busca minuciosa nas leis, (BNCC, LDB, RCN  e PCNs) que regem a educação 

nacional não foi encontrado nenhum parecer que especifique a importância de uma disciplina e 

outra. Sendo que todas as disciplinas tem a mesma importância para formação do sujeito. Por tanto 

essa consideração está incorreta. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2106829/623826bd

a14d65f45f5fec19b3d47ef4.docx 

Fundamentação 16: 

Inscrição 2109395 

ANULAÇÃO DE QUESTÃO 

QUESTÃO COM DUPLA INTERPRETAÇÃO, ACARRETANDO DUAS ALTERNATIVAS COMO CORRETAS 

PERGUNTA COM ENUNCIADO DESCRITO É DE POSSÍVEL DUPLA INTERPRETAÇÃO 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2109395/4ec919c2

4ebefe1173930f7407b001d6.docx 

Fundamentação 17: 

Inscrição 2106564 

De acordo com o enunciado que diz para desconsiderar o peso das notas a resposta correta dessa 

questão é a letra B. Mas como a mesma pode apresentar duplo sentido de interpretação ela deve 

ser anulada. 

Questão número 9 - Raciocínio Lógico 

09 – Com base nas notas tiradas por Pedro, bem como nos respectivos pesos das provas, analise a 

tabela abaixo: 

Disciplina português  / peso 3 / nota 7,0 

Disciplina matemática / peso 2 / nota 5,0 

Disciplina inglês / peso 1 / nota 8,0 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

a) Pedro passou de ano, uma vez que sua média aritmética ponderada foi superior a 7,0. 

b) Caso Pedro tivesse tirado 10 em inglês, poderia ter chegado à nota máxima que pode ser 

alcançada em matemática. 

c) Matemática é a disciplina que mais deve ser levada em consideração, uma vez que seu peso é o 

maior de todos. 

d) A nota máxima que poderia ter sido alcançada em matemática é igual a 30 pontos. 
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e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais importante. 

De acordo com a resposta que consta como correta no gabarito, discordo que seja a letra E. O 

enunciado da questão coloca entre parênteses o seguinte "(desconsiderando o peso das 

disciplinas)", com isso passa o entendimento de que os pesos não devem ser considerados para 

encontrar a resposta correta da questão, sendo assim, se desconsiderarmos os pesos, não tem 

como a nota de matemática ser inferior a de português, sendo que ambas valem a mesma 

pontuação que é 10. Com isso pode-se concluir que a alternativa correta seria a letra B, ou pelo fato 

de a questão ter duplo sentido, pois pode ser entendida de duas formas diferentes, a questão deve 

ser anulada, por não possuir alternativa correta. 

Fundamentação 18: 

Inscrição 2108997 

Com base nas notas tiradas por Pedro, bem como nos respectivos pesos das provas, analise a tabela 

abaixo: 

Disciplina, Peso, Nota 

Português 3 7,0 

Matemática 2 5,0 

Inglês 1 8,0 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

a) Pedro passou de ano, uma vez que sua média aritmética ponderada foi superior a 7,0. 

b) Caso Pedro tivesse tirado 10 em inglês, poderia ter chegado à nota máxima que pode ser 

alcançada em matemática. 

c) Matemática é a disciplina que mais deve ser levada em consideração, uma vez que seu peso é o 

maior de todos. 

d) A nota máxima que poderia ter sido alcançada em matemática é igual a 30 pontos. 

e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais 

Importante. 

Considerando a resposta correta da questão, discordo que a alternativa E seja a correta.  

Analisando a alternativa E. 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

 e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais importante. 

    Considerando que o no enunciado da questão que está entre parênteses, dá a entender que o 

peso das disciplinas não deve ser considerado. Levando em conta a resposta E considera o peso da 

disciplina de português é o mais alto sendo que a disciplina seja a de maior importância. Tendo 

levado em conta este enunciado, ficou com dupla interpretação. 

     E também em uma busca minuciosa nas leis, (BNCC, LDB, RCN e PCNs) que regem a educação 

nacional não foi encontrado nenhum parecer que especifique a importância de uma disciplina e 

outra. Sendo que todas as disciplinas tem a mesma importância para formação do sujeito. Por tanto 

essa consideração está incorreta. 

Com base nas notas tiradas por Pedro, bem como nos respectivos pesos das provas, analise a tabela 

abaixo: 

Disciplina, Peso, Nota 

Português 3 7,0 

Matemática 2 5,0 

Inglês 1 8,0 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

a) Pedro passou de ano, uma vez que sua média aritmética ponderada foi superior a 7,0. 

b) Caso Pedro tivesse tirado 10 em inglês, poderia ter chegado à nota máxima que pode ser 

alcançada em matemática. 

c) Matemática é a disciplina que mais deve ser levada em consideração, uma vez que seu peso é o 

maior de todos. 

d) A nota máxima que poderia ter sido alcançada em matemática é igual a 30 pontos. 

e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 
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máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais 

Importante. 

Considerando a resposta correta da questão, discordo que a alternativa E seja a correta.  

Analisando a alternativa E. 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais importante. 

    Considerando que o no enunciado da questão que está entre parênteses, dá a entender que o 

peso das disciplinas não deve ser considerado. Levando em conta a resposta E considera o peso da 

disciplina de português é o mais alto sendo que a disciplina seja a de maior importância. Tendo 

levado em conta este enunciado, ficou com dupla interpretação. 

     E também em uma busca minuciosa nas leis, (BNCC, LDB, RCN e PCNs) que regem a educação 

nacional não foi encontrado nenhum parecer que especifique a importância de uma disciplina e 

outra. Sendo que todas as disciplinas tem a mesma importância para formação do sujeito. Por tanto 

essa consideração está incorreta. 

Fundamentação 19: 

Inscrição 2106431 

Com base nas notas tiradas por Pedro, bem como nos respectivos pesos das provas, analise a 

tabela abaixo: 

Disciplina Peso Nota 

Português 3 7,0 

Matemática 2 5,0 

Inglês 1 8,0 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

a) Pedro passou de ano, uma vez que sua média aritmética ponderada foi superior a 7,0. 

b) Caso Pedro tivesse tirado 10 em inglês, poderia ter chegado à nota máxima que pode ser 

alcançada em matemática. 

c) Matemática é a disciplina que mais deve ser levada em consideração, uma vez que seu peso é o 

maior de todos. 

d) A nota máxima que poderia ter sido alcançada em matemática é igual a 30 pontos. 

e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais 

importante. 

Considerando a resposta correta da questão, discordo que a alternativa E seja a correta.  

Analisando a alternativa E. 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

 e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais importante. 

Considerando que o no enunciado da questão que está entre parênteses, dá a entender que o peso 

das disciplinas não deve ser considerado. Levando em conta a resposta E considera o peso da 

disciplina de português é o mais alto sendo que a disciplina seja a de maior importância. Tendo 

levado em conta este enunciado, ficou com dupla interpretação. 

E também em uma busca minuciosa nas leis, (BNCC, LDB, RCN  e PCNs) que regem a educação 

nacional não foi encontrado nenhum parecer que especifique a importância de uma disciplina e 

outra. Sendo que todas as disciplinas tem a mesma importância para formação do sujeito. Por tanto 

essa consideração está incorreta. 

Fundamentação 20: 

Inscrição 2115610 

Com base nas notas tiradas por Pedro, bem como nos respectivos pesos das provas, analise a 

tabela abaixo: 

Disciplina Peso Nota 

Português 3 7,0 

Matemática 2 5,0 

Inglês 1 8,0 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 
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a) Pedro passou de ano, uma vez que sua média aritmética ponderada foi superior a 7,0. 

b) Caso Pedro tivesse tirado 10 em inglês, poderia ter chegado à nota máxima que pode ser 

alcançada em matemática. 

c) Matemática é a disciplina que mais deve ser levada em consideração, uma vez que seu peso é o 

maior de todos. 

d) A nota máxima que poderia ter sido alcançada em matemática é igual a 30 pontos. 

e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais 

importante. 

Considerando a resposta correta da questão, discordo que a alternativa E seja a correta.  

Analisando a alternativa E. 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais importante. 

Considerando que o no enunciado da questão que está entre parênteses, dá a entender que o peso 

das disciplinas não deve ser considerado. Levando em conta a resposta E considera o peso da 

disciplina de português é o mais alto sendo que a disciplina seja a de maior importância. Tendo 

levado em conta este enunciado, ficou com dupla interpretação. 

E também em uma busca minuciosa nas leis, (BNCC, LDB, RCN  e PCNs) que regem a educação 

nacional não foi encontrado nenhum parecer que especifique a importância de uma disciplina e 

outra. Sendo que todas as disciplinas tem a mesma importância para formação do sujeito. Por tanto 

essa consideração está incorreta. 

Fundamentação 21: 

Inscrição 2113021 

Considerando que o no enunciado da questão que está entre parênteses, dá a entender que o peso 

das disciplinas não deve ser considerado. Levando em conta a resposta E considera o peso da 

disciplina de português é o mais alto sendo que a disciplina seja a de maior importância. Tendo 

levado em conta este enunciado, ficou com dupla interpretação. 

E também em uma busca minuciosa nas leis, (BNCC, LDB, RCN  e PCNs) que regem a educação 

nacional não foi encontrado nenhum parecer que especifique a importância de uma disciplina e 

outra. Sendo que todas as disciplinas tem a mesma importância para formação do sujeito. Por tanto 

essa consideração está incorreta. Sendo assim solicitamos a anulação dessa questão. 

Com base nas notas tiradas por Pedro, bem como nos respectivos pesos das provas, analise a tabela 

abaixo: 

Disciplina Peso Nota 

Português 3 7,0 

Matemática 2 5,0 

Inglês 1 8,0 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

a) Pedro passou de ano, uma vez que sua média aritmética ponderada foi superior a 7,0. 

b) Caso Pedro tivesse tirado 10 em inglês, poderia ter chegado à nota máxima que pode ser 

alcançada em matemática. 

c) Matemática é a disciplina que mais deve ser levada em consideração, uma vez que seu peso é o 

maior de todos. 

d) A nota máxima que poderia ter sido alcançada em matemática é igual a 30 pontos. 

e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais 

importante. 

Analisando a alternativa E. 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

 e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais importante. 

Considerando que o no enunciado da questão que está entre parênteses, dá a entender que o peso 

das disciplinas não deve ser considerado. Levando em conta a resposta E considera o peso da 

disciplina de português é o mais alto sendo que a disciplina seja a de maior importância. Tendo 
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levado em conta este enunciado, ficou com dupla interpretação. 

E também em uma busca minuciosa nas leis, (BNCC, LDB, RCN  e PCNs) que regem a educação 

nacional não foi encontrado nenhum parecer que especifique a importância de uma disciplina e 

outra. Sendo que todas as disciplinas tem a mesma importância para formação do sujeito. Por tanto 

essa consideração está incorreta. 

Fundamentação 22: 

Inscrição 2113020 

Considerando que o no enunciado da questão que está entre parênteses, dá a entender que o peso 

das disciplinas não deve ser considerado. Levando em conta a resposta E considera o peso da 

disciplina de português é o mais alto sendo que a disciplina seja a de maior importância. Tendo 

levado em conta este enunciado, ficou com dupla interpretação. 

E também em uma busca minuciosa nas leis, (BNCC, LDB, RCN  e PCNs) que regem a educação 

nacional não foi encontrado nenhum parecer que especifique a importância de uma disciplina e 

outra. Sendo que todas as disciplinas tem a mesma importância para formação do sujeito. Por tanto 

essa consideração está incorreta. Sendo assim solicitamos a anulação da questão 9. 

Com base nas notas tiradas por Pedro, bem como nos respectivos pesos das provas, analise a tabela 

abaixo: 

Disciplina Peso Nota 

Português 3 7,0 

Matemática 2 5,0 

Inglês 1 8,0 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

a) Pedro passou de ano, uma vez que sua média aritmética ponderada foi superior a 7,0. 

b) Caso Pedro tivesse tirado 10 em inglês, poderia ter chegado à nota máxima que pode ser 

alcançada em matemática. 

c) Matemática é a disciplina que mais deve ser levada em consideração, uma vez que seu peso é o 

maior de todos. 

d) A nota máxima que poderia ter sido alcançada em matemática é igual a 30 pontos. 

e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais 

importante. 

Considerando a resposta correta da questão, discordo que a alternativa E seja a correta.  

Analisando a alternativa E. 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

 e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais importante. 

Fundamentação 23: 

Inscrição 2108245 

E também em uma busca minuciosa nas leis, (BNCC, LDB, RCN  e PCNs) que regem a educação 

nacional não foi encontrado nenhum parecer que especifique a importância de uma disciplina e 

outra. Sendo que todas as disciplinas tem a mesma importância para formação do sujeito. Por tanto 

essa consideração está incorreta. 

Com base nas notas tiradas por Pedro, bem como nos respectivos pesos das provas, analise a 

tabela abaixo: 

Disciplina Peso Nota 

Português 3 7,0 

Matemática 2 5,0 

Inglês 1 8,0 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

a) Pedro passou de ano, uma vez que sua média aritmética ponderada foi superior a 7,0. 

b) Caso Pedro tivesse tirado 10 em inglês, poderia ter chegado à nota máxima que pode ser 

alcançada em matemática. 

c) Matemática é a disciplina que mais deve ser levada em consideração, uma vez que seu peso é o 

maior de todos. 

d) A nota máxima que poderia ter sido alcançada em matemática é igual a 30 pontos. 

e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais 
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importante. 

Considerando a resposta correta da questão, discordo que a alternativa E seja a correta.  

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

 e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais importante. 

Considerando que o no enunciado da questão que está entre parênteses, dá a entender que o peso 

das disciplinas não deve ser considerado. Levando em conta a resposta E considera o peso da 

disciplina de português é o mais alto sendo que a disciplina seja a de maior importância. Tendo 

levado em conta este enunciado, ficou com dupla interpretação. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2108245/1955b6b0

b654bb4c6dc473a1d597a016.docx 

Fundamentação 24: 

Inscrição 2107214 

E também em uma busca minuciosa nas leis, (BNCC, LDB, RCN  e PCNs) que regem a educação 

nacional não foi encontrado nenhum parecer que especifique a importância de uma disciplina e 

outra. Sendo que todas as disciplinas tem a mesma importância para formação do sujeito. Por tanto 

essa consideração está incorreta. 

Com base nas notas tiradas por Pedro, bem como nos respectivos pesos das provas, analise a 

tabela abaixo: 

Disciplina Peso Nota 

Português 3 7,0 

Matemática 2 5,0 

Inglês 1 8,0 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

a) Pedro passou de ano, uma vez que sua média aritmética ponderada foi superior a 7,0. 

b) Caso Pedro tivesse tirado 10 em inglês, poderia ter chegado à nota máxima que pode ser 

alcançada em matemática. 

c) Matemática é a disciplina que mais deve ser levada em consideração, uma vez que seu peso é o 

maior de todos. 

d) A nota máxima que poderia ter sido alcançada em matemática é igual a 30 pontos. 

e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais 

importante. 

Considerando a resposta correta da questão, discordo que a alternativa E seja a correta.  

Analisando a alternativa E. 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

 e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais importante. 

Considerando que o no enunciado da questão que está entre parênteses, dá a entender que o peso 

das disciplinas não deve ser considerado. Levando em conta a resposta E considera o peso da 

disciplina de português é o mais alto sendo que a disciplina seja a de maior importância. Tendo 

levado em conta este enunciado, ficou com dupla interpretação. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2107214/a4a16814

a1cb06958ceaa6a8a73b8b8b.docx 

Fundamentação 25: 

Inscrição 2111255 

E também em uma busca minuciosa nas leis, (BNCC, LDB, RCN  e PCNs) que regem a educação 

nacional não foi encontrado nenhum parecer que especifique a importância de uma disciplina e 

outra. Sendo que todas as disciplinas tem a mesma importância para formação do sujeito. Por tanto 

essa consideração está incorreta. 

Com base nas notas tiradas por Pedro, bem como nos respectivos pesos das provas, analise a 

tabela abaixo: 

Disciplina Peso Nota 

Português 3 7,0 

Matemática 2 5,0 
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Inglês 1 8,0 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

a) Pedro passou de ano, uma vez que sua média aritmética ponderada foi superior a 7,0. 

b) Caso Pedro tivesse tirado 10 em inglês, poderia ter chegado à nota máxima que pode ser 

alcançada em matemática. 

c) Matemática é a disciplina que mais deve ser levada em consideração, uma vez que seu peso é o 

maior de todos. 

d) A nota máxima que poderia ter sido alcançada em matemática é igual a 30 pontos. 

e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais 

importante. 

Considerando a resposta correta da questão, discordo que a alternativa E seja a correta.  

Analisando a alternativa E. 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

 e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais importante. 

Considerando que o no enunciado da questão que está entre parênteses, dá a entender que o peso 

das disciplinas não deve ser considerado. Levando em conta a resposta E considera o peso da 

disciplina de português é o mais alto sendo que a disciplina seja a de maior importância. Tendo 

levado em conta este enunciado, ficou com dupla interpretação. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2111255/60eb5f8b

09528dce7c4987b8c77bf6c0.docx 

Fundamentação 26: 

Inscrição 2115115 

Analisando a alternativa E. 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

 e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais importante. 

Considerando que o no enunciado da questão que está entre parênteses, dá a entender que o peso 

das disciplinas não deve ser considerado. Levando em conta a resposta E considera o peso da 

disciplina de português é o mais alto sendo que a disciplina seja a de maior importância. Tendo 

levado em conta este enunciado, ficou com dupla interpretação. 

E também em uma busca minuciosa nas leis, (BNCC, LDB, RCN  e PCNs) que regem a educação 

nacional não foi encontrado nenhum parecer que especifique a importância de uma disciplina e 

outra. Sendo que todas as disciplinas tem a mesma importância para formação do sujeito. Por tanto 

essa consideração está incorreta. 

Com base nas notas tiradas por Pedro, bem como nos respectivos pesos das provas, analise a 

tabela abaixo: 

Disciplina Peso Nota 

Português 3 7,0 

Matemática 2 5,0 

Inglês 1 8,0 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

a) Pedro passou de ano, uma vez que sua média aritmética ponderada foi superior a 7,0. 

b) Caso Pedro tivesse tirado 10 em inglês, poderia ter chegado à nota máxima que pode ser 

alcançada em matemática. 

c) Matemática é a disciplina que mais deve ser levada em consideração, uma vez que seu peso é o 

maior de todos. 

d) A nota máxima que poderia ter sido alcançada em matemática é igual a 30 pontos. 

e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais 

importante. 
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Considerando a resposta correta da questão, discordo que a alternativa E seja a correta. 

Fundamentação 27: 

Inscrição 2113115 

A segunda parte do enunciado da questão nº 09, situada após o quadro com notas e pesos, diz 

que: “Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova 

(desconsiderando o peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou 

superior a 7,0, assinale a alternativa correta”. Ao analisar o enunciado, entende-se que o peso das 

questões não deve ser considerado. E observando que a alternativa divulgada como correta (letra 

“E”) considera o peso da disciplina de português como o mais alto e também a disciplina como a 

mais importante. Dessa forma, gera uma dupla interpretação nas informações. Complementa-se a 

isso o termo “logo, português é a disciplina mais importante” utilizado erroneamente. Sabe-se que 

há inúmeros documentos que regem a educação nacional, e este termo não consta em nenhum 

destes documentos, pois não há uma disciplina mais ou menos importante que a outra, e todas as 

disciplinas possuem a mesma importância para a formação do sujeito. A utilização do termo acima 

citado induz o candidato ao erro 

Fundamentação 28: 

Inscrição 2109742 

Com base nas notas tiradas por Pedro, bem como nos respectivos pesos das provas, analise a 

tabela abaixo: 

Disciplina Peso Nota 

Português 3 7,0 

Matemática 2 5,0 

Inglês 1 8,0 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

a) Pedro passou de ano, uma vez que sua média aritmética ponderada foi superior a 7,0. 

b) Caso Pedro tivesse tirado 10 em inglês, poderia ter chegado à nota máxima que pode ser 

alcançada em matemática. 

c) Matemática é a disciplina que mais deve ser levada em consideração, uma vez que seu peso é o 

maior de todos. 

d) A nota máxima que poderia ter sido alcançada em matemática é igual a 30 pontos. 

e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais 

importante. 

Considerando a resposta correta da questão, discordo que a alternativa E seja a correta.  

Analisando a alternativa E. 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

 e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais importante. 

Considerando que o no enunciado da questão que está entre parênteses, dá a entender que o peso 

das disciplinas não deve ser considerado. Levando em conta a resposta E considera o peso da 

disciplina de português é o mais alto sendo que a disciplina seja a de maior importância. Tendo 

levado em conta este enunciado, ficou com dupla interpretação. 

E também em uma busca minuciosa nas leis, (BNCC, LDB, RCN  e PCNs) que regem a educação 

nacional não foi encontrado nenhum parecer que especifique a importância de uma disciplina e 

outra. Sendo que todas as disciplinas tem a mesma importância para formação do sujeito. Por tanto 

essa consideração está incorreta. 

Fundamentação 29: 

Inscrição 2109007 

09 – Com base nas notas tiradas por Pedro, bem como nos respectivos pesos das provas, analise a 

tabela abaixo: 

Disciplina         Peso        Nota 

Português            3             7,0 

Matemática         2             5,0 

Inglês                    1             8,0 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso 

das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 
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a) Pedro passou de ano, uma vez que sua média aritmética ponderada foi superior a 7,0. 

b) Caso Pedro tivesse tirado 10 em inglês, poderia ter chegado à nota máxima que pode ser 

alcançada em matemática. 

c) Matemática é a disciplina que mais deve ser levada em consideração, uma vez que seu peso 

é o maior de todos. 

d) A nota máxima que poderia ter sido alcançada em matemática é igual a 30 pontos. 

e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais 

importante. 

A segunda parte do enunciado da questão nº 09, situada após o quadro com notas e pesos, diz 

que: “Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova 

(desconsiderando o peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou 

superior a 7,0, assinale a alternativa correta”. 

Ao analisar o enunciado, entende-se que o peso das questões não deve ser considerado. E 

observando que a alternativa divulgada como correta (letra “E”) considera o peso da disciplina de 

português como o mais alto e também a disciplina como a mais importante. Dessa forma, gera uma 

dupla interpretação nas informações. Complementa-se a isso o termo “logo, português é a 

disciplina mais importante” utilizado erroneamente. Sabe-se que há inúmeros documentos que 

regem a educação nacional, e este termo não consta em nenhum destes documentos, pois não há 

uma disciplina mais ou menos importante que a outra, e todas as disciplinas possuem a mesma 

importância para a formação do sujeito. A utilização do termo acima citado induz o candidato ao 

erro. 

Fundamentação 30: 

Inscrição 2108286 

questao numero 9 

Não possui alternativa correta no gabarito 

Ao analisar o enunciado a primeira vista da resposta foi descartada a letra E, pois conforme esta 

descrito na alternativa que português é a disciplina mais importante, esse termo utilizado como 

Português disciplina mais importante deixou a questão equivocada, até porque se for considerar 

esse termo como sendo o peso, também percebe-se o erro no enunciado pois esta claramente 

entre parênteses ( para desconsiderar o peso da disciplina), assim sendo, não tem como estar 

correta a letra E , pois não há disciplina mais ou menos importante, todas possuem a mesma 

importância para a formação dos alunos. 

Fundamentação 31: 

Inscrição 2111340 

O pedido se refere a anulação da questão número 9, do presente edital. 

QUESTÃO 09 – 

Com base nas notas tiradas por Pedro, bem como nos respectivos pesos das provas, analise a tabela 

abaixo: 

Disciplina Peso Nota 

Português 3 7,0 

Matemática 2 5,0 

Inglês 1 8,0 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso 

das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

a) Pedro passou de ano, uma vez que sua média aritmética ponderada foi superior a 7,0. 

b) Caso Pedro tivesse tirado 10 em inglês, poderia ter chegado à nota máxima que pode ser 

alcançada em matemática. 

c) Matemática é a disciplina que mais deve ser levada em consideração, uma vez que seu peso 

é o maior de todos. 

d) A nota máxima que poderia ter sido alcançada em matemática é igual a 30 pontos. 

e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais 

importante. 

Considerando a resposta correta da questão, discordo que a alternativa E seja a correta.  

Analisando a alternativa E. 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais importante. 
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Considerando que o no enunciado da questão, que está entre parênteses, dá a entender que o peso 

das disciplinas não deve ser considerado. Levando em conta a resposta E, esta considera que o peso 

da disciplina de português é o mais alto sendo que a disciplina seja a de maior importância. Tendo 

levado em conta este enunciado, ficou com dupla interpretação. 

E também em uma busca minuciosa nas leis, (BNCC, LDB, RCN  e PCNs) que regem a educação 

nacional não foi encontrado nenhum parecer que especifique a importância de uma disciplina e 

outra. Sendo que todas as disciplinas tem a mesma importância para formação do sujeito. Por tanto 

essa consideração está incorreta. 

Fundamentação 32: 

Inscrição 2115221 

PEDIDO DE ANULAMENTO DA QUESTÃO 9 

A questão de número 9 de matemática não apresenta nenhuma alternativa correta.  

Pois, em se tratando de uma prova para seleção de professores, logo não é correto ter entre 

alternativas menções de que uma disciplina mais importante do que outra. Ou seja, dizer que a 

disciplina de português é mais importante do que a de matemática não é correto. 

Nesse caso a palavra “IMPORTANTE” descaracteriza a estrutura da alternativa, dando duplo sentido, 

tendo em vista os longos debates, inclusive diante a estruturação da BNCC quando o valorização e 

importância de todas as disciplinas. 

Questão: 09 

09 – Com base nas notas tiradas por Pedro, bem como nos respectivos pesos das provas, analise a 

tabela abaixo: 

Disciplina Peso Nota 

Português 3 7,0 

Matemática 2 5,0 

Inglês 1 8,0 

Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o 

peso das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

a) Pedro passou de ano, uma vez que sua média aritmética ponderada foi superior a 7,0. 

b) Caso Pedro tivesse tirado 10 em inglês, poderia ter chegado à nota máxima que pode ser 

alcançada em matemática. 

c) Matemática é a disciplina que mais deve ser levada em consideração, uma vez que seu 

peso é o maior de todos. 

d) A nota máxima que poderia ter sido alcançada em matemática é igual a 30 pontos. 

e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior 

à nota máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a 

disciplina mais importante. 

Parecer: 

 DEFERIDO. 

O recurso assiste ao recorrente, uma vez que o enunciado não deixou claro aos candidatos as 

análises que deveriam ter sido feitas. Houve ambuiguidade nas palavras “pontos” e “notas” e, 

portanto, para que não haja prejuízos a ninguém, a questão será anulada. 

 

Questão: 10 – Matemática 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2116421 

A questão n.10 apresenta dubiedade de interpretações uma vez que orienta para assinalar “[...]a 

alternativa que define corretamente o montante do empréstimo…”. 

 

Há a interpretação de que o valor do montante seria correspondente ao valor do capital, haja vista 

que não há explicação sobre a natureza do valor identificado como “valor do capital”. 

Há interpretação de que o montante do empréstimo equivale unicamente ao valor de empréstimo 

solicitado(exigindo que o leitor subentenda que este seja correspondente ao valor de “capital”) uma 

vez que não explicita claramente quanto seria solicitado para empréstimo, apenas apresentou-se 

uma tabela sem explicação com maiores detalhes. 

  

Questão: 10 

10 – Com base em um empréstimo a juros simples, analise: 

Capital R$ 5.200,00 

Tempo  3 anos 

Juros 1,2% a.m. 

Assinale a alternativa que define corretamente o montante do empréstimo acima: 

a) R$ 2.246,40 
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b) R$ 7.560,20 

c) R$ 7.446,40 

d) R$ 7.580,50 

e) R$ 9.250,00 

Parecer: 

 INDEFERIDO. 

O recurso não assiste ao recorrente, uma vez que o “capital” logicamente é o valor solicitado no 

empréstimo, uma vez que “montante” é soma do capital mais o juro. 

Assim, gabarito correto e mantido. 

Gabarito: C) R$ 7.446,40 

 

Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

 

Questão: 11 – Professor Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2114873 

Questão número 11 de anos iniciais o seu enunciado não condiz com as características do 

transtorno. 

As dificuldades de aprendizagem não-verbais [...] Diga-se  Transtorno de Aprendizagem Não-Verbal 

Segundo  literatura “ Neuropsicologia do Desenvolvimento” editora Rubio, autoras:Mônica C. 

Miranda, Mauro Muszkat , Claudia Belim de Mello. Capitulo 9 ,pág 197 à 208. 

O perfil neuropsicológico do TANV abrange dificuldades de compreensão visuoespacial, de 

comunicação interpessoal, problemas na aquisição de matemática. 

 Dentro das funções executivas o  indivíduo com TANV: 

 Dificuldades de lidar com informações novas ou situações mais complexas. 

Dificuldades de formação de conceitos 

Dificuldades de estabelecer hipóteses 

Baixo desempenho em resolução de problemas  

Dificuldades acentuadas em matemática 

Dificuldades da compreensão da leitura e muito mais. 

O transtorno de aprendizagem não-verbal é uma alteração específica no funcionamento do sistema 

nervoso, caracterizada por prejuízos marcantes no raciocínio matemático, na cognição visoespacial, 

coordenação motora, percepção sensorial e nas habilidades sociais. Estudos recentes apontam para 

alterações na substância branca nas conexões córtico-corticais do hemisfério direito, relacionadas 

ao comprometimento de funções implicadas no transtorno 

http://www.revistapsicopedagogia.com.br/detalhes/504/transtornos-da-aprendizagem-nao-verbal. 

 

Questão:11 

11 – As dificuldades de aprendizagem não-verbais são aquelas em que a criança apresenta para 

perceber a si mesma, perceber seu mundo e relacionar-se com outras pessoas, embora tenham 

inteligência normal ou superior à média e não apresentam nenhum transtorno emocional. Por 

exemplo, a dissemia trata-se: 

a) Dificuldade para utilizar e entender sinais e sinalização não-verbais. 

b) Habilidade precoce para reconhecer palavras escritas embora não compreendam seu 

significado. 

c) Dificuldade para ter noção espacial de si mesma e de outros. 

d) Quando a noção de profundidade é limitada, de modo que afeta sua motricidade. 

e) Quando o pensamento abstrato é afetado, de modo que afeta a formação de conceitos 

complexos. 

Parecer: 

INDEFERIDO 

O recurso não assiste ao recorrente, visto que, nem o enunciado nem a alternativa gabarito faz 

qualquer menção aos fundamentos epistemológicos e científicos que embasam o referido 

transtorno da aprendizagem. O tema é pertinente e está presente dentro da temática correlata que 

compõe o edital de provas. Por sua vez, argumentação do candidato reitera o gabarito, visto que 

sinais matemáticos também se configuram como um sistema de símbolos, assim como as demais 

situações apresentadas dão margem para interpretações a respeito da capacidade de comunicação 

que um indivíduo diagnosticado com tal particularidade apresenta. Desse modo, reitero a 

alternativa A como gabarito da questão. 

FONTE: 

GUERRA, Leila Boni, “A criança com dificuldade de aprendizagem: considerações sobre ab teoria-

modos de fazer. Rio de Janeiro, Enelivros,2002. 

http://www.revistapsicopedagogia.com.br/detalhes/504/transtornos-da-aprendizagem-nao-verbal
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CHAGAS, Pedro Pinheiro, Transtorno não-verbal daprendizagem, abril, 2007 

 

Professor de Artes 

 

Questão: 18 – Professor Artes 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2109515 

Por meio deste venho pedir a anulação das questões 18 e 19 da prova de artes. 

As questões 18 e 19 da prova de artes, deixaram a desejar por obter imagens não nítidas o 

suficiente para maior análise da questão. Me senti prejudicada pois se as imagens tivessem mais 

nítidas poderíamos ter uma análise maior da obra e do seu referido autor. 

As questões 18 e 19 tiveram as imagens das obras comprometidas por serem preto e branco. É 

sabido que na arte a textura e as cores são a marca registrada dos artistas. Tais quais se destacam 

por períodos históricos e por suas fases,  pelo modo que pintam ou usam matérias diversificados 

para aprimorar a sua obra. Sendo assim as imagens não deixavam nítido cores e texturas, por serem 

em preto e branco. Deste modo, ficou prejudicial a análise das obras e seus referidos autores. 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2107463 

Solicito anulação das questões 18 e 19 da prova de artes, devido a falta das cores nas imagens, para 

que seja feita a leitura e interpretação das mesmas de forma correta, de acordo como o artista 

criou, pois a cor faz parte para o entendimento e significado da obra. As imagens apresentavam-se 

em preto e branco, as quais não dá para definir a obra e seu respectivo artista. 

Nas questões 18 e 19 referentes a imagens de obras, necessita-se de cores, imagens coloridas para 

a interpretação e leitura das mesmas, pois para se analisar uma obra a cor é um dos elementos 

principais de observação para definição do que o artista desenhou. As imagens apresentavam-se 

em preto e branco no caderno da prova. 

Entendo que estas questões devem serem anuladas devido não estarem de acordo com uma obra 

de arte, a qual necessita da cor para sua leitura e até mesmo releitura. As questões 18 e 19 

necessitam da cor, para melhor compreensão e definição de qual artista as criou, solicito anulação 

das mesmas pela comissão organizadora e pela banca que organizou e elaborou as questões. 

Questão:18 

Analise a imagem a seguir: 

 
18 – A obra acima é uma das mais conhecidas de que artista plástico(a) brasileiro? 

a) Adriana Varejão. 

b) Vik Muniz. 

c) Tomie Ohtake. 

d) Hideko Honma. 

e) Hélio Oiticica.  
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Parecer: 

 INDEFERIDO.  

A referida obra é uma interpretação livre da obra clássica de Da Vinci e se trata de uma das mais 

conhecidas das de Vik Muniz. A ausência de coloração, bem como de outras características das 

artes plásticas, em nada interfere em sua pronta identificação por parte de quem está familiarizado. 

Foi esse conhecimento, exatamente, que esta questão buscou aferir.   

 

Questão: 19 – Professor Artes 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2109515 

Por meio deste venho pedir a anulação das questões 18 e 19 da prova de artes. 

As questões 18 e 19 da prova de artes, deixaram a desejar por obter imagens não nítidas o 

suficiente para maior análise da questão. Me senti prejudicada pois se as imagens tivessem mais 

nítidas poderíamos ter uma análise maior da obra e do seu referido autor. 

As questões 18 e 19 tiveram as imagens das obras comprometidas por serem preto e branco. É 

sabido que na arte a textura e as cores são a marca registrada dos artistas. Tais quais se destacam 

por períodos históricos e por suas fases,  pelo modo que pintam ou usam matérias diversificados 

para aprimorar a sua obra. Sendo assim as imagens não deixavam nítido cores e texturas, por serem 

em preto e branco. Deste modo, ficou prejudicial a análise das obras e seus referidos autores. 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2107463 

Solicito anulação das questões 18 e 19 da prova de artes, devido a falta das cores nas imagens, para 

que seja feita a leitura e interpretação das mesmas de forma correta, de acordo como o artista 

criou, pois a cor faz parte para o entendimento e significado da obra. As imagens apresentavam-se 

em preto e branco, as quais não dá para definir a obra e seu respectivo artista. 

Nas questões 18 e 19 referentes a imagens de obras, necessita-se de cores, imagens coloridas para 

a interpretação e leitura das mesmas, pois para se analisar uma obra a cor é um dos elementos 

principais de observação para definição do que o artista desenhou. As imagens apresentavam-se 

em preto e branco no caderno da prova. 

Entendo que estas questões devem serem anuladas devido não estarem de acordo com uma obra 

de arte, a qual necessita da cor para sua leitura e até mesmo releitura. As questões 18 e 19 

necessitam da cor, para melhor compreensão e definição de qual artista as criou, solicito anulação 

das mesmas pela comissão organizadora e pela banca que organizou e elaborou as questões 

Questão: 19 

19 – A obra abaixo apresenta: 

 
a) Di Cavalcanti e sua obra “Autorretrato”. 

b) Di Cavalcanti e sua obra “Pierrot”. 

c) Cândido Portinari e sua obra “Autorretrato”. 

d) Lasar Segall e sua obra da fase cubista “Arlequim desfigurado”. 

e) Ismael Nery e sua obra "Autorretrato". 
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Parecer: 

 INDEFERIDO.  

A imagem à esquerda serve somente para contribuir com o candidato na interpretação da questão. 

O que conta mesmo é a justa identificação da tela à direita. Esta não carece de cor para ser 

identificada pelo candidato familiarizado com os estilos e correntes artísticas. Principalmente se 

comparadas com as demais alternativas que apresenta outros dois grandes artistas brasileiros 

improcedentes, bem como telas que simplesmente nunca foram produzidas, como “Arlequim 

Desfigurado”. 

 

Professor de Educação Especial – Interprete de Libras 

 

Questão: 13 – Professor Educação Especial – Interprete de Libras 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2107787 

Solicito a anulação da questão 13, uma vez que não possui uma alternativa correta a ser assinalada. 

Venho através deste, solicitar que a questão 13 da prova de Educação especial – Interprete de 

LIBRAS seja ANULADA, uma vez que não possui uma alternativa correta para ser assinalada. 

De acordo com o gabarito provisório, a alternativa correta para esta questão (ALTERNATIVA D), 

sugere que a IDENTIDADE SURDA FLUTUANTE refere-se a surdos que: o grupo de pessoas que 

nasceram ouvintes ou, por causas diversas, tornaram-se Surdos. Alguns conhecem a Língua 

Portuguesa falada, devido ao fato de terem ficado Surdos após certa idade, transitam entre o uso 

da Língua de Sinais e a Língua Oral, tratando esta alternativa como VERDADEIRA. Porém, o grupo 

de pessoas que nasceram ouvintes ou, por causas diversas, tornaram-se Surdos, não diz respeito à 

IDENTIDADE FLUTUANTE, mas sim aos surdos pertencentes à IDENTIDADE HÍBRIDA, portanto, esta 

alternativa é FALSA.  

As identidades surdas, segundo PERLIN (2008), podem ser classificadas em:  

a) Identidades Surdas Flutuantes: esses surdos não tem contato com a comunidade surda, seguem a 

cultura ouvinte/identidade de ouvintes, buscam a oralidade, não se identificam como surdos e 

utilizam a tecnologia da reabilitação.  

b) Identidades Surdas Híbridas: são os surdos que nasceram ouvintes e, por algum motivo ou 

doença, ficaram sem audição. Usam a língua oral ou língua de sinais, aceitam-se como surdos, a 

escrita segue a estrutura da Libras, usam tecnologia diferenciada.  

c) Identidades Surdas Embaçadas: é a representação estereotipada da surdez ou desconhecimento 

da surdez como questão cultural. Não usam a língua de sinais, não conseguem compreender a fala, 

são tratados como deficientes, muitos são 'aprisionados' pela família e há um desconhecimento da 

cultura surda.  

d) Identidades Surdas de Transição: esses surdos viveram em ambientes onde se afastaram da 

comunidade surda, ficaram sem contato com os demais. Vivem essa transição de uma identidade 

ouvinte para uma surda, há uma 'des-ouvintização'. É a transição da comunicação visual/oral para a 

visual/sinalizada.  

e) Identidades Surdas de Diáspora: divergem das identidades de transição, que passam de um 

estado para o outro, de um grupo surdo para outro. São surdos que vivem a mudança de um País 

para outro, de um Estado para o outro.  

f) Identidades Surdas Intermediárias: apresentam surdez leve à moderada, valorizam o uso do 

aparelho auditivo, procuram treinamentos de fala e não aceitam intérpretes da LSB. Buscam a 

tecnologia para treinos de fala, não aceitam intérpretes da língua de sinais, identificam-se com os 

ouvintes e não participam da comunidade surda. 

FONTE: https://www.uern.br/controledepaginas/edicao-atual-

/arquivos/367817_artigo_identidade_e_cultura_surda_acaca%C2%AD_jozilene_e_mifra_(1).pdf 

Gladis Perlin - autora Surda, teóloga, mestre e doutora em Educação; destacando, resumidamente, 

algumas características marcantes das mesmas: 

Na Identidade Surda (Identidade Política), as pessoas apresentam características culturais baseadas 

na experiência visual, como determinante em seu comportamento; utilizam-se, somente, da Língua 

de Sinais; transmitem sua Cultura e seu posicionamento resistente diante da diferença de ser para 

os demais Surdos. 

Esses participam de associações e grupos, nos quais compartilham suas experiências, seus anseios, 

seus sonhos e sua Cultura. 

A Identidade Surda Híbrida compreende o grupo de pessoas que nasceram ouvintes ou, por causas 

diversas, tornaram-se Surdos. Alguns conhecem a Língua Portuguesa falada, devido ao fato de 

terem ficado Surdos após certa idade, transitam entre o uso da Língua de Sinais e a Língua Oral, 

convivem bem com as Identidades Surdas (Políticas) nas Associações e Comunidades Surdas, 

aceitam-se como Surdos e exigem intérpretes, legenda na TV, dentre outros recursos, que facilitem 
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a comunicação. 

A Identidade Surda Flutuante abrange os Surdos que não frequentam a Comunidade Surda; não 

seguem a Cultura Surda e sim as representações dos ouvintes, que são o seu referencial; 

desconhecem ou rejeitam o intérprete da Língua de Sinais e, normalmente, costumam resistir ao 

uso da mesma; orgulham-se de saber falar corretamente e persistem em usar aparelhos auditivos, 

ouvindo ou não algum som. 

FONTE: https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/direito/a-cultura-surda-e-as-

diferentes-identidades-surdas/65139 

13 – Leia com atenção: 

 ( ) Na Identidade Surda (Identidade Política), as pessoas apresentam características culturais 

baseadas na experiência visual, como determinante em seu comportamento; utilizam-se, somente, 

da Língua de Sinais; transmitem sua Cultura e seu posicionamento resistente diante da diferença de 

ser para os demais Surdos.  

( ) Esses participam de associações e grupos, nos quais compartilham suas experiências, seus 

anseios, seus sonhos e sua Cultura. 

 ( ) A Identidade Surda Flutuante compreende o grupo de pessoas que nasceram ouvintes ou, por 

causas diversas, tornaram-se Surdos. Alguns conhecem a Língua Portuguesa falada, devido ao fato 

de terem ficado Surdos após certa idade, transitam entre o uso da Língua de Sinais e a Língua Oral.  

( ) A Identidade Surda Híbrida abrange os Surdos que não frequentam a Comunidade Surda; não 

seguem a Cultura Surda e sim as representações dos ouvintes, que são o seu referencial; 

desconhecem ou rejeitam o intérprete da Língua de Sinais e, normalmente, costumam resistir ao 

uso da mesma; orgulham-se de saber falar corretamente e persistem em usar aparelhos auditivos, 

ouvindo ou não algum som.  

 Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, a sequência das 

proposições acima é, respectivamente:  

a) F – F – F – V 

 b) F – V – F – F  

c) F – V – V – F  

d) V – F – V – F 

 e) F – F – V – V 

Questão: 13 

13 – Leia com atenção: 

( ) Na Identidade Surda (Identidade Política), as pessoas apresentam características culturais 

baseadas na experiência visual, como determinante em seu comportamento; utilizam-se, 

somente, da Língua de Sinais; transmitem sua Cultura e seu posicionamento resistente diante da 

diferença de ser para os demais Surdos. 

( ) Esses participam de associações e grupos, nos quais compartilham suas experiências, seus 

anseios, seus sonhos e sua Cultura. 

( ) A Identidade Surda Flutuante compreende o grupo de pessoas que nasceram ouvintes 

ou, por causas diversas, tornaram-se Surdos. Alguns conhecem a Língua Portuguesa falada, 

devido ao fato de terem ficado Surdos após certa idade, transitam entre o uso da Língua de 

Sinais e a Língua Oral. 

( ) A Identidade Surda Híbrida abrange os Surdos que não frequentam a Comunidade Surda; 

não seguem a Cultura Surda e sim as representações dos ouvintes, que são o seu referencial; 

desconhecem ou rejeitam o intérprete da Língua de Sinais e, normalmente, costumam resistir ao 

uso da mesma; orgulham-se de saber falar corretamente e persistem em usar aparelhos 

auditivos, ouvindo ou não algum som. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, a sequência das 

proposições acima é, respectivamente: 

a) F – F – F – V  

b) F – V – F – F  

c) F – V – V – F  

d) V – F – V – F  

e) F – F – V – V 

Parecer: 

 INDEFERIDO.  

Existem muitas maneiras de enquadrar em modelos teóricos a pessoa surda. Entretanto, nada há na 

melhor literatura da área, nem sequer na argumentação do recurso, que invalide a definição usada 

na questão da ideia de Identidade surda flutuante.  

Vejamos o que diz Gladys Perlin sobre o assunto: 

“Identidade Flutuante: na qual o surdo se espelha na representação hegemonia do ouvinte, 
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vivendo e se manifestando de acordo com o mundo ouvinte”. E agora o que consta na questão: “a 

Identidade Surda Flutuante compreende o grupo de pessoas que nasceram ouvintes ou, por causas 

diversas, tornaram-se Surdos. Alguns conhecem a Língua Portuguesa falada, devido ao fato de 

terem ficado Surdos após certa idade, transitam entre o uso da Língua de Sinais e a Língua Oral”. 

Verifica-se que são ideias complementares e não antagônicas. Da mesma fonte, para mais rápida 

consulta, há o ilibado sitio da internet: 

 Características Determinantes da Identidade Surda - Portal Educação (portaleducacao.com.br). 

 

Professor de Educação Especial 

 

Questão: 11 – Professor Educação Especial 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2110667 

ILUSTRÍSSIMOS MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA, QUE HOUVE UM EQUÍVOCO POR PARTE 

DESTA CULTA BANCA POIS FOI EXIGIDA NA PROVA UMA QUESTÃO CUJO CONTEÚDO NÃO SE 

ENCONTRA PREVISTO NO PROGRAMA DO EDITAL. 

A QUESTÃO 11 DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CUJO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO NÃO CONSTAVA NO 

EDITAL. TENDO EM VISTA A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO, MORALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA, VENHO RESPEITOSAMENTE À PRESENÇA 

DESTA BANCA REQUERER A ANULAÇÃO DA QUESTÃO E A ATRIBUIÇÃO DOS PONTOS DA MESMA. 

Segundo o EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 3/2021, DE 24 DE AGOSTO DE 2021. Os 

conteúdos a serem estudados da EDUCAÇÃO ESPECIAL Conceitos, Legislação e Histórico da 

Educação Inclusiva. Metodologia Científica. Bases Genéticas das Deficiências. Desenvolvimento 

Neuropsicomotor. Deficiência Intelectual. Deficiência Auditiva. Deficiência Visual. Deficiência 

Múltipla. Deficiência Física. Transtorno do Espectro Autista e Altas Habilidades. Orientação e 

Mobilidade; Atendimento pedagógico domiciliar. Atribuições do professor do Atendimento 

Educacional Especializado; Atribuições do Professor Auxiliar. Adaptação de metodologias e 

materiais pedagógicos. Sistematização Curricular da Rede Municipal de Educação de Concórdia. 

LDB, Métodos de Alfabetização. Psicomotricidade. Base Nacional Comum Curricular – BNCC. 

11 – Os métodos sintáticos de alfabetização:  

a) Vão das partes para o todo, terminando com as unidades sonoras ou gráficas.  

b) Vão do todo para as partes, começando com as unidades sonoras.  

c) Vão do todo para as partes, começando com as unidades gráficas.  

d) Vão do todo para as partes, terminando com as unidades sonoras. 

 e) Vão das partes para o todo, começando com as unidades sonoras ou gráficas. 

Questão:11 

11 – Os métodos sintáticos de alfabetização: 

a) Vão das partes para o todo, terminando com as unidades sonoras ou gráficas. 

b) Vão do todo para as partes, começando com as unidades sonoras. 

c) Vão do todo para as partes, começando com as unidades gráficas. 

d) Vão do todo para as partes, terminando com as unidades sonoras. 

e) Vão das partes para o todo, começando com as unidades sonoras ou gráficas. 

Parecer: 

 INDEFERIDO.  

A questão está contemplada no seguinte tópico presente no conteúdo proposto: Métodos de 

Alfabetização; tópico, este, que consta inclusive no corpo do recurso. 

 

Questão: 12 – Professor Educação Especial 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2108789 

Conforme relatado  venho através deste solicitar a anulação da questão  e uma nova correção no 

gabarito. 

Diante da questão 12  em Conhecimentos Específicos na área da Educação Especial venho através 

deste, buscar recurso para que a questão seja revista e analisada, pois a mesma apresenta dúvidas 

com relação a expressão "ordem cronológica". 

Diante de várias pesquisas podemos observar que o termo "ordem cronológica" como é relatado na 

questão 12 em Educação Especial pode ser interpretado em dois tempos: crescente e decrescente, 

ou seja, seguindo uma linha do tempo ou a ordem como os mesmos aconteceram. Porém na 

questão pode ser observado que os mesmos fatos relatados podem ser interpretados em ordem 

decrescente, uma vez que não é mencionado na questão qual ordem deve ser respeitada. 

https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/esporte/caracteristicas-determinantes-da-identidade-surda/38654#:~:text=Segundo%20Perlin%20%281998%29%2C%20as%20identidades%20podem%20ser%20definidas,se%20manifestando%20de%20acordo%20com%20o%20mundo%20ouvinte%3B
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Questão: 12 

12 – Leia com atenção: 

I – Portaria MEC nº 1.793– Recomenda a inclusão de conteúdos relativos aos aspectos–Ético–

Políticos–Educacionais da Normalização e Integração da Pessoa Portadora de Necessidades 

Especiais. 

II – LDB: A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, no artigo 59, 

preconiza que os sistemas de ensino devam assegurar aos alunos currículo, métodos, recursos e 

organização específicos para atender as suas necessidades. Essa lei atribui às redes de ensino o 

dever de disponibilizar todos os recursos necessários para o atendimento igualitário entre os 

estudantes com necessidades educacionais especiais e os demais estudantes.  

III – Decreto nº 3.298 – Dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora 

de Deficiência. A Educação Especial é definida como uma modalidade transversal a todos os 

níveis e modalidades de ensino.  

A ordem cronológica das legislações acima é: 

a) I – III – II 

b) II – III – I 

c) II – I – III 

d) I – II – III 

e) III – II – I 

Parecer: 

 INDEFERIDO. 

Ordem cronológica é aquela que, uma vez iniciada, segue sequencialmente num crescendo rumo ao 

último nível, numa escala lógica e progressiva. Se a ordem cronológica fosse inversa, esta banca 

teria o cuidado de especificar isso. 

 

Questão: 14 – Professor Educação Especial 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2110667 

Sugiro que revisem e anulem esta questão. 

14 – É a surdez completa a ausência total do som: 

 a) Abcesso.  

b) Afusão.  

c) Cofose.  

d) Comosidade. 

 e) Diátese. 

Na questão número 14 da área da educação especial fala sobre surdez, sendo que, A surdez 

completa, também chamada de deficiência auditiva, no ano de 2020 e 2021 teve várias alterações 

na ldb  sobre a questão da deficiência auditiva. 

Deveria também ter como alternativa deficiência auditiva. 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2111218 

Pedido de anulação da questão número 14 de Educação Especial. 

requerimento de anulação da questão abaixo do caderno de educação especial, visto que trata de 

assuntos não previsto no edital. 

14 - É a surdez completa a ausência total do som:  

a) Abcesso.  

b) Afusão.  

c) Cofose.  

d) Comosidade. 

 e) Diátese. 

Venho por meio deste, solicitar que a questão número 14, da prova de educação especial seja 

anulada, tendo em vista que foram utilizados os termos técnicos relativos à medicina para designar 

a surdez, não levando em consideração o que consta nos documentos que designam a educação. 

Decreto 5.296 de 2 de dezembro de 2004, define surdez como:  

Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida 

por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; 

De acordo com a Resolução CEE/SC n° 100, de 13 de dezembro de 2016 (SANTA CATARINA, 2016b), 

o público da Educação Especial é formado pelos estudantes com deficiência, intelectual e física, 

Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) e 

altas habilidades/superdotação, assim conceituados: 

[...] 1. deficiência auditiva - aqueles com perda parcial ou total, congênita ou adquirida, da 

capacidade auditiva, de acordo com os graus abaixo relacionados:  

a) leve: perda auditiva de 25 a 40 dB;  
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b) moderada: perda auditiva de 45 a 60 dB;  

c) severa: perda auditiva de 65 a 90 dB;  

d) profunda: perda auditiva acima de 95 dB 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL Brasília 2006, Educação Infantil 

Surdez: DIFICULDADES DE COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO - SURDEZ 

 A surdez consiste na perda maior ou menor da percepção normal dos sons. Verifica-se a existência 

de vários tipos de pessoas com surdez, de acordo com os diferentes graus de perda da audição.  

Sob o aspecto da interferência na aquisição da linguagem e da fala, o déficit auditivo pode ser 

definido como perda média em decibéis, na zona conversacional (frequência de 500 – 1000 – 2000 

hertz) para o melhor ouvido. Pela área da saúde e, tradicionalmente, pela área educacional, o 

indivíduo com surdez pode ser considerado:  

 Parcialmente surdo (com deficiência auditiva – DA)  

a) Pessoa com surdez leve – indivíduo que apresenta perda auditiva de até quarenta decibéis. Essa 

perda impede que o indivíduo perceba igualmente todos os fonemas das palavras. Além disso, a 

voz fraca ou distante não é ouvida. Em geral, esse indivíduo é considerado desatento, solicitando, 

frequentemente, a repetição daquilo que lhe falam. Essa perda auditiva não impede a aquisição 

normal da língua oral, mas poderá ser a causa de algum problema articulatório na leitura e/ou na 

escrita.  

b) Pessoa com surdez moderada – indivíduo que apresenta perda auditiva entre quarenta e setenta 

decibéis. Esses limites se encontram no nível da percepção da palavra, sendo necessária uma voz de 

certa intensidade para que seja convenientemente percebida. É freqüente o atraso de linguagem e 

as alterações articulatórias, havendo, em alguns casos, maiores problemas linguísticos. Esse 

indivíduo tem maior dificuldade de discriminação auditiva em ambientes ruidosos. Em geral, ele 

identifica as palavras mais significativas, tendo dificuldade em compreender certos termos de 

relação e/ou formas gramaticais complexas. Sua compreensão verbal está intimamente ligada a sua 

aptidão para a percepção visual.  

 Surdo  

a) Pessoa com surdez severa – indivíduo que apresenta perda auditiva entre setenta e noventa 

decibéis. Este tipo de perda vai permitir que ele identifique alguns ruídos familiares e poderá 

perceber apenas a voz forte, podendo chegar até aos quatro ou cinco anos sem aprender a falar. Se 

a família estiver bem orientada pela área da saúde e da educação, a criança poderá chegar a 

adquirir linguagem oral. A compreensão verbal vai depender, em grande parte, de sua aptidão para 

utilizar a percepção visual e para observar o contexto das situações.  

b) Pessoa com surdez profunda – indivíduo que apresenta perda auditiva superior a noventa 

decibéis. A gravidade dessa perda é tal que o priva das informações auditivas necessárias para 

perceber e identificar a voz humana, impedindo-o de adquirir a língua oral. As perturbações da 

função auditiva estão ligadas tanto à estrutura acústica quanto à identificação simbólica da 

linguagem. Um bebê que nasce surdo balbucia como um de audição normal, mas suas emissões 

começam a desaparecer à medida que não tem acesso à estimulação auditiva externa, fator de 

máxima importância para a aquisição da linguagem oral. Assim, tampouco adquire a fala como 

instrumento de comunicação, uma vez que, não a percebendo, não se interessa por ela e, não tendo 

retorno auditivo, não possui modelo para dirigir suas emissões. Esse indivíduo geralmente utiliza 

uma linguagem gestual, e poderá ter pleno desenvolvimento linguístico por meio da língua de 

sinais. Atualmente, muitos surdos e pesquisadores consideram que o termo “surdo” se refere ao 

indivíduo que percebe o mundo por meio de experiências visuais e opta por utilizar a língua de 

sinais, valorizando a cultura e a comunidade surda. 

Nestes documentos que fundamentam a educação especial, encontramos definições para classificar 

a surdez, porém em momento nenhum encontramos os termos utilizados na questão 14. 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2113110 

A partir disso, exige-se que a  questão 14 do Cargo de Educação Especial seja anulada. 

Na prova objetiva do Cargo de Educação Especial, a questão 14 condiz com termos clínicos e não 

consta em documentos referentes a Educação Especial. 

Viemos por meio deste, solicitar que a questão número 14, da prova de educação especial seja 

anulada, tendo em vista que foram utilizados os termos técnicos relativos à medicina para designar 

a surdez, não levando em consideração o que consta nos documentos que designam a educação. 

Decreto 5.296 de 2 de dezembro de 2004, define surdez como:  

Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida 

por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; 

De acordo com a Resolução CEE/SC n° 100, de 13 de dezembro de 2016 (SANTA CATARINA, 2016b), 

o público da Educação Especial é formado pelos estudantes com deficiência, intelectual e física, 
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Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) e 

altas habilidades/superdotação, assim conceituados: 

[...] 1. deficiência auditiva - aqueles com perda parcial ou total, congênita ou adquirida, da 

capacidade auditiva, de acordo com os graus abaixo relacionados:  

a) leve: perda auditiva de 25 a 40 dB;  

b) moderada: perda auditiva de 45 a 60 dB;  

c) severa: perda auditiva de 65 a 90 dB;  

d) profunda: perda auditiva acima de 95 dB 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL Brasília 2006, Educação Infantil 

Surdez: DIFICULDADES DE COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO - SURDEZ 

 A surdez consiste na perda maior ou menor da percepção normal dos sons. Verifica-se a existência 

de vários tipos de pessoas com surdez, de acordo com os diferentes graus de perda da audição.  

Sob o aspecto da interferência na aquisição da linguagem e da fala, o déficit auditivo pode ser 

definido como perda média em decibéis, na zona conversacional (freqüência de 500 – 1000 – 2000 

hertz) para o melhor ouvido. Pela área da saúde e, tradicionalmente, pela área educacional, o 

indivíduo com surdez pode ser considerado:  

 Parcialmente surdo (com deficinêcia auditiva – DA)  

a) Pessoa com surdez leve – indivíduo que apresenta perda auditiva de até quarenta decibéis. Essa 

perda impede que o indivíduo perceba igualmente todos os fonemas das palavras. Além disso, a 

voz fraca ou distante não é ouvida. Em geral, esse indivíduo é considerado desatento, solicitando, 

freqüentemente, a repetição daquilo que lhe falam. Essa perda auditiva não impede a aquisição 

normal da língua oral, mas poderá ser a causa de algum problema articulatório na leitura e/ou na 

escrita.  

b) Pessoa com surdez moderada – indivíduo que apresenta perda auditiva entre quarenta e setenta 

decibéis. Esses limites se encontram no nível da percepção da palavra, sendo necessária uma voz de 

certa intensidade para que seja convenientemente percebida. É freqüente o atraso de linguagem e 

as alterações articulatórias, havendo, em alguns casos, maiores problemas lingüísticos. Esse 

indivíduo tem maior dificuldade de discriminação auditiva em ambientes ruidosos. Em geral, ele 

identifica as palavras mais significativas, tendo dificuldade em compreender certos termos de 

relação e/ou formas gramaticais complexas. Sua compreensão verbal está intimamente ligada a sua 

aptidão para a percepção visual.  

 Surdo  

a) Pessoa com surdez severa – indivíduo que apresenta perda auditiva entre setenta e noventa 

decibéis. Este tipo de perda vai permitir que ele identifique alguns ruídos familiares e poderá 

perceber apenas a voz forte, podendo chegar até aos quatro ou cinco anos sem aprender a falar. Se 

a família estiver bem orientada pela área da saúde e da educação, a criança poderá chegar a 

adquirir linguagem oral. A compreensão verbal vai depender, em grande parte, de sua aptidão para 

utilizar a percepção visual e para observar o contexto das situações.  

b) Pessoa com surdez profunda – indivíduo que apresenta perda auditiva superior a noventa 

decibéis. A gravidade dessa perda é tal que o priva das informações auditivas necessárias para 

perceber e identificar a voz humana, impedindo-o de adquirir a língua oral. As perturbações da 

função auditiva estão ligadas tanto à estrutura acústica quanto à identificação simbólica da 

linguagem. Um bebê que nasce surdo balbucia como um de audição normal, mas suas emissões 

começam a desaparecer à medida que não tem acesso à estimulação auditiva externa, fator de 

máxima importância para a aquisição da linguagem oral. Assim, tampouco adquire a fala como 

instrumento de comunicação, uma vez que, não a percebendo, não se interessa por ela e, não tendo 

retorno auditivo, não possui modelo para dirigir suas emissões. Esse indivíduo geralmente utiliza 

uma linguagem gestual, e poderá ter pleno desenvolvimento linguístico por meio da língua de 

sinais. Atualmente, muitos surdos e pesquisadores consideram que o termo “surdo” se refere ao 

indivíduo que percebe o mundo por meio de experiências visuais e opta por utilizar a língua de 

sinais, valorizando a cultura e a comunidade surda. 

Nestes documentos encontramos definições para classificar a surdez , porém em momento nenhum 

encontramos os termos utilizados na questão 14, deste centrame.. 

Questão: 14 

14 – É a surdez completa a ausência total do som: 

a) Abcesso. 

b) Afusão. 

c) Cofose. 

d) Comosidade. 

e) Diátese. 
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Parecer: 

 INDEFERIDO.  

Entendemos como válidas todas as argumentações. A rigor nada incorreto foi dito. A questão, 

porém, é mais complexa e multifacetada.   Há várias réguas e balizas a definir a nomenclatura surda, 

inclusive as elencadas nos recursos. Todavia, elas não invalidam a questão, apenas complementam, 

por outras vias, tão complexa matéria. Nós nos utilizamos de uma das concepções clássicas para 

aferir o grau de conhecimento do profissional sobre o universo surdo, em seu aspecto diagnóstico.  

Em inúmeras fontes é possível identificar “cofose, dentre elas podemos citar “Inclusão educacional 

de alunos com surdez: concepção e alfabetização”, de Márcia Honora 

 

 

Questão: 15 – Professor Educação Especial 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2115088 

anulação da questão / correção gabarito. 

15 – A Política Nacional de Educação Especial (PNEE) define a deficiência múltipla como a 

associação, no mesmo indivíduo, de: 

a) Três ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos no desenvolvimento global. 

b) Duas ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos no desenvolvimento global E na capacidade adaptativa. 

c) Três ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos na capacidade adaptativa. 

d) Três ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos no desenvolvimento global e na capacidade adaptativa. 

e) Duas ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos no desenvolvimento global OU na capacidade adaptativa. 

A questão trouxe dúvidas e gerou confusão na interpretação das alternativas da letra B / E. "Duas 

ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que acarretam 

atrasos no desenvolvimento global E/OU na capacidade adaptativa. Na alternativa b traz: E na 

capacidade adaptativa. E na alternativa e traz: OU na capacidade adaptativa. o conceito do 

documento do MEC nos traz "o termo deficiência múltipla tem sido utilizado com frequência, para 

caracterizar o conjunto de duas ou mais deficiências associadas de ordem física, sensorial, mental 

emocional OU comportamento social" disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/deficienciamultipla.pdf 

Na própria avaliação da disciplina de Educação Especial na questão seguinte n°16 constava sobre 

deficiência múltipla a opção como correta no termo OU "I - I – Frequentemente as pessoas com 

deficiência múltipla possuem atrasos no desenvolvimento, na 

aprendizagem OU na capacidade administrativa do cotidiano." O termo OU se define como uma 

conjunção e um termo para ligação de orações. Desta forma a alternativa E da questão 15 não pode 

ser considerada errada. 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2110938 

Solicito reavaliação da questão. 

Descrição dos fatos:  

Questão nº 15 Educação Especial. 

15 - A Política Nacional de Educação Especial (PNEE) define a deficiência múltipla como a 

associação, no mesmo indivíduo, de:  

a) Três ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos no desenvolvimento global.  

b) Duas ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos no desenvolvimento global E na capacidade adaptativa.  

c) Três ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos na capacidade adaptativa.  

d) Três ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos no desenvolvimento global e na capacidade adaptativa.  

e) Duas ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos no desenvolvimento global OU na capacidade adaptativa. 

Fundamentação: 

A seguinte questão causou confusão na interpretação das alternativas da letra a / e. “Duas ou mais 

deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que acarretam atrasos no 

desenvolvimento global E/OU na capacidade adaptativa.” O conceito do documento do MEC nos 

traz “ O termo deficiência múltipla tem sido utilizado, com frequência, para caracterizar o conjunto 
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de duas ou mais deficiências associadas, de ordem física, sensorial, mental, emocional OU de 

comportamento social” Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/deficienciamultipla.pdf Na própria avaliação da 

disciplina de Educação Especial na questão seguinte nº 16 constava sobre deficiência múltipla a 

opção como correta no termo OU “ I – Frequentemente as pessoas com deficiência múltipla 

possuem atrasos no desenvolvimento, na aprendizagem ou na capacidade administrativa do 

cotidiano.”  Capacidade administrativa do cotidiano e funções adaptativas tem o mesmo 

significado. Disponível em: http://adaptaclima.mma.gov.br/glossario O termo OU também se define 

como uma conjunção e um termo para ligação de orações. Desta forma não pode ser considerada 

errada a alternativa E da questão 15. 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2113318 

Solicito a anulação da questão. 

Descrição dos fatos:  

Questão nº 15 Educação Especial. 

15 - A Política Nacional de Educação Especial (PNEE) define a deficiência múltipla como a 

associação, no mesmo indivíduo, de:  

a) Três ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos no desenvolvimento global.  

b) Duas ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos no desenvolvimento global E na capacidade adaptativa.  

c) Três ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos na capacidade adaptativa.  

d) Três ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos no desenvolvimento global e na capacidade adaptativa.  

e) Duas ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos no desenvolvimento global OU na capacidade adaptativa. 

A seguinte questão causou confusão na interpretação das alternativas da letra a / e. “Duas ou mais 

deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que acarretam atrasos no 

desenvolvimento global E/OU na capacidade adaptativa.” O conceito do documento do MEC nos 

traz “ O termo deficiência múltipla tem sido utilizado, com frequência, para caracterizar o conjunto 

de duas ou mais deficiências associadas, de ordem física, sensorial, mental, emocional OU de 

comportamento social” Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/deficienciamultipla.pdf Na própria avaliação da 

disciplina de Educação Especial na questão seguinte nº 16 constava sobre deficiência múltipla a 

opção como correta no termo OU “ I – Frequentemente as pessoas com deficiência múltipla 

possuem atrasos no desenvolvimento, na aprendizagem ou na capacidade administrativa do 

cotidiano.”  Capacidade administrativa do cotidiano e funções adaptativas tem o mesmo 

significado. Disponível em: http://adaptaclima.mma.gov.br/glossario O termo OU também se define 

como uma conjunção e um termo para ligação de orações. Desta forma não pode ser considerada 

errada a alternativa E da questão 15. 

Fundamentação 4: 

Inscrição 2108070 

Solicito anulação da questão nº 15. 

Questão nº 15 Educação Especial. 

15 - A Política Nacional de Educação Especial (PNEE) define a deficiência múltipla como a 

associação, no mesmo indivíduo, de:  

a) Três ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos no desenvolvimento global.  

b) Duas ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos no desenvolvimento global E na capacidade adaptativa.  

c) Três ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos na capacidade adaptativa.  

d) Três ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos no desenvolvimento global e na capacidade adaptativa.  

e) Duas ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos no desenvolvimento global OU na capacidade adaptativa. 

A seguinte questão causou confusão na interpretação das alternativas da letra a / e. “Duas ou mais 

deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que acarretam atrasos no 

desenvolvimento global E/OU na capacidade adaptativa.” O conceito do documento do MEC nos 

traz “ O termo deficiência múltipla tem sido utilizado, com frequência, para caracterizar o conjunto 

de duas ou mais deficiências associadas, de ordem física, sensorial, mental, emocional OU de 

comportamento social” Disponível em: 
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http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/deficienciamultipla.pdf Na própria avaliação da 

disciplina de Educação Especial na questão seguinte nº 16 constava sobre deficiência múltipla a 

opção como correta no termo OU “ I – Frequentemente as pessoas com deficiência múltipla 

possuem atrasos no desenvolvimento, na aprendizagem ou na capacidade administrativa do 

cotidiano.” O termo OU se define como uma conjunção e um termo para ligação de orações. Desta 

forma não pode ser considerada errada a alternativa E da questão 15. No livro de Deficiências 

Múltiplas da Universidade Leonardo da Vinci, Licenciatura de Educação Especial também traz os 

temos E/OU como sendo indiferentes nesta questão ( ANEXOS).  

<Adriano, Graciele Alice Carvalho 

Deficiências múltiplas: fundamentos e metodologias. / Graciele Alice Carvalho Adriano – Indaial: 

UNIASSELVI, 2018>. Sendo assim teria mais de uma alternativa correta, letra B e letra E.  

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2108070/ff42acc32

35bfb5555bd59280afac3e1.jpeg 

Fundamentação 5: 

Inscrição 2114089 

A seguinte questão causou confusão na interpretação das alternativas da letra a / e. “Duas ou mais 

deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que acarretam atrasos no 

desenvolvimento global E/OU na capacidade adaptativa.” O conceito do documento do MEC nos 

traz “ O termo deficiência múltipla tem sido utilizado, com frequência, para caracterizar o conjunto 

de duas ou mais deficiências associadas, de ordem física, sensorial, mental, emocional OU de 

comportamento social” Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/deficienciamultipla.pdf Na própria avaliação da 

disciplina de Educação Especial na questão seguinte nº 16 constava sobre deficiência múltipla a 

opção como correta no termo OU “ I – Frequentemente as pessoas com deficiência múltipla 

possuem atrasos no desenvolvimento, na aprendizagem ou na capacidade administrativa do 

cotidiano.”  Capacidade administrativa do cotidiano e funções adaptativas tem o mesmo 

significado. Disponível em: http://adaptaclima.mma.gov.br/glossario O termo OU também se define 

como uma conjunção e um termo para ligação de orações. Desta forma não pode ser considerada 

errada a alternativa E da questão 15. 

Descrição dos fatos:  

Questão nº 15 Educação Especial. 

Questão nº 15 Educação Especial. 

15 - A Política Nacional de Educação Especial (PNEE) define a deficiência múltipla como a 

associação, no mesmo indivíduo, de:  

a) Três ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos no desenvolvimento global.  

b) Duas ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos no desenvolvimento global E na capacidade adaptativa.  

c) Três ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos na capacidade adaptativa.  

d) Três ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos no desenvolvimento global e na capacidade adaptativa. 

e) Duas ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos no desenvolvimento global OU na capacidade adaptativa. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2114089/6532e0e4

0d512963db71634387830c09.docx 

Fundamentação 6: 

Inscrição 2106381 

Anulação da questão/ correção de gabarito 

15 - A Política Nacional de Educação Especial (PNEE) define a deficiência múltipla como a 

associação, no mesmo indivíduo, de:  

a) Três ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos no desenvolvimento global.  

b) Duas ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos no desenvolvimento global E na capacidade adaptativa.  

c) Três ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos na capacidade adaptativa.  

d) Três ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos no desenvolvimento global e na capacidade adaptativa.  

e) Duas ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos no desenvolvimento global OU na capacidade adaptativa. 
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A seguinte questão causou confusão na interpretação das alternativas da letra a /e. “Duas ou mais 

deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que acarretam atrasos no 

desenvolvimento global E/OU na capacidade adaptativa.” O conceito do documento do MEC nos 

traz “ O termo deficiência múltipla tem sido utilizado, com frequência, para caracterizar o conjunto 

de duas ou mais deficiências associadas, de ordem física, sensorial, mental, emocional OU de 

comportamento social” Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/deficienciamultipla.pdf Na própria avaliação da 

disciplina de Educação Especial na questão seguinte nº 16 constava sobre deficiência múltipla a 

opção como correta no termo OU “ I – Frequentemente as pessoas com deficiência múltipla 

possuem atrasos no desenvolvimento, na aprendizagem ou na capacidade administrativa do 

cotidiano.” O termo OU se define como uma conjunção e um termo para ligação de orações. Desta 

forma não pode ser considerada errada a alternativa E da questão 15. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2106381/1771b7e7

c79636e8f4048c20cf6c0e59.jpeg 

Fundamentação 7: 

Inscrição 2108568 

Questão nº 15 Educação Especial.  

15 - A Política Nacional de Educação Especial (PNEE) define a deficiência  múltipla como a 

associação, no mesmo indivíduo, de:   

a) Três ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com  comportamento que 

acarretam atrasos no desenvolvimento global.  b) Duas ou mais deficiências primárias 

(mental/visual/auditiva/física) com  comportamento que acarretam atrasos no desenvolvimento 

global E na  capacidade adaptativa.   

c) Três ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com  comportamento que 

acarretam atrasos na capacidade adaptativa.  d) Três ou mais deficiências primárias 

(mental/visual/auditiva/física) com  comportamento que acarretam atrasos no desenvolvimento 

global e na  capacidade adaptativa.   

e) Duas ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com  comportamento que 

acarretam atrasos no desenvolvimento global OU na  capacidade adaptativa.  

Fundamentação:  

A seguinte questão causou confusão na interpretação das alternativas da letra  a / e. “Duas ou mais 

deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com  comportamento que acarretam atrasos no 

desenvolvimento global E/OU na  capacidade adaptativa.” O conceito do documento do MEC nos 

traz “ O termo  deficiência múltipla tem sido utilizado, com frequência, para caracterizar o conjunto 

de duas ou mais deficiências associadas, de ordem física, sensorial,  mental, emocional OU de 

comportamento social” Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/deficienciamultipla.pdf Na  própria avaliação da 

disciplina de Educação Especial na questão seguinte nº  16 constava sobre deficiência múltipla a 

opção como correta no termo  OU “ I – Frequentemente as pessoas com deficiência múltipla 

possuem  atrasos no desenvolvimento, na aprendizagem ou na capacidade administrativa  do 

cotidiano.” Capacidade administrativa do cotidiano e funções adaptativas  tem o mesmo 

significado. Disponível em:   

http://adaptaclima.mma.gov.br/glossario O termo OU também se define como  uma conjunção e 

um termo para ligação de orações. Desta forma não pode ser  considerada errada a alternativa E da 

questão 15. 

Fundamentação:  

A seguinte questão causou confusão na interpretação das alternativas da letra  a / e. “Duas ou mais 

deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com  comportamento que acarretam atrasos no 

desenvolvimento global E/OU na  capacidade adaptativa.” O conceito do documento do MEC nos 

traz “ O termo  deficiência múltipla tem sido utilizado, com frequência, para caracterizar o conjunto 

de duas ou mais deficiências associadas, de ordem física, sensorial,  mental, emocional OU de 

comportamento social” Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/deficienciamultipla.pdf Na  própria avaliação da 

disciplina de Educação Especial na questão seguinte nº  16 constava sobre deficiência múltipla a 

opção como correta no termo  OU “ I – Frequentemente as pessoas com deficiência múltipla 

possuem  atrasos no desenvolvimento, na aprendizagem ou na capacidade administrativa  do 

cotidiano.” Capacidade administrativa do cotidiano e funções adaptativas  tem o mesmo 

significado. Disponível em:   

http://adaptaclima.mma.gov.br/glossario O termo OU também se define como  uma conjunção e 

um termo para ligação de orações. Desta forma não pode ser  considerada errada a alternativa E da 
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questão 15. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2108568/87d6d16e

3d7b19e21c66c3d84debc4b5.docx 

Fundamentação 8: 

Inscrição 2108568 

A partir disso , solicito a anulação da questão. 

Questão nº 15 Educação Especial. 

15 - A Política Nacional de Educação Especial (PNEE) define a deficiência múltipla como a 

associação, no mesmo indivíduo, de:  

a) Três ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos no desenvolvimento global.  

b) Duas ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos no desenvolvimento global E na capacidade adaptativa.  

c) Três ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos na capacidade adaptativa.  

d) Três ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos no desenvolvimento global e na capacidade adaptativa.  

e) Duas ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos no desenvolvimento global OU na capacidade adaptativa. 

A seguinte questão causou confusão na interpretação das alternativas da letra a / e. “Duas ou mais 

deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que acarretam atrasos no 

desenvolvimento global E/OU na capacidade adaptativa.” O conceito do documento do MEC nos 

traz “ O termo deficiência múltipla tem sido utilizado, com frequência, para caracterizar o conjunto 

de duas ou mais deficiências associadas, de ordem física, sensorial, mental, emocional OU de 

comportamento social” Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/deficienciamultipla.pdf Na própria avaliação da 

disciplina de Educação Especial na questão seguinte nº 16 constava sobre deficiência múltipla a 

opção como correta no termo OU “ I – Frequentemente as pessoas com deficiência múltipla 

possuem atrasos no desenvolvimento, na aprendizagem ou na capacidade administrativa do 

cotidiano.”  Capacidade administrativa do cotidiano e funções adaptativas tem o mesmo 

significado. Disponível em: http://adaptaclima.mma.gov.br/glossario O termo OU também se define 

como uma conjunção e um termo para ligação de orações. Desta forma não pode ser considerada 

errada a alternativa E da questão 15. 

 

Questão: 15 

15 – A Política Nacional de Educação Especial (PNEE) define a deficiência múltipla como a 

associação, no mesmo indivíduo, de: 

a) Três ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento 

que acarretam atrasos no desenvolvimento global. 

b) Duas ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com 

comportamento que acarretam atrasos no desenvolvimento global e na capacidade 

adaptativa. 

c) Três ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento que 

acarretam atrasos na capacidade adaptativa. 

d) Três ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento 

que acarretam atrasos no desenvolvimento global e na capacidade adaptativa. 

e) Duas ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física) com comportamento 

que acarretam atrasos no desenvolvimento global ou na capacidade adaptativa. 

Parecer: 

INDEFERIDO.  

O argumento é absolutamente falacioso. A conjunção “ou” pode ser interpretada, linguística e 

semanticamente, de diversas maneiras, como os recursos afirmam.  Entretanto, uma questão de 

prova para concurso, em que em determinada questão duas alternativas se diferenciam apenas pelo 

uso da conjunção “ou”, convida a entender tal termo como um diferenciador a se considerar. E, de 

fato, facilmente podemos entender a diferenciação que a substituição ocasiona nas alternativas 

propostas .   

 

Questão: 18 – Professor Educação Especial 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2111256 

A partir disso, exige-se que a  questão 18 do Cargo de Educação Especial seja anulada. 

Na prova objetiva do Cargo de Educação Especial, a questão 18 sobre Síndrome de Rett de acordo 
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com o gabarito a alternativa correta seria: c) Todos os itens estão corretos. Porém, de acordo com 

pesquisas realizadas sobre esta Síndrome, a definição apontada na prova está incorreta. 

De acordo com a prova, a Síndrome de Rett é definida como uma doença genética que, na maioria 

dos casos, atinge meninos. Porém, de acordo com Stephen Brian Sulkes, M D (2020) da University of 

Rochester School of Medicine and Dentistry, afirma que "A síndrome de Rett é um distúrbio raro do 

neurodesenvolvimento causado por um problema genético que ocorre quase exclusivamente em 

meninas e afeta o desenvolvimento após um período inicial de desenvolvimento normal de seis 

meses." Dessa forma, a resposta  de acordo com o gabarito está incorreta, pois esta Síndrome 

atinge na grande maioria meninas e não meninos.  Dessa forma, as alternativas corretas seriam II e 

III, porém na prova não há havia está opção. 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2108568 

Desejo a revisão da questão onde se encontra no gabarito  a letra C, pois está incoerente com a 

referência do artigo abaixo, o gênero não é o correto, aguardo retorno. 

https://geneone.com.br/blog/sindrome-de-rett/ 

Referência bibliográfica: Kaur S, Christodoulou J. MECP2 Disorders. 2001 Oct 3 [Updated 2019 Sep 

19]. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): 

University of Washington, Seattle; 1993-2021. Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1497/ 

Desejo a revisão da questão onde se encontra no gabarito  a letra C, pois está incoerente com a 

referência do artigo abaixo, o gênero não é o correto, aguardo retorno obrigada. 

CID 10 - F84.2    Síndrome de Rett 

A Síndrome de  Rett clássica se caracteriza como uma doença neurológica progressiva que afeta 

primariamente meninas. As pacientes apresentam um desenvolvimento normal até 6 ou 18 meses 

de vida, seguidos por um breve período de parada do desenvolvimento. 

18 – Síndrome de Rett: 

 I – Definição: doença genética que, na maioria dos casos, atinge meninos.  

II – Características: regressão no desenvolvimento (perda de habilidades anteriormente adquiridas), 

movimentos estereotipados e perda do uso das mãos, que surgem entre os 6 e os 18 meses. Há a 

interrupção no contato social. A comunicação se faz pelo olhar. 

 III – Recomendações: Criar estratégias para que esse aluno possa aprender, tentando estabelecer 

sistemas de comunicação.  

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está incorreto 

b) Apenas o item II está correto. 

 c) Todos os itens estão corretos. 

 d) Apenas o item III está correto. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2108568/4c38783f

926829f7087e96de93cf5be6.docx 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2113214 

Desejo a revisão da questão onde se encontra no gabarito  a letra C, pois está incoerente com a 

referência do artigo abaixo, o gênero não é o correto, aguardo retorno obrigada. 

https://geneone.com.br/blog/sindrome-de-rett/ 

Referência bibliográfica: Kaur S, Christodoulou J. MECP2 Disorders. 2001 Oct 3 [Updated 2019 Sep 

19]. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): 

University of Washington, Seattle; 1993-2021. Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1497/     https://muitossomosraros.com.br/doencas-

raras/geneticas/anomalias-congenitas-ou-de-manifestacao-tardia/sindrome-de-rett/ 

Desejo a revisão da questão onde se encontra no gabarito  a letra C, pois está incoerente com a 

referência do artigo abaixo, o gênero não é o correto, aguardo retorno obrigada. 

CID 10 - F84.2    Síndrome de Rett 

A Síndrome de  Rett clássica se caracteriza como uma doença neurológica progressiva que afeta 

primariamente meninas. As pacientes apresentam um desenvolvimento normal até 6 ou 18 meses 

de vida, seguidos por um breve período de parada do desenvolvimento. 

O que é a Síndrome de Rett 

A Síndrome de Rett tem como característica principal a regressão ou desaceleração do 

desenvolvimento da criança por volta do primeiro ano de vida. A criança, que vinha tendo um 

desenvolvimento normal, passa a ter dificuldades de executar certos movimentos, a mostrar 

desinteresse e introspecção. Surge também dificuldade com a fala. 

Outro sintoma característico é a movimentação das mãos, como se a criança as estivesse lavando 

ou batendo palmas. 



MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 

34 

 

A Síndrome de Rett é observada quase sempre entre as meninas. No caso dos meninos, 

infelizmente a doença leva a aborto, feto natimorto ou morte precoce. 

18 – Síndrome de Rett: 

 I – Definição: doença genética que, na maioria dos casos, atinge meninos.  

II – Características: regressão no desenvolvimento (perda de habilidades anteriormente adquiridas), 

movimentos estereotipados e perda do uso das mãos, que surgem entre os 6 e os 18 meses. Há a 

interrupção no contato social. A comunicação se faz pelo olhar. 

 III – Recomendações: Criar estratégias para que esse aluno possa aprender, tentando estabelecer 

sistemas de comunicação.  

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está incorreto 

b) Apenas o item II está correto. 

 c) Todos os itens estão corretos. 

 d) Apenas o item III está correto 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2113214/2a5eec0d

e9c3e97152a83b20d7f70941.docx 

Fundamentação 4: 

Inscrição 2113377 

A partir disso, exige-se que a  questão 18 do Cargo de Educação Especial seja anulada. 

Na prova objetiva do Cargo de Educação Especial, a questão 18 sobre Síndrome de Rett de acordo 

com o gabarito a alternativa correta seria: c) Todos os itens estão corretos. Porém, de acordo com 

pesquisas realizadas sobre esta Síndrome, a definição apontada na prova está incorreta. 

De acordo com a prova, a Síndrome de Rett é definida como uma doença genética que, na maioria 

dos casos, atinge meninos. Porém, de acordo com Stephen Brian Sulkes, M D (2020) da University of 

Rochester School of Medicine and Dentistry, afirma que "A síndrome de Rett é um distúrbio raro do 

neurodesenvolvimento causado por um problema genético que ocorre quase exclusivamente em 

meninas e afeta o desenvolvimento após um período inicial de desenvolvimento normal de seis 

meses." Dessa forma, a resposta  de acordo com o gabarito está incorreta, pois esta Síndrome 

atinge na grande maioria meninas e não meninos.  Dessa forma, as alternativas corretas seriam II e 

III, porém na prova não há havia está opção. 

Fundamentação 5: 

Inscrição 2109546 

Na prova objetiva do Cargo de Educação Especial, a questão 18 sobre Síndrome de Rett de acordo 

com o gabarito a alternativa correta seria: c) Todos os itens estão corretos. Porém, de acordo com 

pesquisas realizadas sobre esta Síndrome, a definição apontada na prova está incorreta. 

De acordo com a prova, a Síndrome de Rett é definida como uma doença genética que, na maioria 

dos casos, atinge meninos. Porém, de acordo com Stephen Brian Sulkes, M D (2020) da University of 

Rochester School of Medicine and Dentistry, afirma que "A síndrome de Rett é um distúrbio raro do 

neurodesenvolvimento causado por um problema genético que ocorre quase exclusivamente em 

meninas e afeta o desenvolvimento após um período inicial de desenvolvimento normal de seis 

meses." Dessa forma, a resposta de acordo com o gabarito está incorreta, pois esta Síndrome atinge 

na grande maioria meninas e não meninos.  Sendo assim, as alternativas corretas seriam II e III, 

porém na prova não há havia está opção. 

CID 10 - F84.2    Síndrome de Rett 

A Síndrome de  Rett clássica se caracteriza como uma doença neurológica progressiva que afeta 

primariamente meninas. As pacientes apresentam um desenvolvimento normal até 6 ou 18 meses 

de vida, seguidos por um breve período de parada do desenvolvimento. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2109546/42ca453a

a031a68f46ab2aad72ef53cf.docx 

Fundamentação 6: 

Inscrição 2106672 

A partir disso, solicito a anulação da questão . 

CID 10 - F84.2    Síndrome de Rett 

A Síndrome de  Rett clássica se caracteriza como uma doença neurológica progressiva que afeta 

primariamente meninas. As pacientes apresentam um desenvolvimento normal até 6 ou 18 meses 

de vida, seguidos por um breve período de parada do desenvolvimento. 

 

18 – Síndrome de Rett: 

 I – Definição: doença genética que, na maioria dos casos, atinge meninos.  

II – Características: regressão no desenvolvimento (perda de habilidades anteriormente adquiridas), 

movimentos estereotipados e perda do uso das mãos, que surgem entre os 6 e os 18 meses. Há a 

interrupção no contato social. A comunicação se faz pelo olhar. 
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 III – Recomendações: Criar estratégias para que esse aluno possa aprender, tentando estabelecer 

sistemas de comunicação.  

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está incorreto 

b) Apenas o item II está correto. 

 c) Todos os itens estão corretos. 

 d) Apenas o item III está correto. 

Desejo a revisão da questão onde se encontra no gabarito  a letra C, pois está incoerente com a 

referência do artigo abaixo, o gênero não é o correto, a resposta correta seria a letra A.  

a) Apenas o item I está incorreto. 

Aguardo retorno. 

https://geneone.com.br/blog/sindrome-de-rett/ 

Referência bibliográfica: Kaur S, Christodoulou J. MECP2 Disorders. 2001 Oct 3 [Updated 2019 Sep 

19]. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): 

University of Washington, Seattle; 1993-2021. Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1497/ 

 

Fundamentação 7: 

Inscrição 2108701 

Apartirdisso, exige-se que a questão18 de Educação Especial seja anulada. 

Na prova objetiva  do cargo de educação especial, a questao 18 , sobre sindrome de rett de acordo 

com o gabarito a alternativa seria a letra C; porem , de acordo com pesquisas realizadas sobre essa 

sindrome, a definição apontada na prova está incorreta. 

De acordo com Sindrome é uma doença que afeta MENINAS, e na prova esta meninos, errado. 

Fundamentação 8: 

Inscrição 2108070 

Solicito anulação da questão apresentada. 

Questão 18 – Síndrome de Rett:  

I – Definição: doença genética que, na maioria dos casos, atinge meninos.  

II – Características: regressão no desenvolvimento (perda de habilidades anteriormente  

adquiridas), movimentos estereotipados e perda do uso das mãos, que surgem entre os 6 e os 18  

meses. Há a interrupção no contato social. A comunicação se faz pelo olhar.  

III – Recomendações: Criar estratégias para que esse aluno possa aprender, tentando estabelecer  

sistemas de comunicação.  

Dos itens acima:  

a) Apenas o item I está incorreto.  

b) Apenas o item II está correto.  

c) Todos os itens estão corretos.  

d) Apenas o item III está correto. 

Solicito revisão e anulação da questão em tema, pois na Definição apontada no inciso I  “Doença 

genética que, na maioria dos casos atinge meninos.” Não confere a informação com a síndrome em 

questão. A síndrome de Rett é um distúrbio raro do neurodesenvolvimento causado por um 

problema genético que ocorre EXCLUSIVAMENTE EM MENINAS e afeta o desenvolvimento após um 

período inicial de desenvolvimento normal de seis meses, ou seja, é uma síndrome que prevalece 

no sexo feminino e não masculino como descreve o primeiro inciso da questão. Disponível em: 

https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/problemas-de-sa%C3%BAde-infantil/dist%C3%BArbios-

de-aprendizagem-e-do-desenvolvimento/s%C3%ADndrome-de-rett    

O endereço a seguir  também contribui para as informações acima citadas 

https://geneone.com.br/blog/sindrome-de-rett/  

Solicito anulação pois a alternativa apontada como correta no gabarito preliminar não confere com 

as características da síndrome em questão. 

Fundamentação 9: 

Inscrição 2113318 

A partir disso, exige-se que a questão 18 do cargo de Educação Especial seja anulada. 

Na prova objetiva do cargo de Educação Especial, a questão 18 sobre Síndrome de Rett de acordo 

com o gabarito a alternativa correta seria:  

C) Todos os itens estão corretos. 

Porém, de acordo com pesquisas realizadas sobre esta Síndrome, a definição apontada na prova 

está incorreta. 

De acordo com a prova, a Síndrome de Rett é definida como uma doença genética que, na maioria 

dos casos, atinge meninos. Porém, de acordo com Stephen Brian Sulkes, M D (2020) da University of 

Rochester School of Medicine and Dentistry, afirma que "A síndrome de Rett é um distúrbio raro do 

neurodesenvolvimento causado por um problema genético que ocorre quase exclusivamente em 

meninas e afeta o desenvolvimento após um período inicial de desenvolvimento normal de seis 
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meses." Dessa forma, a resposta  de acordo com o gabarito está incorreta, pois esta Síndrome 

atinge na grande maioria meninas e não meninos.  Dessa forma, as alternativas corretas seriam II e 

III, porém na prova não há havia está opção. 

Fundamentação 10: 

Inscrição 2106381 

Anulação de Questão/Correção de gabarito 

18 – Síndrome de Rett: 

I – Definição: doença genética que, na maioria dos casos, atinge meninos. 

II – Características: regressão no desenvolvimento (perda de habilidades anteriormente 

adquiridas), movimentos estereotipados e perda do uso das mãos, que surgem entre os 6 e os 18 

meses. Há a interrupção no contato social. A comunicação se faz pelo olhar. 

III – Recomendações: Criar estratégias para que esse aluno possa aprender, tentando estabelecer 

sistemas de comunicação. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está incorreto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Todos os itens estão corretos. 

d) Apenas o item III está correto. 

e) Todos os itens estão incorretos. 

A Síndrome de Rett se caracteriza como uma doença neurológica progressiva que afeta 

primariamente MENINAS. As pacientes apresentam um desenvolvimento normal até 6 ou 18 meses 

de vida, seguidos por um breve período de parada do desenvolvimento.  

 Em seguida, inicia o quadro de rápida regressão do desenvolvimento neuropsicomotor, com 

regressão da linguagem e das habilidades motoras, seguido por um longo período de estabilização.   

 Durante a fase de regressão podem aparecer movimentos estereotipados de mãos, adicionalmente 

choros inconsoláveis, gritos desconexos, comportamentos autistas, ataques de pânicos, bruxismo, 

episódios de apneia, ataxia, tremores e convulsões, que também podem aparecer. 

 A alternativa I da questão N° 18 do Processo Seletivo 3/2021, afirma que é uma doença genética 

que, na maioria dos casos atinge MENINOS, tendo sua resposta divulgada no gabarito provisório 

como todas as informações corretas (letra C). 

 Levando em conta a descrição sobre a síndrome, silício que a mesma seja ANULADA, já que possui 

erro nas informações e na divulgação do resultado. 

Disponível em: https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/problemas-de- sa%C3%BAde-

infantil/dist%C3%BArbios-de-aprendizagem-e-do-desenvolvimento/s%C3%ADndrome-de-rett   O 

endereço a seguir  também contribui para as informações acima citadas 

https://geneone.com.br/blog/sindrome-de-rett/  

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2106381/a62b7ba7

e61f39433f3e712cfc537270.jpeg 

Fundamentação 11: 

Inscrição 2114089 

Desejo a revisão da questão onde se encontra no gabarito  a letra C, pois está incoerente com a 

referência do artigo abaixo, o gênero não é o correto, aguardo retorno obrigada. 

CID 10 - F84.2    Síndrome de Rett 

A Síndrome de  Rett clássica se caracteriza como uma doença neurológica progressiva que afeta 

primariamente meninas. As pacientes apresentam um desenvolvimento normal até 6 ou 18 meses 

de vida, seguidos por um breve período de parada do desenvolvimento. 

 

18 – Síndrome de Rett: 

 I – Definição: doença genética que, na maioria dos casos, atinge meninos.  

II – Características: regressão no desenvolvimento (perda de habilidades anteriormente adquiridas), 

movimentos estereotipados e perda do uso das mãos, que surgem entre os 6 e os 18 meses. Há a 

interrupção no contato social. A comunicação se faz pelo olhar. 

 III – Recomendações: Criar estratégias para que esse aluno possa aprender, tentando estabelecer 

sistemas de comunicação.  

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está incorreto 

b) Apenas o item II está correto. 

 c) Todos os itens estão corretos. 

 d) Apenas o item III está correto. 

Desejo a revisão da questão onde se encontra no gabarito  a letra C, pois está incoerente com a 

referência do artigo abaixo, o gênero não é o correto, aguardo retorno obrigada. 

https://geneone.com.br/blog/sindrome-de-rett/
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https://geneone.com.br/blog/sindrome-de-rett/ 

Referência bibliográfica: Kaur S, Christodoulou J. MECP2 Disorders. 2001 Oct 3 [Updated 2019 Sep 

19]. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): 

University of Washington, Seattle; 1993-2021. Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1497/ 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2114089/4cbcee6b

b65225d589aec6c1ef3a7df4.docx 

Fundamentação 12: 

Inscrição 2115088 

Anulação de questão; correção do gabarito. 

18 – Síndrome de Rett: 

I – Definição: doença genética que, na maioria dos casos, atinge meninos. 

II – Características: regressão no desenvolvimento (perda de habilidades anteriormente 

adquiridas), movimentos estereotipados e perda do uso das mãos, que surgem entre os 6 e os 18 

meses. Há a interrupção no contato social. A comunicação se faz pelo olhar. 

III – Recomendações: Criar estratégias para que esse aluno possa aprender, tentando estabelecer 

sistemas de comunicação. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está incorreto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Todos os itens estão corretos. 

d) Apenas o item III está correto. 

A Síndrome Rett  se caracteriza como uma doença neurológica progressiva que afeta 

primariamente MENINAS. As pacientes apresentam um desenvolvimento normal ate 6 ou 18 meses 

de vida ,seguidos por um breve período de parada de desenvolvimento. Em seguida, inicia o quadro 

de rápida regressão do desenvolvimento neuropsicomotor, com regressão da linguagem e das 

habilidades motoras seguido por um longo período de estabilização. 

A alternativa I da questão n° 18 do Processo Seletivo 3/2021, afirma que a doença genética, na 

maioria dos casos atingem MENINOS, tendo sua resposta divulgada no gabarito  provisório como 

todas as informações corretas (letra C). Levando em conta a descrição sobre a síndrome, solicito 

que a mesma seja ANULADA, já que possui erro nas informações e na divulgação do resultado. 

Disponível em: https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/problemas-de-sa%C3%BAde-

infantil/dist%C3%BArbios-de-aprendizagem-e-do-desenvolvimento/s%C3%ADndrome-de-rett 

o endereço a seguir também contribui para as informações acima citadas: 

https://geneone.com.br/blog/sindrome-de-rett/ 

Fundamentação 13: 

Inscrição 2115385 

Venho através deste pedir a anulação da questão de número 18, onde consta no gabarito que 

alternativa correta é a número C. onde fala que todas as alternativas estão corretas. Não 

Condizendo o diagnostico da síndrome, em virtude da primeira definição. 

Analisando a questão de número 18, a mesma  não está correta, pelo fato de que a alternativa 

apresenta uma informação que não condiz com a síndrome(A Síndrome de Rett é uma doença 

neurológica provocada por uma mutação genética que atinge, na maioria dos casos, crianças do 

sexo feminino). Abaixo segue a questão conforme costa na prova. 

18 - Síndrome de Rett: 

I – Definição: doença genética que, na maioria dos casos, atinge meninos. 

II – Características: regressão no desenvolvimento (perda de habilidades anteriormente 

adquiridas), movimentos estereotipados e perda do uso das mãos, que surgem entre os 6 e os 18 

meses. Há a interrupção no contato social. A comunicação se faz pelo olhar. 

III – Recomendações: Criar estratégias para que esse aluno possa aprender, tentando estabelecer 

sistemas de comunicação. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está incorreto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Todos os itens estão corretos. 

d) Apenas o item III está correto. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2115385/3563d9d2

9b442879b01c1d7a0bfc46b5.pdf 
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Fundamentação 14: 

Inscrição 2106787 

Venho através deste pedir a anulação da questão de número 18, onde consta no gabarito que 

alternativa correta é a número C. onde fala que todas as alternativas estão corretas. Não 

Condizendo o diagnostico da síndrome, em virtude da primeira definição.  

Analisando a questão de número 18, a mesma  não está correta, pelo fato de que a alternativa 

apresenta uma informação que não condiz com a síndrome(A Síndrome de Rett é uma doença 

neurológica provocada por uma mutação genética que atinge, na maioria dos casos, crianças do 

sexo feminino). Abaixo segue a questão conforme costa na prova. 

18 - Síndrome de Rett: 

I – Definição: doença genética que, na maioria dos casos, atinge meninos. 

II – Características: regressão no desenvolvimento (perda de habilidades anteriormente 

adquiridas), movimentos estereotipados e perda do uso das mãos, que surgem entre os 6 e os 18 

meses. Há a interrupção no contato social. A comunicação se faz pelo olhar. 

III – Recomendações: Criar estratégias para que esse aluno possa aprender, tentando estabelecer 

sistemas de comunicação. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está incorreto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Todos os itens estão corretos. 

d) Apenas o item III está correto. 

Fundamentação 15: 

Inscrição 2113110 

A partir disso, exige-se que a  questão 18 do Cargo de Educação Especial seja revista a alternativa 

correta. 

Na prova objetiva do Cargo de Educação Especial, a questão 18 sobre Síndrome de Rett de acordo 

com o gabarito a alternativa correta seria: c) Todos os itens estão corretos. Porém, de acordo com 

pesquisas realizadas sobre esta Síndrome, a definição apontada na prova está incorreta. 

De acordo com a prova, a Síndrome de Rett é definida como uma doença genética que, na maioria 

dos casos, atinge meninos. Porém, de acordo com Stephen Brian Sulkes, M D (2020) da University of 

Rochester School of Medicine and Dentistry, afirma que "A síndrome de Rett é um distúrbio raro do 

neurodesenvolvimento causado por um problema genético que ocorre quase exclusivamente em 

meninas e afeta o desenvolvimento após um período inicial de desenvolvimento normal de seis 

meses." Dessa forma, a resposta  de acordo com o gabarito está incorreta, pois esta Síndrome 

atinge na grande maioria meninas e não meninos.  Dessa forma, a alternativa correta seria letra A. 

Fundamentação 16: 

Inscrição 2114390 

A partir disso, exige-se que a  questão 18 do Cargo de Educação Especial seja anulada. 

a questão de número 18 esta incorreta: pois esta Síndrome atinge na grande maioria meninas e não 

meninos.  Dessa forma, as alternativas corretas seriam II e III, porém na prova não há havia está 

opção 

De acordo com a prova, a Síndrome de Rett é definida como uma doença genética que, na maioria 

dos casos, atinge meninos. Porém, de acordo com Stephen Brian Sulkes, M D (2020) da University of 

Rochester School of Medicine and Dentistry, afirma que "A síndrome de Rett é um distúrbio raro do 

neurodesenvolvimento causado por um problema genético que ocorre quase exclusivamente em 

meninas e afeta o desenvolvimento após um período inicial de desenvolvimento normal de seis 

meses." Dessa forma, a resposta  de acordo com o gabarito está incorreta, pois esta Síndrome 

atinge na grande maioria meninas e não meninos.  Dessa forma, as alternativas corretas seriam II e 

III, porém na prova não há havia está opção. 

Questão: 18 

18 – Síndrome de Rett: 

 

I – Definição: doença genética que, na maioria dos casos, atinge meninos. 

II – Características: regressão no desenvolvimento (perda de habilidades anteriormente 

adquiridas), movimentos estereotipados e perda do uso das mãos, que surgem entre os 6 e os 

18 meses. Há a interrupção no contato social. A comunicação se faz pelo olhar. 

III – Recomendações: Criar estratégias para que esse aluno possa aprender, tentando 

estabelecer sistemas de comunicação. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está incorreto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Todos os itens estão corretos. 

d) Apenas o item III está correto. 

e) Todos os itens estão incorretos. 
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Parecer: 

 DEFERIDO - ALTERAÇÃO DE GABARITO. 

De fato, houve atribuição equivocada de gabarito. Como os próprios recursos alertaram, a referida 

síndrome acomete prioritariamente meninas; tal fato invalida o item I, e, automaticamente, acusa 

como gabarito a alternativa A (“apenas o ítem I está incorreto”).  

Deve-se proceder com a alteração do gabarito. 

De opção (C) 

Para opção (A) 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Questão: 11 – Professor Educação Física 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2108287 

Questão número 11 

A questão número 11 não possui alternativa correta que associa com a modalidade de basquetebol 

e esqui. 

O enunciado da questão número 11 difere de qualquer alternativa correta, pois o mesmo deixa o 

leitor confuso, induzindo ao erro na questão, pois não tem contexto que associa pratica de 

basquetebol com o esqui. 

Questão:11 

11 – Nos fundamentos do basquete, o trabalho com pés é essencial. Dos exercícios ligados a essa 

prática, considere a alternativa que discorre sobre o esqui: 

a) Correr e parar com os dois pés ao mesmo tempo, utilizando um pequeno salto para isso. 

b) Correr e parar com os pés em tempos distintos. 

c) Em trios, com duas bolas. Quem está sem bola fica no meio. Este deve receber a bola de 

um lado fazendo o trabalho de pés e devolvendo a bola para o companheiro. 

d) Correr, fazer a parada em dois tempos e pivotear para frente a 180°. 

e) Correr em ziguezague pela quadra fazendo parada de dois tempos ou jump stop, 

para poder mudar de direção. 

Parecer: 

 INDEFERIDO.  

O recurso não assiste ao candidato, pois no treinamento, de basquetebol, Esqui é Correr em 

ziguezague pela quadra fazendo parada de dois tempos ou jump stop, para poder mudar de 

direção, como se estivesse esquiando na neve. 

http://www.intaead.com.br/ebooks1/livros/ed%20fisica/04.%20Basquetebol%20Inicia%E7%E3o.pdf 

 

Questão: 12 – Professor Educação Física 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2106564 

Solicito a anulação da questão, pois não fica claro no enunciado o que está sendo solicitado. 

Questão número 12 - Educação física  

12 – De acordo com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, a vivência da prática é uma forma 

de gerar um tipo de conhecimento muito particular e insubstituível e, para que ela seja significativa, 

é 

preciso problematizar, desnaturalizar e evidenciar a multiplicidade de sentidos e significados que os 

grupos sociais conferem às diferentes manifestações da cultura corporal de movimento. Logo, nesse 

contexto, as práticas corporais são: 

a) Produto cultural vinculado com o lazer/entretenimento e/ ou o cuidado com o corpo e a 

saúde. 

b) Textos culturais passíveis de leitura e produção. 

c) Formas de expressão que não se alicerçam, apenas, na racionalidade. 

d) Movimentos dos recursos para o cuidado de si e dos outros. 

e) Manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos, produzidas por diversos grupos 

sociais. 

Na questão 12, é questionado ao candidato o que são as práticas corporais. Entretanto, pela leitura, 

entende-se que pode ser tanto para o candidato definir o que são as práticas corporais como 

completar o que o texto do enunciado trás. A definição das práticas corporais é trazida tanto no 

texto citado da BNCC, como nas respectivas alternativas da questão. Por definição, se encaixa em 

mais de uma opção como sendo a resposta correta. A questão não deixa claro que se deve 

completar a frase ou indicar a definição do que são as práticas corporais. 

http://www.intaead.com.br/ebooks1/livros/ed%20fisica/04.%20Basquetebol%20Inicia%E7%E3o.pdf
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Fundamentação 2: 

Inscrição 2113249 

Questão 12: sobre as práticas corporais, várias alternativas da questão, estão corretas. 

Na BNCC consta: 

Experimentar e analisar as diferentes formas de expressão que não se alicerçam apenas nessa 

racionalidade é uma das potencialidades desse componente na Educação Básica. Para além da 

vivência, a experiência efetiva das práticas corporais oportuniza aos alunos participar, de forma 

autônoma, em contextos de lazer e saúde.  

Há três elementos fundamentais comuns às práticas corporais: movimento corporal como elemento 

essencial; organização 

interna (de maior ou menor grau), pautada por uma lógica específica; e produto cultural vinculado 

com o lazer/entretenimento e/ou o cuidado com o corpo e a saúde.  

 

Então quer dizer que as alternativas A, B e C também estão corretas. 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2108287 

questão 12  

possuem duas respostas corretas 

A questão 12 possui duas respostas corretas, segundo a Bncc em anexo pag 213, encontra-se a  

alternativa A,C, E na mesma questão sendo a alternativas corretas, sendo assim há mais que uma 

alternativa correta na questao 12 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2108287/f8094f0c7

b4969e70b8ad84241562951.doc 

Fundamentação 4: 

Inscrição 2108601 

Possuem duas respostas corretas na questão nº 12. 

A questão nº 12 discorre sobre as práticas corporais, segundo a BNCC. No texto introdutório da 

disciplina de educação física (pág. 213), encontra-se um trecho que diz: “É fundamental frisar que a 

Educação Física oferece uma série de possibilidades para enriquecer a experiência das crianças, 

jovens e adultos na Educação Básica, permitindo o acesso a um vasto universo cultural. Esse 

universo compreende saberes corporais, experiências estéticas, emotivas, lúdicas e agonistas, que se 

inscrevem, mas não se restringem, à racionalidade típica dos saberes científicos que, comumente, 

orienta as práticas pedagógicas na escola. Experimentar e analisar as diferentes formas de 

expressão que não se alicerçam apenas nessa racionalidade é uma das potencialidades desse 

componente na Educação Básica. Para além da vivência, a experiência efetiva das práticas corporais 

oportuniza aos alunos participar, de forma autônoma, em contextos de lazer e saúde.” 

Neste trecho, observa-se que está inclusa a frase que compõe a alternativa C.  

Sendo assim, há mais do que uma alternativa correta nesta questão. 

Fundamentação 5: 

Inscrição 2107566 

Solicito a anulação da questão número 12 por possuir mais que uma (1) resposta resposta correta 

descrita na BNCC. 

A questão numero 12 da areá especifica de Educação Física contém 2 respostar corretas que estão 

presentes na BNCC. 

A letra B da questão número 12 da areá específica de Educação Física está CORRETA como diz na 

BNCC, porém a resposta da letra C, também está descrita na Base Nacional Comum Curricular, ou 

seja, as duas respostas seriam corretas. 

Fundamentação 6: 

Inscrição 2114500 

A questão 12 da prova de Educação Física com duas alternativas corretas segundo o texto da BNCC. 

A questão 12 da prova de Educação Física, tem as alternativas B e C corretas, segundo a BNCC, 

quando trata das práticas corporais. O texto descrito na alternativa “c) Formas de expressão que 

não se alicerçam, apenas, na racionalidade”, encontra-se no item 4.1.3. EDUCAÇÃO FÍSICA, página 

213, 3º parágrafo. 

Já a alternativa b) Textos culturais passíveis de leitura e produção encontra-se no mesmo item 4.1.3. 

EDUCAÇÃO FÍSICA, página 214, 1º parágrafo. 

Fundamentação 7: 

Inscrição 2114341 

Questões especificas - Educação Física número12  

Possuem duas respostas corretas na questão nº 12. 

A questão nº 12 discorre sobre as práticas corporais, segundo a BNCC. No texto introdutório da 

disciplina de educação física (pág. 213), encontra-se um trecho que diz: “É fundamental frisar que a 

Educação Física oferece uma série de possibilidades para enriquecer a experiência das crianças, 

jovens e adultos na Educação Básica, permitindo o acesso a um vasto universo cultural. Esse 

universo compreende saberes corporais, experiências estéticas, emotivas, lúdicas e agonistas, que se 

inscrevem, mas não se restringem, à racionalidade típica dos saberes científicos que, comumente, 

orienta as práticas pedagógicas na escola. Experimentar e analisar as diferentes formas de 

expressão que não se alicerçam apenas nessa racionalidade é uma das potencialidades desse 

componente na Educação Básica. Para além da vivência, a experiência efetiva das práticas corporais 
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oportuniza aos alunos participar, de forma autônoma, em contextos de lazer e saúde.” 

Neste trecho, observa-se que está inclusa a frase que compõe a alternativa C.  

Sendo assim, há mais do que uma alternativa correta nesta questão. 

Fundamentação 8: 

Inscrição 2107607 

A questão numero 12 do caderno  de prova de Educação Física tem duas alternativas corretas. 

Sendo que na BNNC está claramente descrito as seguintes frases: Letra B:  textos culturais passíveis 

de 

leitura e produção. 

Letra C: formas de expressão que não se alicerçam 

apenas nessa racionalidade. 

SENDO ASSIM AS  AS DUAS ALTERNATIVAS ESTÃO CORRETAS. 

Através do que foi esclarecido acima venho pedir o  deferimento  desse pedido e anulação da 

questão 12 da disciplina de Educação Física. 

A questão numero 12 do caderno  de prova de Educação Física tem duas alternativas corretas. 

A questão numero 12 do caderno  de prova de Educação Física tem duas alternativas corretas. 

Sendo que na BNNC está claramente descrito as seguintes frases: Letra B:  textos culturais passíveis 

de 

leitura e produção. 

Letra C: formas de expressão que não se alicerçam 

apenas nessa racionalidade. 

SENDO ASSIM AS  AS DUAS ALTERNATIVAS ESTÃO CORRETAS. 

Questão:12 

12 – De acordo com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, a vivência da prática é uma forma 

de gerar um tipo de conhecimento muito particular e insubstituível e, para que ela seja significativa, 

é preciso problematizar, desnaturalizar e evidenciar a multiplicidade de sentidos e significados que 

os grupos sociais conferem às diferentes manifestações da cultura corporal de movimento. Logo, 

nesse contexto, as práticas corporais são: 

a) Produto cultural vinculado com o lazer/entretenimento e/ ou o cuidado com o corpo e a 

saúde. 

b) Textos culturais passíveis de leitura e produção. 

c) Formas de expressão que não se alicerçam, apenas, na racionalidade. 

d) Movimentos dos recursos para o cuidado de si e dos outros. 

e) Manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos, produzidas por diversos 

grupos sociais. 

Parecer: 

 INDEFERIDO.  

O recurso não assiste razão, pois se trata de texto literal da BNCC, como lemos, página 210: 

Cada prática corporal propicia ao sujeito o acesso a uma dimensão de conhecimentos e de 

experiências aos quais ele não teria de outro modo. A vivência da prática é uma forma de gerar um 

tipo de conhecimento muito particular e insubstituível e, para que ela seja significativa, é preciso 

problematizar, desnaturalizar e evidenciar a multiplicidade de sentidos e significados que os grupos 

sociais conferem às diferentes manifestações da cultura corporal de movimento. Logo, as práticas 

corporais são textos culturais passíveis de leitura e produção. 

Fonte: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79601-

anexo-texto-bncc-reexportado-pdf-2&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192 

 

Questão: 16 – Professor Educação Física 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2114500 

A questão 16da prova de Educação Física, com duas alternativas possíveis 

A questão 16da prova de Educação Física, na alternativa d) o movimento do peão corresponde o 

movimento em "I", induz a erro de interpretação em relação as movimento da referida peça, que é 

possível ler e interpretar "I", "I" e 1como movimentos possíveis do peão. Como o peão movimenta-

se  no tabuleiro em uma trajetória retilínea, sempre uma casa para frente, exceto no primeiro 

movimento, quando pode-se mover duas casas, pode- se considerar este movimento "I", "I" ou "1" 

como característico seu. Logo esta alternativa também pode ser considerada correta.   

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79601-anexo-texto-bncc-reexportado-pdf-2&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79601-anexo-texto-bncc-reexportado-pdf-2&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192
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Questão: 16 

16 – Sobre as regras e fundamentos do Xadrez, essenciais à sua metodologia, considere a 

alternativa correta: 

a) É disputado por duas pessoas em um tabuleiro de xadrez, com 36 peças (18 para cada 

jogador). 

b) A dama (rainha) movimenta-se em direções ortogonais. 

c) O rei pode movimentar-se quantas casas queira, tanto na diagonal, como na vertical ou na 

horizontal, porém, apenas em um sentido em cada jogada. 

d) O movimento do peão corresponde ao movimento em "l".  

e) O bispo movimenta-se nas direções diagonais, não podendo se mover pelas 

ortogonais. 

Parecer: 

 RECURSO DEFERIDO. 

 Questão anulada. 

Deve-se proceder com a anulação da questão, pois a letra “l” pode gerar dupla interpretação ao 

candidato, causando assim prejuízo na resposta. 

 

Questão: 19 – Professor Educação Física 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2108287 

questao numero 19 

questao numero 19 possui duas respostas corretas 

A questão 19 possui duas respostas corretas, segundo o arquivo em anexo das paginas 93 e 94, as 

alternativas D e E estão corretas .sendo assim há mais que uma alternativa correta na questao 19 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2108287/7498e79a

9ed702e589c121acde868f83.pdf  

Fundamentação 2: 

Inscrição 2113249 

De acordo com os fatos apresentados na fundamentação do pedido, solicito a anulação da questão 

número 19. 

O recurso solicitado é referente a questão número 19 (conhecimentos específicos), da prova de 

Educação Física. Através da literatura pesquisada, encontrou-se indícios de erro na alternativa 

assinalada como correta no gabarito. Ou, seja, a alternativa D seria INCORRETA, sendo a alternativa 

C a CORRETA. 

Os temas da cultura corporal, tratados dentro da escola, implicam expressar um sentido/significado 

que se relaciona dialeticamente com a intencionalidade/objetivo do homem e as 

intenções/objetivos da sociedade. Portanto, segundo eles, ao tratar desse sentido/significado é 

necessário compreender as relações de interdependência dentro dos temas que compõem a 

Educação Física e os problemas sócio-políticos. O Coletivo de Autores (2012) esclarece que a 

realidade deve ser o ponto de partida. As práticas corporais fazem parte da cultura humana, por 

isso, se constituem como cultura corporal, portanto, devem ser objeto de reflexão, uma vez que são 

construções sociais. Não importa o conteúdo abordado, mas que sejam apreendidos a partir de sua 

realidade social, elevados à reflexão e repensados como parte de algo maior e mais significativo. A 

partir dessas afirmações, podemos considerar que a alternativa C é a CORRETA, pois afirma que 

"Considera que a cultura do movimento nasce do diálogo homem/mundo, e nessa relação é 

construído o conjunto de significados que darão sentido às ações humanas". 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2109007 

A questão nº 19 possui duas alternativas corretas. 

19 – Sobre a cultura nas abordagens da Educação Física escolar, a crítico-superadora discorre da 

seguinte forma: 

a) Cultura como algo exterior ao ser humano, consequência da sua evolução biológica. 

Indivíduo como possuidor de cultura. 

b) Destaca a cultura presente, na infância, repleta de jogos e brincadeiras. No entanto, estes são 

apenas facilitadores e não elementos do patrimônio cultural humano que deve ser garantido 

a todos os alunos. 

c) Considera que a “cultura do movimento” nasce do diálogo homem/mundo, e nessa relação é 

construído o conjunto de significados que darão sentido às ações humanas. 

d) Trata, explicitamente, do conceito de cultura, embora deixe a desejar no que tange à 

dimensão simbólica. Desconsidera o indivíduo e sua subjetividade quando não avançam na 

percepção de que os conhecimentos produzidos são atualizados e ressignificados, na 

dinâmica cotidiana de suas vidas. 

e) O objeto da Educação Física é a cultura corporal de movimento. O movimentar-se humano é 

compreendido como forma de comunicação com o mundo. Trata-se de uma linguagem que, 
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portanto, refere-se ao mundo simbólico. 

A questão nº 19 possui o seguinte enunciado: Sobre “a cultura nas abordagens da Educação Física 

Escolar, a crítico-superadora discorre da seguinte forma:”. 

Conforme o quadro situado nas páginas 93 e 94 do arquivo em anexo (Abordagens da Educação 

Física Escolar - Da Teoria à Prática (Assembleia Legislativa do Estado do Ceará), observa-se que há 

duas alternativas corretas nesta questão. 

A abordagem citada na alternativa D, diz que a cultura “Trata explicitamente do conceito de cultura, 

embora deixe a desejar no que tange à dimensão simbólica. Desconsidera o indivíduo e sua 

subjetividade quando não avançam na percepção de que os conhecimentos produzidos são 

atualizados e ressignificados na dinâmica cotidiana de suas vidas.”, onde a principal obra desta 

abordagem é “Metodologia do ensino de Educação Física”, do Coletivo de Autores. 

Porém observa-se que a alternativa E também é uma abordagem crítico-superadora, que cita  “O 

objeto da Educação Física é a cultura corporal de movimento. O movimentar-se humano é 

compreendido como forma de comunicação com o mundo. Trata-se de uma linguagem que, 

portanto, refere-se ao mundo simbólico.” Tem como principal obra “Educação Física e 

aprendizagem social/ Educação Física & ciência: cenas de um casamento (in)feliz” do autor  

ValterBracht. 

Sendo assim, as alternativas D e E são corretas. 

(O arquivo anexo também pode ser encontrado através do link: 

http://www.uece.br/eduece/dmdocuments/Abordagens%20da%20educacao%20fisica%20-

%20ebook%202019.pdf) 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2109007/964c094b

a931cf7d682a7b2e4307baee.pdf 

Fundamentação 4: 

Inscrição 2114341 

Questões especificas Educação Física número 19: 

A questão nº 19 possui duas alternativas corretas. 

A questão nº 19 possui o seguinte enunciado: Sobre “a cultura nas abordagens da Educação Física 

Escolar, a crítico-superadora discorre da seguinte forma:”. 

Conforme o quadro situado nas páginas 93 e 94 do arquivo em anexo (Abordagens da Educação 

Física Escolar - Da Teoria à Prática (Assembleia Legislativa do Estado do Ceará), observa-se que há 

duas alternativas corretas nesta questão. 

A abordagem citada na alternativa D, diz que a cultura “Trata explicitamente do conceito de cultura, 

embora deixe a desejar no que tange à dimensão simbólica. Desconsidera o indivíduo e sua 

subjetividade quando não avançam na percepção de que os conhecimentos produzidos são 

atualizados e ressignificados na dinâmica cotidiana de suas vidas.”, onde a principal obra desta 

abordagem é “Metodologia do ensino de Educação Física”, do Coletivo de Autores. 

Porém observa-se que a alternativa E também é uma abordagem crítico-superadora, que cita  “O 

objeto da Educação Física é a cultura corporal de movimento. O movimentar-se humano é 

compreendido como forma de comunicação com o mundo. Trata-se de uma linguagem que, 

portanto, refere-se ao mundo simbólico.” Tem como principal obra “Educação Física e 

aprendizagem social/ Educação Física & ciência: cenas de um casamento (in)feliz” do autor  Valter 

Bracht.  

Sendo assim, as alternativas D e E são corretas. 

(O arquivo anexo também pode ser encontrado através do link:  

http://www.uece.br/eduece/dmdocuments/Abordagens%20da%20educacao%20fisica%20-

%20ebook%202019.pdf) 

Fundamentação 5: 

Inscrição 2114170 

De acordo com os fatos apresentados na fundamentação do pedido, solicito correção do gabarito 

na questão número 19. 

O recurso solicitado é referente a questão número 19 (conhecimentos específicos), da prova de 

Educação Física.  

Através da literatura pesquisada, encontrou-se indícios de erro na alternativa assinalada como 

correta no gabarito.  

Ou, seja, a alternativa D seria INCORRETA, sendo a alternativa C a CORRETA. 

Os temas da cultura corporal, tratados dentro da escola, implicam expressar um sentido/significado 

que se relaciona dialeticamente com a intencionalidade/objetivo do homem e as 

intenções/objetivos da sociedade. Portanto, segundo eles, ao tratar desse sentido/significado é 

necessário compreender as relações de interdependência dentro dos temas que compõem a 

Educação Física e os problemas sócio-políticos. 

 O Coletivo de Autores (2012) esclarece que a realidade deve ser o ponto de partida. As práticas 
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corporais fazem parte da cultura humana, por isso, se constituem como cultura corporal, portanto, 

devem ser objeto de reflexão, uma vez que são construções sociais. Não importa o conteúdo 

abordado, mas que sejam apreendidos a partir de sua realidade social, elevados à reflexão e 

repensados como parte de algo maior e mais significativo.  

A partir dessas afirmações, podemos considerar que a alternativa C é a CORRETA, pois afirma que 

"Considera que a cultura do movimento nasce do diálogo homem/mundo, e nessa relação é 

construído o conjunto de significados que darão sentido às ações humanas". 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2114170/5a1d4eed

27e9d60a6d5ab4dcc3cb21eb.docx 

Fundamentação 6: 

Inscrição 2114170 

Peço, por gentileza, que o gabarito seja ALTERADO  para letra "C", a qual está em maior 

conformidade com o que se refere no enunciado. 

Venho, por meio deste documento, pedir a análise da questão 19, da área de conhecimentos 

específicos da prova de Educação Física. Ela encontra-se em desacordo com as literaturas e sites da 

área em questão. 

A questão mencionada aborda sobre a abordagem CRÍTICO-SUPERADORA na Educação Física 

Escolar dizendo o seguinte: " Trata, explicitamente, do conceito de cultura, embora deixe a desejar 

no que tange à dimensão simbólica. Desconsidera o indivíduo e sua subjetividade quando não 

avançam percepção de que os conhecimentos produzidos são atualizados e ressignificados, na 

dinâmica cotidiana de suas vidas ". 

No entanto, a literatura/sites aborda de forma diferente: " Neto e Betti8 mencionam que esta 

abordagem vem proporcionar uma reflexão sobre a CULTURA CORPORAL DO MOVIMENTO, 

optando pela contextualização histórica e política vinculadas a problemática da sociedade e não do 

conhecimento científico sem ligação com a realidade vivida, tendo a educação física o papel de 

formar cidadãos críticos."  

 Ou seja, não desconsidera o indivíduo e sua subjetividade, muito pelo contrário, essa abordagem 

induz os alunos a pensarem, logo usando sua subjetividade. E ainda, a questão que aborda sobre a 

Cultura corporal do movimento é a letra "C". 

REFERÊNCIAS: 

Angélica Teixeira Silva | Camila Carvalho Fernandes; Jurema Barreiros Prado Debien ; Aroldo Luis 

Ibiapino Cantanhe  

Conhecimento sobre as abordagens pedagógicas da Educação Física: escola estadual x escola 

particular 

https://www.efdeportes.com/efd151/conhecimento-sobre-as-abordagens-pedagogicas-da-

educacao-

fisica.htm#:~:text=As%20Abordagens%20Pedag%C3%B3gicas%20para%20Educa%C3%A7%C3%A3

o%20F%C3%ADsica%20t%C3%AAm%20por,envolvidos%20na%20pr%C3%A1tica%20da%20cultura

%20corporal%20do%20movimento. 

Fundamentação 7: 

Inscrição 2108601 

A questão nº 19 possui duas alternativas corretas. 

A questão nº 19 possui o seguinte enunciado: Sobre “a cultura nas abordagens da Educação Física 

Escolar, a crítico-superadora discorre da seguinte forma:”. 

Conforme o quadro situado nas páginas 93 e 94 do arquivo em anexo (Abordagens da Educação 

Física Escolar - Da Teoria à Prática (Assembleia Legislativa do Estado do Ceará), observa-se que há 

duas alternativas corretas nesta questão. 

A abordagem citada na alternativa D, diz que a cultura “Trata explicitamente do conceito de cultura, 

embora deixe a desejar no que tange à dimensão simbólica. Desconsidera o indivíduo e sua 

subjetividade quando não avançam na percepção de que os conhecimentos produzidos são 

atualizados e ressignificados na dinâmica cotidiana de suas vidas.”, onde a principal obra desta 

abordagem é “Metodologia do ensino de Educação Física”, do Coletivo de Autores. 

Porém observa-se que a alternativa E também é uma abordagem crítico-superadora, que cita  “O 

objeto da Educação Física é a cultura corporal de movimento. O movimentar-se humano é 

compreendido como forma de comunicação com o mundo. Trata-se de uma linguagem que, 

portanto, refere-se ao mundo simbólico.” Tem como principal obra “Educação Física e 

aprendizagem social/ Educação Física & ciência: cenas de um casamento (in)feliz” do autor  Valter 

Bracht. 

Sendo assim, as alternativas D e E são corretas. 

(O arquivo anexo também pode ser encontrado através do link:  

http://www.uece.br/eduece/dmdocuments/Abordagens%20da%20educacao%20fisica%20-

%20ebook%202019.pdf) 



MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 

45 

 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2108601/7f492305

9b4fe7bedfca7cf0d0824fa9.pdf 

Questão: 19 

19 – Sobre a cultura nas abordagens da Educação Física escolar, a crítico-superadora discorre da 

seguinte forma: 

a) Cultura como algo exterior ao ser humano, consequência da sua evolução biológica. 

Indivíduo como possuidor de cultura. 

b) Destaca a cultura presente, na infância, repleta de jogos e brincadeiras. No entanto, estes 

são apenas facilitadores e não elementos do patrimônio cultural humano que deve ser 

garantido a todos os alunos. 

c) Considera que a “cultura do movimento” nasce do diálogo homem/mundo, e nessa relação 

é construído o conjunto de significados que darão sentido às ações humanas. 

d) Trata, explicitamente, do conceito de cultura, embora deixe a desejar no que tange 

à dimensão simbólica. Desconsidera o indivíduo e sua subjetividade quando não 

avançam na percepção de que os conhecimentos produzidos são atualizados e 

ressignificados, na dinâmica cotidiana de suas vidas. 

e) O objeto da Educação Física é a cultura corporal de movimento. O movimentar-se 

humano é compreendido como forma de comunicação com o mundo. Trata-se de uma 

linguagem que, portanto, refere-se ao mundo simbólico. 

Parecer: 

 DEFERIDO - com anulação, pois duas possíveis respostas são cabíveis: 

Crítico-Superadora: Trata explicitamente do conceito de cultura, embora deixe a desejar no que 

tange à dimensão simbólica. Desconsidera o indivíduo e sua subjetividade quando não avançam na 

percepção de que os conhecimentos produzidos são atualizados e ressignificados na dinâmica 

cotidiana de suas vidas, pela abordagem do coletivo de autores e; Crítico Superadora: O objeto da 

Educação Física é a cultura corporal de movimento. O movimentar-se humano é compreendido 

como forma de comunicação com o mundo. Trata-se de uma linguagem que, portanto, refere-se ao 

mundo simbólico, aproximando-se do pensamento de Daolio, de Valter Bracht. 

http://uece.br/eduece/dmdocuments/Abordagens%20da%20educacao%20fisica%20-

%20ebook%202019.pdf 

 

Questão: 20 – Professor Educação Física 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2113249 

De acordo com os fatos apresentados na fundamentação do pedido, solicito anulação da questão 

número 20. 

O recurso solicitado é referente a questão número 20 (conhecimentos específicos), da prova de 

Educação Física.  

Através da literatura pesquisada, encontrou-se indícios de erro na alternativa assinalada como 

correta no gabarito. Ou, seja, a alternativa C seria INCORRETA, sendo a alternativa D a CORRETA.   

O gabarito apontou como certa a alternativa C, onde afirma que os itens II e III estão corretos na 

questão 20. 

Analisando o item II, onde fala que o músculo poplíteo se origina no côndilo lateral do fêmur e 

insere-se na porção proximal da tíbia, encontramos um erro na afirmação. 

O MÚSCULO POPLÍTEO É UM MÚSCULO DA CAMADA PROFUNDA DA REGIÃO POSTERIOR DA 

PERNA. SUA INSERÇÃO PROXIMAL OCORRE NO CÔNDILO LATERAL DO FÊMUR. JÁ A INSERÇÃO 

DISTAL OCORRE NA FACE POSTERIOR DA TÍBIA, ACIMA DA LINHA DO MÚSCULO SÓLEO.  

Analisando diversas literaturas, encontramos essa mesma afirmação, constatando assim erro na 

alternativa do gabarito da questão 20. 

Em anexo, está descrito todos os textos e bibliografias acessadas, para fins de comprovação no erro 

das informações apresentadas no item II da questão, demostrando que a mesma não é uma 

afirmação verdadeira. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2113249/75c5b966

ddd8bd7f38c0025009d6018c.docx 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2108078 

O recurso solicitado é referente a questão número 20 (conhecimentos específicos), da prova de 

Educação Física. Através da literatura pesquisada, encontrou-se indícios de erro na alternativa 

assinalada como correta no gabarito. Ou, seja, a alternativa D seria INCORRETA, sendo a alternativa 

C a CORRETA. 

Os temas da cultura corporal, tratados dentro da escola, implicam expressar um sentido/significado 

http://uece.br/eduece/dmdocuments/Abordagens%20da%20educacao%20fisica%20-%20ebook%202019.pdf
http://uece.br/eduece/dmdocuments/Abordagens%20da%20educacao%20fisica%20-%20ebook%202019.pdf


MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 

46 

 

que se relaciona dialeticamente com a intencionalidade/objetivo do homem e as 

intenções/objetivos da sociedade. Portanto, segundo eles, ao tratar desse sentido/significado é 

necessário compreender as relações de interdependência dentro dos temas que compõem a 

Educação Física e os problemas sócio-políticos. O Coletivo de Autores (2012) esclarece que a 

realidade deve ser o ponto de partida. As práticas corporais fazem parte da cultura humana, por 

isso, se constituem como cultura corporal, portanto, devem ser objeto de reflexão, uma vez que são 

construções sociais. Não importa o conteúdo abordado, mas que sejam apreendidos a partir de sua 

realidade social, elevados à reflexão e repensados como parte de algo maior e mais significativo. A 

partir dessas afirmações, podemos considerar que a alternativa C é a CORRETA, pois afirma que 

"Considera que a cultura do movimento nasce do diálogo homem/mundo, e nessa relação é 

construído o conjunto de significados que darão sentido às ações humanas". 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2108078/2fb2ada9

284424d36c9e87502c1bd74b.docx 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2114341 

questão especifica -  Educação física número 20 

Através da literatura pesquisada, encontrou-se indícios de erro na alternativa assinalada como 

correta no gabarito. 

O gabarito apontou como certa a alternativa C, onde afirma que os itens II e III estão corretos na 

questão 20. 

Analisando o item II, onde fala que o músculo poplíteo se origina no côndilo lateral do fêmur e 

insere-se na porção proximal da tíbia, encontramos um erro na afirmação. 

O MÚSCULO POPLÍTEO É UM MÚSCULO DA CAMADA PROFUNDA DA REGIÃO POSTERIOR DA 

PERNA. SUA INSERÇÃO PROXIMAL OCORRE NO CÔNDILO LATERAL DO FÊMUR. JÁ A INSERÇÃO 

DISTAL OCORRE NA FACE POSTERIOR DA TÍBIA, ACIMA DA LINHA DO MÚSCULO SÓLEO.  

 Analisando diversas literaturas, encontramos essa mesma afirmação, constatando assim 

erro na alternativa do gabarito da questão 20. 

Em anexo, está descrito todos os textos e bibliografias acessadas, para fins de comprovação no erro 

das informações apresentadas no item II da questão, demostrando que a mesma não é uma 

afirmação verdadeira. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2114341/611f027af

7339d2c067b9e1412ac1e0c.docx 

Fundamentação 4: 

Inscrição 2114170 

O recurso solicitado é referente a questão número 20 (conhecimentos específicos), da prova de 

Educação Física.  

Através da literatura pesquisada, encontrou-se indícios de erro na alternativa assinalada como 

correta no gabarito. Ou, seja, a alternativa D seria INCORRETA, sendo a alternativa C a CORRETA.   

Os temas da cultura corporal, tratados dentro da escola, implicam expressar um sentido/significado 

que se relaciona dialeticamente com a intencionalidade/objetivo do homem e as 

intenções/objetivos da sociedade. Portanto, segundo eles, ao tratar desse sentido/significado é 

necessário compreender as relações de interdependência dentro dos temas que compõem a 

Educação Física e os problemas sócio-políticos.  

O Coletivo de Autores (2012) esclarece que a realidade deve ser o ponto de partida. As práticas 

corporais fazem parte da cultura humana, por isso, se constituem como cultura corporal, portanto, 

devem ser objeto de reflexão, uma vez que são construções sociais. Não importa o conteúdo 

abordado, mas que sejam apreendidos a partir de sua realidade social, elevados à reflexão e 

repensados como parte de algo maior e mais significativo. 

A partir dessas afirmações, podemos considerar que a alternativa C é a CORRETA, pois afirma que 

"Considera que a cultura do movimento nasce do diálogo homem/mundo, e nessa relação é 

construído o conjunto de significados que darão sentido às ações humanas". 

 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2114170/2da9ebab

9b4481dc373fe6f9b30f2725.docx 

Fundamentação 5: 

Inscrição 2114170 

A questão número 20 da prova de conhecimentos específicos da área da Educação Física encontra-

se com um pequeno equívoco, porém, por minúsculo que seja o equívoco induz o candidato a 

confundir-se na hora de assinalar a alternativas. Eu, por exemplo, achei errôneas as descrições que 

vi por estarem incompletas do que já vi na minha faculdade. 

Na questão 20(sobre músculos corpóreos), o item 2 encontra-se descrito assim: "Músculo Poplíteo: 

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2108078/2fb2ada9284424d36c9e87502c1bd74b.docx
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2108078/2fb2ada9284424d36c9e87502c1bd74b.docx
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2108078/2fb2ada9284424d36c9e87502c1bd74b.docx
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origina-se no côndilo lateral do fêmur; insere-se, na porção proximal da tíbia".  

No entanto, a literatura e sites bem nomeados e qualificados mostram essa descrição de forma 

diferente, dizendo que: " O Músculo Poplíteo tem origem no côndilo lateral do fêmur e corno 

posterior do menisco lateral; sua inserção na face posterior da tíbia, superiormente à origem do 

músculo solear (sóleo). 

Ainda falando da questão 20, o item 3 encontra-se descrito assim: " Músculo Grácil: origina-se na 

sínfise púbica e arco púbico; insere-se, na face medial da tíbia, logo abaixo do côndilo". 

Porém, aqui, a literatura e sites da área também mostram de formas diferentes, dizendo que :  "O 

músculo Grácil tem origem no corpo anterior do púbis, ramo inferior do púbis, ramo do ísquio e sua 

inserção ocorre na superfície medial da tíbia, proximal da tíbia (via pata anserina)." 

Deixo aqui, meu material de apoio a argumentação: 

SOBOTTA- R. Putz e R. Pabst. ATLAS DE ANATOMIA HUMANA, VOLUME 02- TRONCO, VÍSCERAS E 

EXTREMIDADE INFERIOR. 20 edição. 

https://www.kenhub.com/pt/library/anatomia/musculo-popliteo 

https://www.kenhub.com/pt/library/anatomia/musculo-gracil 

Questão: 20 

20 – Sobre a origem e inserção dos músculos corpóreos, analise os itens, abaixo: 

I – Músculo Quadrado Plantar: origina-se, no calcâneo e aponeurose plantar; insere-se, na 

falange média do 2° ao 5° dedos. 

II – Músculo Poplíteo: origina-se no côndilo lateral do fêmur; insere-se, na porção proximal da 

tíbia. 

III – Músculo Grácil: origina-se, na sínfise púbica e arco púbico; insere-se, na face medial da tíbia, 

logo, abaixo do côndilo. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Apenas o item III está correto. 

e) Todos os itens estão corretos. 

Parecer: 

 INDEFERIDO.  

O recurso não assiste razão, pois Músculo Quadrado Plantar Origem: origina-se no calcâneo. 

Inserção: insere-se nos tendões do flexor longo dos dedos. Músculo Poplíteo Origem: origina-se no 

côndilo lateral do fêmur. Inserção: insere-se na porção proximal da tíbia; Músculo Grácil Origem: 

origina-se na sínfise púbica e arco púbico. Inserção: insere-se na face medial da tíbia logo abaixo do 

côndilo. 

https://md.uninta.edu.br/geral/anatomia-geral/pdf/anatomia-geral.pdf 

 

Professor de Educação Infantil 

 

Questão: 15 – Professor Educação Infantil 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2113011 

ANULAÇÃO DA PERGUNTA. Pois, não possui nenhuma alternativa para assinalar que seja específica 

do artigo 8 e sim apenas seus incisos. Se a solicitação fosse de seus incisos deveria constar no 

enunciado da questão 15. 

Anulação questão 15 prova. 

A mesma consta incoerência quanto ao seu enunciado com as alternativas.   

Primeiramente quanto o enunciado da questão 15 da prova de Educação Infantil, notasse o ênfase 

no Art. 8 da Lei da n° 8.069/90. Consta assim na prova: 

"15 – O artigo n° 8 da lei n° 8.069/90 faz referência aos direitos das gestantes e parturientes. Com 

base em seus conhecimentos sobre a referida lei, é correta a alternativa"  

Com base nisso verificando na lei o Artigo específico número 8 como pedido na questão da prova 

relata da seguinte maneira: 

"Art. 8 o É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da 

mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à 

gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito 

do Sistema Único de Saúde. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)"  

PORTANTO SOLICITOU O ARTIGO 8 E NÃO OS INCISOS DA DEFERIDA LEI. ASSIM NÃO CONSTA 

NENHUMA ALTERNATIVA NA QUESTÃO ESPECÍFICANDO O ARTIGO 8 COMO CITADO ACIMA.   

Também outro ponto, nas alternativas tem dois incisos do artigo 8, alternativa A e D, portanto 

também está errada tendo duas assertivas corretas e não apenas uma como solicitado na resposta. 

https://md.uninta.edu.br/geral/anatomia-geral/pdf/anatomia-geral.pdf
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Com tudo a interpretação da pergunta garante que uma das alternativas deveria ser sobre o Artigo 

8 e não seus incisos. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2113011/e90068c5

e898480d8aa1cd99d3314d02.docx 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2106706 

Anulação da questão 15 de Educação Infantil 

Peço anulação da questão 15 da Prova de Educação Infantil, onde pede da lei 8.069/90 referente 

aos direitos das gestantes. Essa lei refere-se ao Estatuto da criança e adolescente, a mesma não 

consta nos conteúdos programáticos do edital. 

Peço anulação da questão 15 da Prova de Educação Infantil, onde pede da lei 8.069/90 referente 

aos direitos das gestantes. Essa lei refere-se ao Estatuto da criança e adolescente, a mesma não 

consta nos conteúdos programáticos do edital. Além de que  este assunto não condiz com a 

Educação Infantil, poderia ser cobrado na prova de Ensino Fundamental II. Ainda, nós professores, 

devemos sim saber das leis que rege nossa modalidade de ensino, mas não necessariamente 

sabermos da ordem dos artigos, visto que nem advogados precisam ter isso decorado. 

Aguardo a anulação da questão. 

Questão:15 

15 – O artigo n° 8 da lei n° 8.069/90 faz referência aos direitos das gestantes e parturientes. Com 

base em seus conhecimentos sobre a referida lei, é correta a alternativa: 

a) Em casos de gravidez ou parto de risco, a gestante e a parturiente têm direito a 1 (um) 

acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto 

e do pós-parto imediato. 

b) A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação, 

estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos 

médicos como método prioritário de atendimento. 

c) A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que tenha dificuldades de 

locomoção para as consultas de pré-natal, bem como da puérpera que estiver com 

dificuldades econômicas, físicas ou afetivas de para comparecer às consultas pós-parto. 

d) A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação 

complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre 

formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o 

desenvolvimento integral da criança. 

e) A gestante ou parturiente em situação de privação de liberdade ou que esteja sob 

custódia poderá solicitar conversão de pena para regime aberto, semiaberto, ou habeas 

corpus, durante a gestação ou primeiros meses de vida. 

 

Parecer: 

INDEFERIDO 

O recurso não assiste ao recorrente, visto que, independente de qual parte do artigo de uma lei seja 

utilizado, a referência principal deverá ser sempre sua numeração ordinária. O referido artigo não 

possui incisos, apenas oito parágrafos, de modo que a banca pode utilizar seus conteúdos para 

elaborar exercícios de teste de conhecimentos gerais. Desse modo, o artigo n° 8 trata dos direitos 

da mulher gestante, compreendendo os estágios, da gravidez, parto e ao puerpério, juntamente 

com os atendimentos pré-natal, perinatal e pós-natal integral. Por sua vez o § 7 o  define: “A 

gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar 

saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação 

de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança”. Reitero a alternativa D 

como gabarito da questão. 

FONTE: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm  

 

Questão: 16 – Professor Educação Infantil 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2109971 

Solicito que a questão 16 da prova de educação infantil seja anulada, pois além da alternativa que o 

gabarito dispõe (B) o mesmo documento citado na questão (RCNEI) trás a citação do qual coloquei 

acima, afirmando que o espelho é fundamental para construção da identidade. Logo a alternativa C 

também está correta. 

Desta forma aguardo deferimento da solicitação. 

Segundo RCNEI pág 33: O espelho é um importante instrumento para construção da identidade. 

por meio das brincadeiras que se faz em frente a ele a criança começa a reconhecer sua imagem e 

as características físicas que integram a sua pessoa. É aconselhável que se coloque na sala, um 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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espelho grande o suficiente para que varias crianças possam se ver de corpo inteiro e brincar em 

frente a ele. 

Questão: 16 

16 – A escolha e as preferências pessoais são tópicos essenciais para serem desenvolvidas no 

contexto da educação infantil, pois auxiliam na formação da identidade pessoal. Por esse motivo é 

importante que o adulto educador possa compreender as manifestações da criança e dar-lhe 

possibilidades de escolhas. O Referencial curricular nacional para educação infantil recomenda, por 

exemplo: 

a) O professor pode propiciar situações para que as crianças imitem ações que representam 

diferentes pessoas, personagens ou animais, reproduzindo ambientes como casinha, 

trem, posto de gasolina, fazenda etc. 

b) Espaços na sala de aula em que objetos e materiais estejam distribuídos de modo 

acessível para que as crianças possam selecionar aquilo que tem preferência. 

c) É aconselhável que se coloque na sala, um espelho grande o suficiente para que várias 

crianças possam se ver de corpo inteiro e brincar em frente a ele. 

d) Podem-se contar histórias utilizando-se de fantoches ou bonecos animados que 

permitam as crianças imaginarem as situações narradas e, posteriormente, reproduzir a 

mesma história. 

e) Utilizar filmes e desenhos infantis de fácil assimilação com referências musicais que 

possam ser reproduzidos com facilidade pelos pequenos. 

Parecer: 

INDEFERIDO 

O recurso não assiste ao recorrente, visto que, o enunciado remete a prática docente na educação 

infantil que “auxilie o aluno a ter liberdade de fazer escolhas”. Desse modo, a utilização do espelho 

está ligada apenas à formação e percepção de si, não contemplando o questionamento proposto 

pela questão. 

“A capacidade de realizar escolhas amplia-se conforme o desenvolvimento dos recursos individuais 

e mediante a prática de tomada de decisões. Isso vale tanto para os materiais a serem usados como 

para as atividades a serem realizadas. Podem-se criar situações em que as crianças fazem suas 

escolhas entre várias opções, em locais distintos ou no mesmo espaço. Esta pode representar uma 

ótima oportunidade de integração entre crianças de diferentes idades” (p.39). 

Reitero a alternativa B como gabarito da questão. 

FONTE: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf  

 

Questão: 17 – Professor Educação Infantil 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2106706 

Anulação da questão 17 de Educação Infantil. 

Peço anulação da questão 17 de Educação Infantil, pois todas as alternativas estão corretas. As 

regras em sala de aula devem ser criadas por todos os alunos com a mediação do professor. O 

professor sendo o adulto da situação, deve ponderar e mediar as regras não obedecidas pelas 

crianças, sendo assim os itens II e IV também estão corretos. 

Peço anulação da questão 17 de Educação Infantil, pois todas as alternativas estão corretas. As 

regras em sala de aula devem ser construídas  por todos os alunos, visando assim um trabalho 

coletivo e melhor entendimento das mesmas, sempre com a mediação do professor, que é  o 

adulto da situação. Devendo este, ponderar e mediar as regras construídas anteriormente quando 

as mesmas são  desrespeitadas. Neste sentido, as alternativas II e IV também estão corretas. 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2113932 

Na questão Nº17 

Contradição na resposta do gabarito, pois a resposta do gabarito não condiz com a resposta 

correta. 

O respeito a diversidade, sejam diferenças de temperamento, de habilidades e de conhecimentos, 

até as diferenças de gênero, de etnia e de credo religioso, e também as necessidades especiais 

devem ser desenvolvidas no âmbito de toda educação. Por sua vez, para que tais hábitos sejam 

incorporados desde a educação infantil, é necessário: 

I – A atitude de aceitação do outro em suas diferenças e particularidades precisa estar presente nos 

atos e atitudes dos adultos com quem convivem na instituição. 

II – Sanções disciplinares para o caso de descumprimento de acordos devem ser tema de conversa, 

no qual a ponderação e mediação do adulto tem papel fundamental. 

III – Jogos e atividades cooperativas permitem o diálogo e a interação entre as crianças e permitem 

quebrar barreiras entre possíveis diferenças anteriores às situações escolares. 

IV – Em relação às regras, além de se manter a preocupação quanto à clareza e transparência na sua 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf
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apresentação e à coerência das sanções, é preciso dar oportunidade para que as crianças 

participem do estabelecimento de regras que irão afetar-lhes diretamente. 

 

"A contradição das respostas induz o candidato ao erro, pois a resposta está confusa e incoerente 

com a pergunta." 

 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2115221 

Pedido de anulação da questão número 17 

O Gabarito trás como respostas correta as alternativas I e III, desconsiderando a alternativas 

mencionadas abaixo: 

IV – Em relação às regras, além de se manter a preocupação quanto à clareza e transparência na sua 

apresentação e à coerência das sanções, é preciso dar oportunidade para que as crianças 

participem do estabelecimento de regras que irão afetar-lhes diretamente. 

A alternativa da questão número 17, menciona o antigo REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL 

PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. E, é de conhecimento que atualmente esse documento mencionado 

foi substituído pela BNCC. 

Porém, a BNCC não trata sobre o termo “sanções” e nem sobre formas de como os professores 

devem agir segundo situações que poderiam resultar de possíveis sanções ou sinônimos da palavra.  

Como o documento que norteia o currículo escolar nacional atual, não menciona essa questão, logo 

o termo “sanção” e seus diversos sinônimos diante o sentido da palavra e de seu uso nos espaços 

educativos, são reportados a pensadores da educação.  

Dessa forma, teorias a respeito desse assunto são trazidas por vários autores renomados, como:  a 

SANÇÃO EXPIATÓRIA e SANÇÃO POR RECIPROCIDADE, esses diante um contexto completo e 

complexo na educação infantil, trazidas por Piaget e também por Durkheim. 

Embora o termo “sanção” deve aqui ser entendido e analisado dentro de um contexto e cenário 

atual e num sentido humano, ou seja, não abordando em sentido de ações punitivas como forma 

de castigos e sim como sanções diante a teoria de sanções por reciprocidade, a alternativa IV está 

correta e/ou confusa na questão. 

Quanto é dito que a alternativa está confusa, percebesse que a questão não trás referencia a 

nenhum documento oficial ou teoria propriamente dita. Assim, o assunto ou tema, fica vago, coisas 

que não deveriam acontecer em provas de processo seletivo, pois se deve trazer teorias e não 

sentido de opinião próprio.  

O termo “sanção” existe e é aplicado, porém a questão é seu complexo sentido de uso e de 

significado, o qual a questão não trás de forma clara, pois não como dito anteriormente, não 

menciona autores e nem documentos oficiais.  

Questão: 17 

17 – O respeito a diversidade, sejam diferenças de temperamento, de habilidades e de 

conhecimentos, até as diferenças de gênero, de etnia e de credo religioso, e também as 

necessidades especiais devem ser desenvolvidas no âmbito de toda educação. Por sua vez, para que 

tais hábitos sejam incorporados desde a educação infantil, é necessário: 

I – A atitude de aceitação do outro em suas diferenças e particularidades precisa estar presente 

nos atos e atitudes dos adultos com quem convivem na instituição. 

II – Sanções disciplinares para o caso de descumprimento de acordos devem ser tema de 

conversa, no qual a ponderação e mediação do adulto tem papel fundamental. 

III – Jogos e atividades cooperativas permitem o diálogo e a interação entre as crianças e 

permitem quebrar barreiras entre possíveis diferenças anteriores às situações escolares. 

IV – Em relação às regras, além de se manter a preocupação quanto à clareza e transparência na 

sua apresentação e à coerência das sanções, é preciso dar oportunidade para que as crianças 

participem do estabelecimento de regras que irão afetar-lhes diretamente. 

Dos itens acima: 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

b) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

c) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

d) Apenas os itens I e III estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

Parecer: 

INDEFERIDO 

O recurso não assiste ao recorrente, visto que, a questão coloca como temática a diversidade no 

âmbito escolar, e está devidamente fundamentada no Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil Vol2. (a partir da página n° 43). Desse modo, o referido documento faz menção a 

boas práticas para que tal temática seja iniciada no processo educacional: 
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“Para que seja incorporada pelas crianças, a atitude de aceitação do outro em suas diferenças e 

particularidades precisa estar presente nos atos e atitudes dos adultos com quem convivem na 

instituição. Começando pelas diferenças de temperamento, de habilidades e de conhecimentos, até 

as diferenças de gênero, de etnia e de credo religioso, o respeito a essa diversidade deve permear 

as relações cotidianas. Uma atenção particular deve ser voltada para as crianças com necessidades 

especiais que, devido às suas características peculiares, estão mais sujeitas à discriminação. Ao lado 

dessa atitude geral, podem-se criar situações de aprendizagem em que a questão da diversidade 

seja tema de conversa ou de trabalho” (p. 43). 

Desse modo, é possível observar que os itens I e III foram construídos tendo estes conteúdos como 

base. Reitero a alternativa D como gabarito da questão. 

FONTE: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf  

 

Questão: 18 – Professor Educação Infantil 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2115221 

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 18 

Motivo: Questão parecida localizada no sítio 

 https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/questoes/46418a9c-9a 

Mesmo a questão sendo referenciada percebe-se muita semelhança. Dessa forma quem teve acesso 

a esse site antes de realizar a prova foi beneficiado de forma indireta.  

Questão: 18 

18 – O Referencial curricular nacional para educação infantil enfatiza que o trabalho com música 

com crianças de zero a três anos de idade visa trabalhar e desenvolver algumas capacidades. Dentre 

as alternativas está correta: 

a) Perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio de improvisações, 

composições e interpretações musicais. 

b) Explorar e identificar elementos da música para se expressar, interagir com os outros e 

ampliar seu conhecimento do mundo. 

c) Ouvir, perceber e discriminar eventos sonoros diversos, fontes sonoras e produções 

musicais. 

d) Participação em jogos e brincadeiras que envolvam a dança e/ ou a improvisação 

musical. 

e) Reconhecimento e utilização das variações de velocidade e densidade na organização e 

realização de algumas produções musicais. 

Parecer: 

INDEFERIDO 

O recurso não assiste ao recorrente, visto que, é plausível que questões já apresentadas se 

assemelhem a novas provas e concursos, dado fato de que os conteúdos são os mesmos na grande 

parte dos processos seletivos, o que não impede que estejam válidas e contemplem corretamente 

os editais de provas. Desse modo, não há argumentação que invalide ou questione de fato a 

questão apresentada. Reitero a alternativa C como gabarito da questão. 

 

 

Questão: 20 – Professor Educação Infantil 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2115100 

Prezado examinador, entendo que há um equívoco na questão número 20 do caderno de prova de 

Educação Infantil. Na referida questão era solicitado sobre como proceder com os hábitos de 

higiene nas orelhas e ouvidos de crianças pequenas. Segundo o gabarito preliminar a alternativa 

correta é a "c- Os ouvidos devem ser limpos apenas por fora, utilizando a própria toalha do banho 

ou a ponta de uma fralda de pano humedecida para limpar a região externa do ouvido no caso de 

bebês.”  Durante a análise da alternativa percebe-se que a palavra “Humedecida” está escrita de 

forma errada, o erro ortográfico influenciou na resolução da questão, deixando assim ela confusa, e 

como nunca se tinha visto a palavra umedecida com a letra H, achei que era um termo diferente ou 

uma espécie de “pegadinha”.   

Acredito que é necessária a anulação da questão de número 20, de acordo com várias pesquisas 

sobre o tema, foi contatado que a palavra “humedecida” não é utilizada no Brasil a forma correta de 

escrever seria “umedecida” sem a letra h. A palavra humedecida com a letra h é utilizada em 

Portugal.   

https://dicionario.priberam.org/humedecido 

https://portuguesaletra.com/duvidas/umedecer-ou-humedecer/ 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf
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Fundamentação 2: 

Inscrição 2109768 

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 20 DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº3/2021. 

NA QUESTÃO 20 FICA SUBENTENDIDA QUAL A FAIXA ETÁRIA REFERENTE AO ENUNCIADO DA 

QUESTÃO E DA RESPOSTA CORRETA. 

De acordo com o documento BNCC (BRASIL, 2018) (Base Nacional Comum Curricular) no âmbito 

em que se intitulam as fases e as idades correspondentes às crianças que ficam aos cuidados da 

Educação Infantil municipal, tem-se: “Bebês (zero a 1 ano e 6 meses), Crianças bem pequenas (1 ano 

e 7 meses a 3 anos e 11 meses) e Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses)”, sendo assim, 

solicito que seja indeferida a questão número 20, do Processo Seletivo Público Número 3/2021 – 

Prefeitura Municipal de Concórdia/SC, pois, a mesma apresenta a seguinte redação:  

20 – Entre os hábitos de higiene com crianças pequenas podemos citar o cuidado com as orelhas e 

ouvido, uma região muito sensível e que demanda atenção e cuidado quando o assunto é sua 

limpeza.  

O modo correto de proceder nesta faixa etária é: 

a) Deve-se utilizar cotonetes específicos para crianças, que possuem baixo PH e são mais macios 

que aqueles utilizados por adultos.  

b) Em geral deve-se apenas lavar e secar a parte externa das orelhas, mas em caso de acúmulo de 

cerume é importante fazer limpeza com água oxigenada.  

c) Os ouvidos devem ser limpos apenas por fora, utilizando a própria toalha do banho ou a ponta 

de uma fralda de pano humedecida para limpar a região externa do ouvido no caso de bebês.  

d) Soro fisiológico ou a própria água do banho podem ser utilizadas para lavar e limpar a região, 

tomando cuidado para que não entre água em excesso nos ouvidos.  

e) Em geral sabonetes infantis ou soluções fisiológicas podem ser utilizadas para fazer a  

lavagem, após o fim do banho, o cotonete deve ser passado para secar, mas não recomenda-se sua 

utilização em bebês. 

Sendo assim, a redação da questão supracitada questiona a higiene com crianças pequenas (4 anos 

a 5 anos e 11 meses), em momento algum, a expressão bebês (zero a 1 ano e 6 meses) é utilizada 

subtende-se que crianças pequenas não pertencem à mesma faixa etária dos bebês, ficando dúbia a 

questão. 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2115708 

Portanto, a questão deve ser anulada, já que não condiz a pergunta com a resposta sugerida no 

gabarito preliminar. 

A questão de número 20 está elaborada de maneira equivocada considerando a resposta correta 

segundo o gabarito preliminar. 

Na questão de número 20, cita a higiene nos ouvidos das CRIANÇAS PEQUENAS. Esse termo 

CRIANÇAS PEQUENAS, segundo a BNCC que é o documento NORMATIVO da Educação Básica 

incluindo a Educação Infantil,  refere-se à crianças de 4 anos à 5 anos e 11 meses. Na questão a 

resposta segundo o gabarito preliminar seria a letra C onde faz referência à bebês, o que não 

condiz com a pergunta, que se refere à crianças pequenas (segundo a BNCC, crianças da última 

faixa etária de 4 anos a 5 anos e 11 meses).  

OBS: segundo a BNCC  a Educação Infantil é dividida em grupos etários que são: bebês (de 0 à 1 

ano e 6 meses); crianças bem pequenas (de 1 ano e 7 meses à 3 anos e 11 meses) e crianças 

pequenas (de 4 anos à 5 anos e 11 meses) 

Questão: 20 

20 – Entre os hábitos de higiene com crianças pequenas podemos citar o cuidado com as orelhas e 

ouvido, uma região muito sensível e que demanda atenção e cuidado quando o assunto é sua 

limpeza. O modo correto de proceder nesta faixa etária é: 

a) Deve-se utilizar cotonetes específicos para crianças, que possuem baixo PH e são mais 

macios que aqueles utilizados por adultos. 

b) Em geral deve-se apenas lavar e secar a parte externa das orelhas, mas em caso de 

acúmulo de cerume é importante fazer limpeza com água oxigenada. 

c) Os ouvidos devem ser limpos apenas por fora, utilizando a própria toalha do banho 

ou a ponta de uma fralda de pano humedecida para limpar a região externa do 

ouvido no caso de bebês. 

d) Soro fisiológico ou a própria água do banho podem ser utilizadas para lavar e limpar a 

região, tomando cuidado para que não entre água em excesso nos ouvidos. 

e) Em geral sabonetes infantis ou soluções fisiológicas podem ser utilizadas para fazer a 

lavagem, após o fim do banho, o cotonete deve ser passado para secar, mas não 

recomenda-se sua utilização em bebês. 
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Parecer: 

INDEFERIDO 

O recurso não assiste ao recorrente, visto que, nenhuma das argumentações apresentadas altera o 

conteúdo e a validade da informação apresentada. O cuidado com os ouvidos dos bebês serão 

praticamente os mesmos que serão tomados em outras faixas etárias. Por exemplo, o uso de 

cotonetes não é recomendado para limpeza dos ouvidos em nenhuma ocasião, apenas para a 

região externa da orelha. A cera de ouvido não deve ser removida dado o fato de que será drenada 

pelo próprio organismo, recomendando apenas a limpeza das partes externas, com lenço ou a 

própria fralda. 

FONTE:  https://www.tuasaude.com/como-limpar-o-ouvido-do-bebe/ 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_profissionais_v1.pdf 

 

Professor de Ensino Religioso 

 

Questão: 111 – Professor Ensino Religioso 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2116413 

QUESTÃO 11 - A questão 11 versa sobre líderes religiosos, tendo a indicação de qual líder se trata e 

posteriormente a definição. Cada premissa descrita na questão deve ser verificada a fim de que se 

marque a alternativa como Verdadeira ou Falsa. A última frase para ser analisada não indica de qual 

líder se trata para que seja possível efetuar a verificação, conforme segue: “( ) Estabeleceu uma 

adoração monoteísta de Amon-Rá no antigo Egito.” Quem estabeleceu? A questão não indica a 

alternativa. Não existe a definição do nome do líder (que seria Amósis I ou Amés), dessa forma não 

é possível responder a questão. Dado o exposto peço a anulação da questão, visto que com os 

erros e incompletude em sua formulação, torna-se impossível responder a questão. 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2111334 

Interponho recurso pedindo anulação da questão 11 da prova de Ensino Religioso. 

Erro na formulação da prova. Questão com proposição  incompleta. A questão de número 11 da 

prova de Ensino Religioso possui uma proposição incompleta. 

A questão apresenta proposições com nomes de líderes religiosos e suas respectivas ações ou 

posições em determinados campos religiosos. Entretanto, na quarta proposição da questão 11, não 

há nome do líder religioso mas somente a ação, tornando comprometida a interpretação da 

questão e impossibilitando responder a questão com precisão e de forma correta. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2111334/21fbd0f48

099622de6df936ec0625cee.png 

Questão:11 

11 – Líderes: 

( ) Em-Heduana: sacerdotisa de Inana, o mais antigo autor das escritoras religiosas. 

( ) Abraão: construiu o Zigurate. 

( ) Sidarta Gautama: criou o islamismo. 

( ) Estabeleceu uma adoração monoteísta de Amon-Rá no antigo Egito.  

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, a sequência das 

proposições acima é, respectivamente: 

a) F – F – F – V  

b) V – F – F – V  

c) F – V – F – F  

d) V – F – V – F  

e) F – F – V – V 

Parecer: 

 INDEFERIDO.  

De fato, presume-se, pelo contexto, que deveria constar um nome próprio. Entretanto, em sua 

ausência, deve-se seguir o proposto no enunciado. Ou seja, o que é verdadeiro e o que é falso. Sob 

este prisma, nada há de falso na última proposição, o que corrobora o gabarito.       

 

Questão: 12 – Professor Ensino Religioso 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2116413 

QUESTÃO 12 - A questão 12 versa sobre os símbolos e suas religiões, no entanto, há alternativas 

repetidas para a mesma questão, a saber alternativa “b)YIN-YANG- Taoísmo” e e)”YIN-YANG – 

Taoísmo” correspondem a mesma resposta. Pela má formulação da questão, solicito a anulação da 

mesma. 

https://www.tuasaude.com/como-limpar-o-ouvido-do-bebe/
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_profissionais_v1.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2111334/21fbd0f48099622de6df936ec0625cee.png
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2111334/21fbd0f48099622de6df936ec0625cee.png
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2111334/21fbd0f48099622de6df936ec0625cee.png
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Questão: 12 

12 – Assinale a alternativa em que o símbolo não corresponde à religião: 

a) DHARMACAKRA – Jainismo. 

b) YIN-YANG – Taoísmo. 

c) KHANDA – Sikhismo. 

d) DHARMACAKRA – Budismo. 

e) YIN-YANG - Taoísmo. 

Parecer: 

 INDEFERIDO.  

Assim como aparece duas vezes o termo Dharmacakra, da mesma maneira aparece duas vezes o 

termo Taoísmo. Tal ocorrência não invalida a questão, uma vez que não há incorreção alguma na 

formulação dela: A alternativa A apresenta uma impropriedade que faz dela gabarito, enquanto nas 

demais alternativas há uma exata correspondência entre termos e as respectivas denominações 

religiosas.  

 

Questão: 15 – Professor Ensino Religioso 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2116413 

QUESTÃO 15 -A questão 15 solicita que sejam analisados os trechos descritos nas alternativas e 

relacionar com os Estados a qual pertence a fim de que cada questão seja assinalada como 

Verdadeira ou Falsa. No entanto, as alternativas apresentam respostas repetidas, a saber: “a) V – F – 

F – V” e “b) V – F – F – V”. Desse modo solicito a anulação da referida questão. 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2111334 

Interponho pedido de anulação da questão. 

Erro na formulação da prova. Questão com duas alternativas iguais. A Questão de número 15 da 

prova de Ensino Religioso possui alternativas repetidas. 

A Questão de número 15 da prova de Ensino Religioso possui duas alternativas iguais. As 

alternativas "a" e "b" são idênticas, comprometendo a interpretação correta da questão e 

impossibilitando uma resposta precisa. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2111334/59163ab9

443831ff02574c588424f32e.png 

Questão: 15 

15 – Analise os trechos a seguir: 

( ) Culto aos Egungun - Alagoas, Pernambuco. 

( ) Cabula - Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. 

( ) Candomblé - Em todos estados do Brasil. 

( ) Xambá - Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. 

Cada uma das práticas religiosas acima deve estar junto ao nome de um dos Estados ao qual mais 

culturalmente está associada. Assim sendo, levando-se em consideração que (V) significa 

Verdadeiro e (F) significa Falso, assinale a alternativa correta: 

a) V – F – F – V  

b) V – F – F – V  

c) F – V – F – F  

d) V – V – V – V  

e) F – V – V – F 

Parecer: 

 INDEFERIDO.  

Somente haveria invalidação da questão caso uma das alternativas repetidas fosse a do gabarito. 

Não sendo assim, tal erro de digitação acaba por beneficiar o candidato, já que que reduz o leque 

de escolha. 

 

Professor de Geografia 

 

Questão: 11 – Professor Geografia 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2112709 

Solicito a anulação ou revisão do gabarito desta questão. 

Questão 11 de geografia possui duas alternativas corretas. 

– A formação geológica brasileira contou com a ação de derramamentos vulcânicos no solo, este 

processo deu origem às rochas como basalto e diabásio, cuja decomposição tem como 

consequência:  

a alternativa correta do gabarito foi apenas a letra b, porém essa formação geológica é constituída 

de rochas cristalinas tanto metamórficas quanto magmáticas e com alta resistência à erosão e ao 

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2111334/59163ab9443831ff02574c588424f32e.png
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2111334/59163ab9443831ff02574c588424f32e.png
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2111334/59163ab9443831ff02574c588424f32e.png
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intemperismo; responsável por aproximadamente 36% do território nacional, essa formação ocorreu 

no período pré-cambriano.  

Portanto a alternativa de letra d também está correta. 

Questão:11 

11 – A formação geológica brasileira contou com a ação de derramamentos vulcânicos no solo, este 

processo deu origem à rochas como basalto e diabásio, cuja decomposição tem como 

consequência: 

a) A formação de jazidas de carvão mineral ou petróleo. 

b) A fertilização do solo e a formação da chamada “Terra Roxa”. 

c) Uma intensa deposição de sedimentos, e a formação de bacias sedimentares. 

d) A elevação do terreno e a formação dos escudos cristalinos, que ocupam cerca de 36% 

do território. 

e) O empobrecimento do solo, dada as condições de formação de floresta antigas, como a 

Amazônica. 

Parecer: 

INDEFERIDO 

O recurso não assiste ao recorrente, visto que, a terra roxa é um tipo de solo encontrado no 

Planalto Meridional Brasileiro e tem sua formação originada na era Mesozóica, a partir do 

derramamento de lava vulcânica na crosta terrestre, ao se resfriar intensamente, deu origem às 

rochas basálticas e diabásicas. No Brasil, há regiões específicas onde a terra roxa pode ser 

encontrada; a saber, na parte ocidentais dos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, sudeste do 

Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Paraná. Os escudos cristalinos, por sua vez, tem sua formação 

datada de outro período geológico, pré-cambriano, e são encontrados em região de estabilidade 

geológica, como nas serras, e também em três principais áreas: O Escudo das Guianas (extremo 

norte do Brasil), o Escudo do Brasil Central (região centro-norte) e o Escudo Atlântico (região 

centro-leste). 

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

FONTE: SALAMURI,Riad, Fundamentos Geológicos do Paraná – História do Paraná. Grafipar - Editora 

do Paraná Cultural Ltda, 1969. SALAMURI,Riad, Fundamentos Geológicos do Paraná – História do 

Paraná. Grafipar - Editora do Paraná Cultural Ltda, 1969. 

 

Questão: 16 – Professor Geografia 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2108882 

Por fim, por não tratar com clareza de qual período histórico se tratava, e com base nos argumentos 

apresentados, requer-se que, os membros da Banca Examinadora, reavaliem a questão, posto que 

gerou múltiplas interpretações e confusão na análise do enunciado da pergunta, de modo que a 

mesma seja anulada. 

Aguardamos, confiando na sobriedade dos responsáveis pela reavaliação da questão e posterior 

revogação da mesma. 

REFERÊNCIAS 

VASCONCELOS, Ana Maria Nogales, GOMES; Marília Miranda Forte. Transição demográfica: a 

experiência brasileira. Epidemiol. Serv. Saúde v.21 n.4 Brasília dez. 2012. Disponível em: < 

http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742012000400003> Acesso em 

18 out.2021. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Relações entre as alterações históricas na 

dinâmica demográfica brasileira e os impactos decorrentes do processo de envelhecimento da 

população. Rio de Janeiro: IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais, 2016. 

 

Por meio deste escrito, se faz a contestação referente a questão de número 16, do caderno de 

Geografia. 

No sentido de reavaliação da elaboração da pergunta. 

Ocorre que a questão trata da transição demográfica ocorrida no Brasil, afirmando que “o 

fenômeno de transição demográfica pode ser definido como um processo social amplo, que alterou 

profundamente as dinâmicas de natalidade e mortalidade”.  

Por oportuno, lembra-se que a transição demográfica no Brasil ocorreu em diferentes fases. E como 

bem lembra a questão “A dinâmica populacional do Brasil TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS E 

HISTÓRICAS que acarretaram consequências na demografia” (AMAUC, 2021, grifo nosso), e por se 

tratar de um fenômeno que ocorreu com diferentes caracteríticas ao longo doa anos, na qual 

passamos pela primeira, segunda, terceira fase, e atualmente, conforme alguns estudiosos no Brasil 

vivemos a quarta (4ª) fase de transição (IPEA, 2008), há aspectos diferentes em cada uma das fases. 

Desse modo, não havendo clareza do período que se tratava a transição demográfica no país, 
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possibilitava ao candidato interpretações diversas. 

A guisa de exemplificação as alternativas  A e E, as quais apresentavam a mesma possibilidade de 

causa para transição demográfica, porém com justificativas diferentes. 

No que diz respeito a alternativa E,  a mesma pode ser interpretada como correta visto que “o país 

encontra-se em transição, em rápido processo de envelhecimento, e novos desafios se apresentam, 

como ampliar e aprimorar a atenção à saúde dos idosos. É fundamental que na elaboração de 

políticas públicas para as áreas sociais - especialmente para a área da Saúde -, seja levado em 

consideração o processo de transição demográfica no país com suas diferenças regionais”. 

(VASCONCELOS, GOMES, 2012, s/p). Ou seja, a falta de planejamento por parte do Estado brasileiro 

pode acarretar em problemas à sociedade. 

O IBGE, 2016, publicou textos explicitando questões inerentes a alterações na dinâmica da 

população brasileira, esclarecendo perspectivas de diferentes sobre a transição demográfica do 

Brasil, de modo a expor na página 26 o processo de evolução da população brasileira. 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2106534 

Por fim, por não tratar com clareza de qual período histórico se tratava, e com base nos argumentos 

apresentados, requer-se que, os membros da Banca Examinadora, reavaliem a questão, posto que 

gerou múltiplas interpretações e confusão na análise do enunciado da pergunta, de modo que a 

mesma seja anulada. 

Aguardamos, confiando na sobriedade dos responsáveis pela reavaliação da questão. 

Por meio deste escrito, se faz a contestação referente a questão de número 16/CADERNO DE 

PROVA-GEOGRAFIA 

No sentido de reavaliação da elaboração da pergunta. 

Ocorre que a questão trata da transição demográfica ocorrida no Brasil, afirmando que “o 

fenômeno de transição demográfica pode ser definido como um processo social amplo, que alterou 

profundamente as dinâmicas de natalidade e mortalidade”. 

Por oportuno, lembra-se que a transição demográfica no Brasil ocorreu em diferentes fases. E como 

bem lembra a questão “A dinâmica populacional do Brasil transformações sociais e históricas que 

acarretaram consequências na demografia” (AMAUC, 2021, grifo nosso), e por se tratar de um 

fenômeno que ocorreu até meados dos anos 1940, sendo conhecido como fase pré-moderna, 

posterior a isso passamos pela segunda, terceira, e atualmente, conforme alguns estudiosos o Brasil 

vive a quarta (4ª) fase de transição (IPEA, 2008). 

Desse modo, não havendo clareza do período que se tratava a transição demográfica no país, 

possibilitava ao candidato interpretações diversas. 

 A mesma pode ser interpretada como correta visto que “o país encontra-se em transição, em 

rápido processo de envelhecimento, e novos desafios se apresentam, como ampliar e aprimorar a 

atenção à saúde dos idosos. É fundamental que na elaboração de políticas públicas para as áreas 

sociais - especialmente para a área da Saúde -, seja levado em consideração o processo de 

transição demográfica no país com suas diferenças regionais”. (VASCONCELOS, GOMES, 2012, s/p). 

Ou seja, a falta de planejamento por parte do Estado brasileiro pode acarretar em problemas à 

sociedade, como também ser esses motivos para o país ingressar em nova fase de transição 

demográfica. 

O IBGE, 2016, publicou textos explicitando questões inerentes a alterações na dinâmica da 

população brasileira, esclarecendo perspectivas de diferentes sobre a transição demográfica do 

Brasil, de modo a expor na página 26 o processo de evolução da população brasileira. 

Por fim, por não tratar com clareza de qual período histórico se tratava, e com base nos argumentos 

apresentados, requer-se que, os membros da Banca Examinadora, reavaliem a questão, posto que 

gerou múltiplas interpretações e confusão na análise do enunciado da pergunta, de modo que a 

mesma seja anulada. 

Aguardamos, confiando na sobriedade dos responsáveis pela reavaliação da questão. 

REFERÊNCIAS  

 http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742012000400003 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98579.pdf 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/4017/9/PPP_n12_Transicao.pdf 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2109251 

Sendo assim, por não tratar com clareza de qual período histórico se tratava, e com base nos 

argumentos apresentados, solicito que os membros da Banca Examinadora, reavaliem a questão, 

visto que possibilitou diferentes interpretações e, principalmente confusão na análise do enunciado 

da pergunta. Assim, pertinente que a pergunta seja anulada. 

Aguardamos, confiando na sobriedade dos responsáveis pela reavaliação da questão e posterior 

revogação da mesma. 

REFERÊNCIAS 
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REICHRT, Henrique. A transição demográfica no Brasil: distribuição espacial, oportunidades e 

desafios. 2015. 106 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Santa Maria, 

Santa Maria, 2015. 

VASCONCELOS, Ana Maria Nogales, GOMES; Marília Miranda Forte. Transição demográfica: a 

experiência brasileira. Epidemiol. Serv. Saúde v.21 n.4 Brasília dez. 2012. Disponível em: < 

http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742012000400003> Acesso em 

18 out.2021. 

Através deste texto, apresento a contestação referente a questão de número 16, a qual necessita ser 

reavaliada a forma como a pergunta foi escrita. 

A questão 16 trata da transição demográfica ocorrida no Brasil, expõe que “o fenômeno de 

transição demográfica pode ser definido como um processo social amplo, que alterou 

profundamente as dinâmicas de natalidade e mortalidade”. 

De outro ponto de vista, a transição demográfica no Brasil ocorreu em diferentes fases, as quais 

tiveram diferentes impactos na estrutura etária da população, como descrito na a questão “A 

dinâmica populacional do Brasil transformações sociais e históricas que acarretaram consequências 

na demografia” (AMAUC, 2021, grifo nosso). 

Estudos apontam que “na primeira etapa corresponde apenas à queda da mortalidade. Na segunda, 

experimenta-se um período concomitante em que ocorrem quedas da mortalidade e fecundidade. 

Por fim, na terceira ocorrem apenas ajustes decorrentes da queda da fecundidade, sendo os ganhos 

verificados na mortalidade apenas marginais”. 

Desse modo, reitero que a questão não deixava explícito de qual fase da transição demográfica 

estava se referindo a pergunta, deixando lacuna na pergunta, possibilitando interpretações diversas. 

Com exemplo, cito as  alternativas A e E, as quais apresentavam a mesma possibilidade de causa da 

transição demográfica, porém com justificativas diferentes. 

No que diz respeito a alternativa E, a mesma pode ser interpretada como correta visto que “o país 

encontra-se em transição, em rápido processo de envelhecimento, e novos desafios se apresentam, 

como ampliar e aprimorar a atenção à saúde dos idosos. É fundamental que na elaboração de 

políticas públicas para as áreas sociais - especialmente para a área da Saúde -, seja levado em 

consideração o processo de transição demográfica no país com suas diferenças regionais”. 

(VASCONCELOS, GOMES, 2012, s/p). Ou seja, a falta de planejamento por parte do Estado brasileiro 

pode acarretar em problemas à sociedade, e a atual preocupação relacionada a população brasileira 

diz respeito ao envelhecimento gradativo da população, situação que faz o governo brasileiro 

repensar políticas públicas sobre gastos com previdência e saúde pública. Sendo que este foi o 

argumento utilizado para a reforma da previdência em 2019, com maior expectativa de vida e 

população idosa maior os gastos são maiores, assim se fez mudanças muitos criticadas, na 

previdência brasileira, assim “foi fixado idade mínima para se aposentar (65 anos para homens e 62 

anos para mulheres); tempo mínimo de contribuição (15 anos para mulheres e 20 para homens no 

setor privado; e 20 para homens e mulheres no caso de servidores)”.(G1). 

Além disso, Reichrt (2015, p.70) reforça que “a economia brasileira terá que lidar, quais seja: a 

capacidade de financiamento da seguridade social, que envolve os custo da previdência e da saúde 

pública; disposição macroeconômica em elevar a poupança interna e a produtividade e; o desafio 

de ofertar com qualidade o serviço de educação, responsável direto por formar capital humano e 

qualificar a mão de obra disponível.” 

Essas afirmações nos levam ao entendimento de que, ao pensar o contexto atual para responder a 

pergunta, a alternativa E estaria correta, não necessariamente a alternativa B como disposto no 

gabarito. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2109251/0ed19bb2

6a823ec14fc16494a597f29f.docx 

Questão: 16 

16 – A dinâmica populacional do Brasil transformações sociais e históricas que acarretaram 

consequências na demografia. Por exemplo, o fenômeno de transição demográfica pode ser 

definido como um processo social amplo, que alterou profundamente as dinâmicas de natalidade e 

mortalidade, que pode ser evidenciado: 

a) Baixa taxa de mortalidade e alta taxa de natalidade que acarretou num crescimento 

exponencial da população. 

b) Altas taxas de fecundidade e mortalidade foram sucedidas por um quadro em que 

prevalecem níveis baixos para ambas as taxas. 

c) Baixas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade promoveram um encolhimento 

populacional em termos absolutos. 
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d) Altas taxas de fecundidade e mortalidade se mantém estáveis por um longo prazo, 

demonstrando uma estagnação demográfica. 

e) Altas taxas de natalidade e baixas taxas de mortalidade, que mostra uma sociedade em 

melhores condições, porém sem planejamento em seu crescimento. 

Parecer: 

INDEFERIDO 

O recurso não assiste ao recorrente, visto que, o processo de transição demográfica insere-se no 

contexto de transformações da sociedade, especialmente no que tange o desenvolvimento da 

sociedade e a alteração dos influxos populacionais, que altera os padrões de uma sociedade até 

então predominantemente rural para urbana. Nesse contexto, podemos elencar algumas etapas 

deste processo: 

No período pré-transição, quando as sociedades experimentam taxas de natalidade elevadas e 

quase estáveis e taxas de mortalidade elevadas e flutuantes, o crescimento vegetativo da população 

é baixo e sua estrutura etária é jovem. Na primeira fase da transição, os níveis de mortalidade caem 

e os de natalidade mantêm-se elevados; como consequência, o ritmo de crescimento é acelerado e 

a estrutura etária da população torna-se ainda mais jovem. Na segunda fase da transição, inicia-se a 

redução dos níveis de natalidade e persiste a queda dos níveis de mortalidade. As taxas de 

crescimento da população diminuem, e a estrutura etária começa sua grande transformação: inicia-

se o processo de envelhecimento. Observa-se nesta fase, um aumento substantivo da população 

em idade ativa, reflexo dos níveis de natalidade elevados do passado. Por fim, os baixos níveis de 

natalidade e mortalidade aproximam-se e observa-se uma estagnação das taxas de crescimento. 

Diminui o peso da população em idade ativa e nota-se um envelhecimento significativo da 

estrutura etária. 

Além disso, dados divulgados pelo IBGE em 2021 demonstram que a Pandemia intensificou a queda 

na natalidade brasileira que, no entanto, não podem ser identificados como uma tendência segura 

dado o contexto atípico e as implicações que demandou até então. Até 2019, os dados apontavam 

para queda na natalidade e na mortalidade, elevando a expectativa de vida da população.  

A citação contempla a alternativa A, que demonstra quedas na mortalidade e na natalidade.  

FONTE: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-

populacao.html  

GOMES, Marília Miranda & VASCONCELOS, Ana Maria. “Transição demográfica: a experiência 

brasileira”. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 21(4):539-548, out-dez 2012. Disponível em: 

http://scielo.iec.gov.br/pdf/ess/v21n4/v21n4a03.pdf acessado em 26 de outubro de 2021. 

 

Professor de História 

 

Questão: 13 – Professor História 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2115527 

Diante do motivo apresentado acima, solicito a anulação da questão número 13. 

Encaminho recurso referente a questão número 13 para exame da banca avaliadora. Discordo da 

alternativa apresentada como resposta no gabarito preliminar de História. 

Na questão número treze (13), referente as finalidades das corporações de ofício, na consideração II 

“Amparar seus membros na velhice, ou em caso de doença”, não encontro respaldo em nenhuma 

literatura para considerar tal afirmação verdadeira. Portanto, solicito que as bibliografias que deram 

base para elaboração de tal finalidade sejam apresentadas para transparência do processo. 

Questão: 13 

13 – As corporações de ofício eram associações profissionais que surgiram no contexto de 

renascimento comercial nas cidades medievais. Entre as finalidades destas corporações, considere: 

I – Garantir aos associados o monopólio comercial de determinada atividade. 

II – Amparar seus membros na velhice, ou em caso de doença. 

III – Defender o livre comércio e a não intervenção dos governantes na economia. 

Dos itens acima: 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

b) Todos os itens estão corretos. 

c) Apenas o item II está correto. 

d) Apenas o item III está correto. 

e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html
http://scielo.iec.gov.br/pdf/ess/v21n4/v21n4a03.pdf
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Parecer: 

INDEFERIDO 

O recurso não assiste ao recorrente, visto que, discordar da questão sem apresentar embasamento 

teórico que sustente tal posição é incoerente. Terra (2014) reitera as múltiplas funções e benefícios 

dos participantes das corporações de ofício na idade média no contexto da reabertura comercial no 

século XIII:  

As corporações controlavam o volume, a qualidade e o preço dos produtos, o artesão era proibido 

de praticar um preço maior ou usar matéria-prima inferior à do seu colega de ofício. Além disso, a 

corporação impedia a entrada de produtos similares aos produzidos na cidade e amparava seus 

trabalhadores em caso de velhice, doença ou invalidez. Tanto quanto as produções precisam de 

organizações. (p. 33).  

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

FONTE: TERRA, M. de L. (org.). História da Educação História da Educação. São Paulo, Pearson, 2014.  

 

Questão: 14 – Professor História 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2115355 

A questão precisa ser ANULADA por incompreensão do objetivo da questão. 

A questão 14 a seguir: 

A chamada Revolução Gloriosa, ocorrida na Inglaterra em 1688, colocou fim ao processo 

revolucionário inglês no século XVII, e trouxe consequências para o absolutismo deste país. Sobre 

este tema é corra a alternativa: 

a) A Declaração dos Direitos do Homem encerrou o governo dos Stuart e deu início ao período 

republicano governado por Oliver Cromwell, que duraria até o século XVIII. 

b) O Poder moderador instituído por John Locke subordinou a realeza ao Parlamento, fazendo 

valer a inversão de direitos por mérito, não mais por nascimento. 

c) A Declaração de Direitos, assinada por Guilherme de Orange, limitou o poder do rei, 

conferiu autoridades ao Parlamento e assegurou direitos civis e a liberdade individual a todo 

cidadão inglês. 

d) O pacto de navegações instituído por Jaime III utilizou o poder naval e comercial inglês para 

fazer frente ao domínio francês, levando ao início da chamada Guerra dos Cem anos. 

e) A declaração de religiosidade tornou o catolicismo voltou a ser religião oficial da 

monarquia, mas manteve o direito a liberdade religiosa dada a maioria protestante no 

Parlamento. 

A questão, por um erro de digitação, não deixa claro o objetivo da questão. 

A questão 14 não deixa claro qual o objetivo da questão por isso, não é possível compreender o 

objetivo da questão. 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2106397 

14 – A chamada Revolução Gloriosa, ocorrida na Inglaterra em 1688, colocou fim ao processo 

revolucionário inglês no século XVII, e trouxe consequências para o absolutismo deste país. Sobre 

este tema é CORRA a alternativa: 

Partindo do parâmetro quê havia um erro gravíssimo de português, pois CORRA tem como 

significado: Ação de correr; corrida. Sugiro o INDEFERIMENTO DA QUESTÃO,  pois a mesma 

apresentava duplo sentindo, confundindo o candidato e deixando o mesmo na duvida se era para 

ser assinalado a correta ou incorreta. 

Pedido de indeferimento de questão. 

Devido à um erro de digitação, no enunciado da questão número 14, da prova para o cargo 

"professor de história". 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2114880 

Pelos dois erros apresentados peço a anulação da questão. 

O alto nível de exigência das provas para os candidatos favorece, na melhoria do padrão de 

especialização do quadro de servidores e, consequentemente, na eficácia da máquina pública - é a 

consagração de um dos princípios que rege a atividade administrativa, o princípio da eficiência. 

Com base em tal princípio reitero o pedido de anulação da questão número 14, no caderno de 

provas de HISTÓRIA. 

Encaminho recurso para banca examinadora quanto à discordância do texto da questão número 14, 

para o cargo de HISTÓRIA.  Solicito avaliação da banca examinadora de tal questão com erros que 

deram causa a má interpretação do enunciado e, bem como, da alternativa "e" apresentada como 

possível resposta. 

A questão possui um erro claro de português no seu enunciado: "A chamada Revolução Gloriosa, 

...deste país. Sobre este tema é corra a alternativa:" 

Em ato continuo, na alternativa “...e) A declaração de religiosidade tornou o catolicismo voltou a ser 

religião oficial da monarquia, mas manteve o direito a liberdade religiosa dada a maioria 
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protestante no Parlamento.” Na alternativa o entendimento da afirmativa apresentada com erro de 

concordância e ou de complemento prejudicou a avaliação para compreensão da alternativa como 

possibilidade de resposta. 

Fundamentação 4: 

Inscrição 2112851 

14 – A chamada Revolução Gloriosa, ocorrida na Inglaterra em 1688, colocou fim ao processo 

revolucionário inglês no século XVII, e trouxe consequências para o absolutismo deste país. Sobre 

este tema é CORRA a alternativa: 

Partindo do parâmetro quê havia um erro gravíssimo de português, pois CORRA tem como 

significado: Ação de correr; corrida. Faixa que, normalmente confeccionada em couro, pode ser 

utilizada para prender algo; correia. Sugiro o INDEFERIMENTO DA QUESTÃO,  pois a mesma 

apresentava duplo sentindo, confundindo o candidato e deixando o mesmo na duvida se era para 

ser assinalado a correta ou incorreta. 

https://www.dicio.com.br/corra-2/ 

Fundamentação 5: 

Inscrição 2115530 

Solicito, gentilmente, que a banca examinadora, reavalie e anule a questão de número 14 da área 

específica de história,  tendo em vista que em seu enunciado consta erro de digitação. Logo, o 

entendimento ou interpretação do enunciado causa dubiedade no raciocínio/interpretação, vindo a 

prejudicar os candidatos. 

A questão de número 14, área específica de história, em seu enunciado consta erro de digitação. 

Tendo em vista que na questão de número 14, área específica de história, em seu enunciado consta 

erro de digitação, o entendimento ou interpretação do enunciado causa dubiedade no 

raciocínio/interpretação, vindo a prejudicar os candidatos. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2115530/2d471b48

e81b1a3744b2141deeaedf6f.pdf 

Questão: 14 

14 – A chamada Revolução Gloriosa, ocorrida na Inglaterra em 1688, colocou fim ao processo 

revolucionário inglês no século XVII, e trouxe consequências para o absolutismo deste país. Sobre 

este tema é corra a alternativa: 

a) A Declaração dos Direitos do Homem encerrou o governo dos Stuart e deu início ao 

período republicano governado por Oliver Cromwell, que duraria até o século XVIII. 

b) O Poder moderador instituído por John Locke subordinou a realeza ao Parlamento, 

fazendo valer a inversão de direitos por mérito, não mais por nascimento. 

c) A Declaração de Direitos, assinada por Guilherme de Orange, limitou o poder do 

rei, conferiu autoridades ao Parlamento e assegurou direitos civis e a liberdade 

individual a todo cidadão inglês. 

d) O pacto de navegações instituído por Jaime III utilizou o poder naval e comercial inglês 

para fazer frente ao domínio francês, levando ao início da chamada Guerra dos Cem 

anos. 

e) A declaração de religiosidade tornou o catolicismo voltou a ser religião oficial da 

monarquia, mas manteve o direito a liberdade religiosa dada a maioria protestante no 

Parlamento. 

Parecer: 

INDEFERIDO 

O recurso não assiste ao recorrente, visto que, o erro de digitação apontado não impede que o 

candidato compreenda qual o objetivo da questão, encontrar a alternativa correta dentre as opções 

apresentadas. Além disso, o enunciado contextualiza devidamente a Revolução Gloriosa, a 

cronologia, o contexto histórico e o processo político no qual se enquadram estão devidamente 

presentes na questão. Uma das consequências da Revolução Gloriosa foi a assinatura da Declaração 

dos Direitos pro Guilherme de Orange, que reduziu os poderes da monarquia inglesa e ampliou a 

participação do parlamento nas decisões políticas. Desse modo, reitero a alternativa C como 

gabarito da questão. 

FONTE: HILL, Christopher. O século das revoluções: 1603-1714. São Paulo: Editora UNESP, 2012. 

 

Questão: 16 – Professor História 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2115355 

Conforme o artigo 5º, XXXIV, a da Constituição Federal, a questão deve ser anulada. 

A questão 16 a seguir: As primeiras expedições portuguesas nas terras brasileiras não tiveram 

intensão de fixar 

povoamentos, mas sim cumpriam ordens da Coroa com outros objetivos. Por exemplo, a Armada 

de 
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Martin Afonso de 1531 foi promovida para: 

a) Criar as primeiras feitorias na costa brasileira, com a finalidade de interagir com os povos 

indígenas. 

b) Interceptar e tomar navios espanhóis que saíam do território argentino com ouro e prata. 

c) Mapear a região, documentos que foram utilizados para a elaboração do Tratado de Santo 

Idelfonso. 

d) Capturar indígenas e leva-los a Europa como parte das descrições exóticas da carta de pero 

Vaz de Caminha. 

e) Garantir o tratado de Tordesilhas e expulsar estrangeiros da costa brasileira 

O edital DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 3/2021, DE 24 DE AGOSTO DE 2021 traz no seu 

ANEXO IV o conteúdo programático que consta  na página 29 os conteúdos de história. Na 

listagem de conteúdos não há a referência ao conteúdo Brasil Colônia, apenas as seguintes: Brasil, 

Império e República. 

Por não estar contido claramente no edital o conteúdo de Brasil Colônia, a questão não deveria 

estar na prova. Ocorre que o edital deverá prever todo o conteúdo de prova e trazer toda sua 

delimitação, promovendo assim, um princípio marcante, qual seja, o princípio da vinculação. 

Questão: 16 

16 – As primeiras expedições portuguesas nas terras brasileiras não tiveram intensão de fixar 

povoamentos, mas sim cumpriam ordens da Coroa com outros objetivos. Por exemplo, a Armada 

de Martin Afonso de 1531 foi promovida para: 

a) Criar as primeiras feitorias na costa brasileira, com a finalidade de interagir com os povos 

indígenas. 

b) Interceptar e tomar navios espanhóis que saíam do território argentino com ouro e prata. 

c) Mapear a região, documentos que foram utilizados para a elaboração do Tratado de Santo 

Idelfonso. 

d) Capturar indígenas e leva-los a Europa como parte das descrições exóticas da carta de 

pero Vaz de Caminha. 

e) Garantir o tratado de Tordesilhas e expulsar estrangeiros da costa brasileira. 

Parecer: 

INDEFERIDO 

O recurso não assiste ao recorrente, visto que, o assunto está devidamente presente no tópico “A 

colonização da América: espanhóis, portugueses, ingleses e holandeses”. Desse modo, reitero a 

alternativa E como gabarito da questão. 

FONTE: PRADO JR, Caio P. Formação do Brasil contemporâneo. São Paulo: Companhia das Letras, 

2011. 

 

Questão: 20 – Professor História 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2106397 

20 – No Primeiro (1°) ano do ensino fundamental, a unidade temática “Mundo pessoal: meu lugar 

no 

mundo” procura desenvolver como Objetos do Conhecimento: 

I – As fases da vida e a ideia de temporalidade (passado, presente, futuro). 

II – Formas de registrar e narrar histórias (marcos de memória materiais e imateriais). 

III – A produção dos marcos da memória: a cidade e o campo, aproximações e diferenças. 

IV – A escola e a diversidade do grupo social envolvido. 

Dos itens acima: 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

c) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

d) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

e) Apenas os itens I e II estão corretos. 

Partindo do parâmetro quê no edital consta  o conteúdo programático para : HISTÓRIA As 

sociedades da Antiguidade Clássica: Grécia e Roma - A Idade Média Europeia: sociedade, economia, 

religião, política e cultura. O Renascimento do comércio. O absolutismo monárquico e a expansão 

marítima europeia. A colonização da América: espanhóis, portugueses, ingleses e holandeses. 

Renascimento e Reforma Religiosa. Revolução científica e industrial. A crise do Antigo Regime e os 

movimentos de independência na América. A Revolução Francesa e seus desdobramentos. O século 

XIX: revoluções liberais, democráticas e tecnológicas. A formação dos Estados Nacionais na América 

Latina. As grandes guerras mundiais e os movimentos totalitaristas. A divisão do mundo em blocos 

e a Guerra Fria. Queda do comunismo no leste europeu. A nova ordem mundial. Brasil, Império e 

República. Base Nacional Comum Curricular – BNCC; Sistematização Curricular da Rede Municipal 
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de Educação de Concórdia. 

Sugiro o INDEFERIMENTO DA QUESTÃO N° 20, POIS NÃO ESTAVA PREVISTO NO EDITAL 

CONTEUDOS DO 1 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, e também por a prova se tratar de ANOS 

FINAIS E NÃO INICIAS. 

A questão não está de acordo com o conteúdo programático do edital. 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2115527 

Diante dos motivos apresentados, peço a anulação da questão número 20. 

Encaminho recurso referente a questão número 20 para exame da banca examinadora. A questão é 

conteúdo do Ensino Fundamental I (conforme anexo IV, do Edital nº 03/2021), em desacordo com a 

função pleiteada no processo seletivo – professor(a) História do Ensino Fundamental II. 

O Edital do Processo Seletivo Público Nº 3/2021 prevê no item 4. DAS PROVAS - subitem 4.2 “Os 

candidatos submeter-se-ão aos testes de que dispõem o programa das provas – Anexos IV, V e VI, 

deste Edital, que avaliarão as aptidões e o desempenho na função que pretendem exercer”. 

Considerando o item apresentado e que na Rede Municipal de Ensino de Concórdia a vaga 

ofertada, neste Processo Seletivo, é destinada a atuação no Ensino Fundamental II, peço a anulação 

da questão número 20. O conteúdo tratado deve ser de conhecimento de quem se inscreveu no 

Ensino Fundamental I, partindo do princípio que não é de “aptidão da função” que me inscrevi no 

referido pleito. 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2112851 

No Primeiro (1°) ano do ensino fundamental, a unidade temática “Mundo pessoal: meu lugar no 

mundo” procura desenvolver como Objetos do Conhecimento: 

I – As fases da vida e a ideia de temporalidade (passado, presente, futuro). 

II – Formas de registrar e narrar histórias (marcos de memória materiais e imateriais). 

III – A produção dos marcos da memória: a cidade e o campo, aproximações e diferenças. 

IV – A escola e a diversidade do grupo social envolvido. 

Dos itens acima: 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

c) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

d) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

e) Apenas os itens I e II estão corretos. 

Partindo do parâmetro quê no edital consta  o conteúdo programático para : HISTÓRIA As 

sociedades da Antiguidade Clássica: Grécia e Roma - A Idade Média Europeia: sociedade, economia, 

religião, política e cultura. O Renascimento do comércio. O absolutismo monárquico e a expansão 

marítima europeia. A colonização da América: espanhóis, portugueses, ingleses e holandeses. 

Renascimento e Reforma Religiosa. Revolução científica e industrial. A crise do Antigo Regime e os 

movimentos de independência na América. A Revolução Francesa e seus desdobramentos. O século 

XIX: revoluções liberais, democráticas e tecnológicas. A formação dos Estados Nacionais na América 

Latina. As grandes guerras mundiais e os movimentos totalitaristas. A divisão do mundo em blocos 

e a Guerra Fria. Queda do comunismo no leste europeu. A nova ordem mundial. Brasil, Império e 

República. Base Nacional Comum Curricular – BNCC; Sistematização Curricular da Rede Municipal 

de Educação de Concórdia. 

Sugiro o INDEFERIMENTO DA QUESTÃO N° 20, POIS NÃO ESTAVA PREVISTO NO EDITAL 

CONTEUDOS DO 1 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, e também por a prova se tratar de ANOS 

FINAIS E NÃO INICIAS. 

https://cdn.gestoreditais.com.br/edital/71/2812/36699cb544e7e90146687e9d34b7d4ab.pdf 

Questão: 20 

20 – No Primeiro (1°) ano do ensino fundamental, a unidade temática “Mundo pessoal: meu lugar 

no mundo” procura desenvolver como Objetos do Conhecimento: 

I – As fases da vida e a ideia de temporalidade (passado, presente, futuro). 

II – Formas de registrar e narrar histórias (marcos de memória materiais e imateriais). 

III – A produção dos marcos da memória: a cidade e o campo, aproximações e diferenças. 

IV – A escola e a diversidade do grupo social envolvido. 

Dos itens acima: 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

c) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

d) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

e) Apenas os itens I e II estão corretos. 
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Parecer: 

 INDEFERIDO 

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

“BNCC”. Desse modo, reitero a alternativa C como gabarito da questão. 

FONTE: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf  

 

 

Professor de Laboratório de Informática 

 

Questão: 19 – Professor Laboratório de Informática 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2107190 

Correção de gabarito.  

Solicito a correção do gabarito referente a questão de número 19 para Professor de Laboratório de 

Informática.  

A questão nos deu a imagem de um cabo de energia e solicitou que fosse marcada a letra correta 

referente ao nome do cabo. Ofereceu as seguintes alternativas: 

A) ATA 

B) SATA 

C) ATX 

D) IDE 

E) SAS 

O gabarito está com a letra "A" cabo ATA. Porém, a resposta correta é cabo adaptador ATX. O cabo 

ATX é um cabo de 20 pinos para energia, derivado das fontes ATX. 

O padrão ATA tem conector de 40 pinos e mais de 5 cm de largura para dados, além de outro 

menor, de quatro pinos, para energia. O cabo também pode ser diferente se for bem antigo: a regra 

é, se for achatado, trata-se de interface ATA. Em outros casos, versões mais recentes de ATA podem 

oferecer cabos arredondados, comuns em HDs SATA. A principal diferença, é que o cabo ATA serve 

para transferência de dados e o ATX para energia. 

Em anexo enviei uma foto de um cabo ATA. 

Solicito a correção do gabarito referente a questão de número 19 para Professor de Laboratório de 

Informática, pois a 'opção da banca está incorreta. 

Solicito a correção do gabarito referente a questão de número 19 para Professor de Laboratório de 

Informática.  

A questão nos deu a imagem de um cabo de energia e solicitou que fosse marcada a letra correta 

referente ao nome do cabo. Ofereceu as seguintes alternativas: 

A) ATA 

B) SATA 

C) ATX 

D) IDE 

E) SAS 

O gabarito está com a letra "A" cabo ATA. Porém, a resposta correta é cabo adaptador ATX. O cabo 

ATX é um cabo de 20 pinos para energia, derivado das fontes ATX. 

O padrão ATA tem conector de 40 pinos e mais de 5 cm de largura para dados, além de outro 

menor, de quatro pinos, para energia. O cabo também pode ser diferente se for bem antigo: a regra 

é, se for achatado, trata-se de interface ATA. Em outros casos, versões mais recentes de ATA podem 

oferecer cabos arredondados, comuns em HDs SATA. A principal diferença, é que o cabo ATA serve 

para transferência de dados e o ATX para energia. 

Em anexo enviei uma foto de um cabo ATA. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2107190/c250c3f17

1e9ec09bd4f40dbba184608.jpg 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2114337 

Anulação de questão. 

Solicito a revisão da questão 19  do cargo de professor  de laboratório de informática, a  qual 

segundo o gabarito preliminar teria como resposta correta a alternativa ``A`` ATA.  Sendo que na 

imagem apresentada na questão trata -  de um cabo conector ATX. 

Solicito a revisão da questão 19  do cargo de professor  de laboratório de informática, a  qual 

segundo o gabarito preliminar teria como resposta correta a alternativa ``A`` ATA.  Sendo que na 

imagem apresentada na questão trata -  de um cabo conector ATX 20 pinos  desta forma solicito a 

anulação da questão. 

 segue figura em anexo. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
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podendo também obter maiores informações nos  links a seguir:  

https://www.tecmundo.com.br/conectores/20641-hora-do-pesadelo-para-que-servem-todos-os-

conectores-da-fonte-.htm 

https://www.topgadget.com.br/howto/computador/pinagem-da-fonte-de-alimentacao-atx-de-24-

pinos-e-12v.htm 

https://www.infowester.com/fontesatx.php 

Nos referidos links mostra claramente a figura do cabo e a descrição correta do mesmo. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2114337/5457fdf5b

80b65a684ceb5831fd6c270.png 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2112283 

Pedido de anulação da questão 19 que o gabarito correto é ATX conforme aparece na imagem. 

Observe a imagem abaixo: 

Trata-se do cabo de alimentação tipo: 

a) ATA. 

b) SATA. 

c) ATX. 

d) IDE. 

e) SAS. 

A pergunta não está com gabarito correto a resposta é C) ATX 

O cabo que aparece na imagem é cabo alimentação ATX e não ATA como está no gabarito. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2112283/9fdcbbd7

9ab48fc5b9f9b20a657d4756.png 

Questão:19 

19 – Observe a imagem abaixo: 

 
Trata-se do cabo de alimentação tipo: 

a) ATA. 

b) SATA. 

c) ATX. 

d) IDE. 

e) SAS. 

Parecer: 

DEFERIDO – TROCA DE GABARITO. 

 

A imagem trata-se do cabo de alimentação ATX, portanto deve-se proceder com alteração do 

gabarito.  

 

De opção (A) 

Para opção (C). 
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Professor de Língua Espanhola 

 

Questão: 13 – Professor Língua Espanhola 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2113228 

Solicito que seja ANULADA A QUESTÃO NÚMERO 13 da prova de língua espanhola. 

Partindo do parâmetro que o efetivo exercício é o de professor de língua espanhola, não existe, 

pois, a necessidade de entender fonética que demandem da língua inglesa. Assim, na questão "13" 

apresenta-se a afirmação que: 

a) La letra "S" en el Español de España tiene el mismo sonido que el "S" pronunciado por los 

brasileños en las letras "Sapo" y "Sopa" mientras que la letra "Z" tiene un sonido semejante 

con el "th" del inglés. 

A QUESTÃO NÚMERO 13 da prova de língua espanhola exigia que o candidato tivesse 

conhecimento de fonética em língua inglesa, sendo que esse não é um dos requisitos ou 

conhecimentos necessários exigidos para o cargo de professor de língua espanhola. Além disso a 

resposta que segundo o gabarito é a alternativa correta, está equivocada já que o "TH" no inglês 

não tem som semelhante ao "Z" na língua espanhola. 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2110954 

Solicito que seja ANULADA A QUESTÃO NÚMERO 13 da prova de língua espanhola. 

Partindo do parâmetro que o efetivo exercício é o de professor de língua espanhola, não existe, 

pois, a necessidade de entender fonética que demandem da língua inglesa. Assim, na questão "13" 

apresenta-se a afirmação que: 

a) La letra "S" en el Español de España tiene el mismo sonido que el "S" pronunciado por los 

brasileños en las letras "Sapo" y "Sopa" mientras que la letra "Z" tiene un sonido semejante 

con el "th" del inglés. 

A QUESTÃO NÚMERO 13 da prova de língua espanhola exigia que o candidato tivesse 

conhecimento de fonética em língua inglesa, sendo que esse não é um dos requisitos ou 

conhecimentos necessários exigidos para o cargo de professor de língua espanhola. Além disso a 

resposta que segundo o gabarito é a alternativa correta, está equivocada já que o "TH" no inglês 

não tem som semelhante ao "Z" na língua espanhola. 

Questão:13 

13 – Una caracteristica del Español de España que lo diferencia del español de otros países es el uso 

del sujeto "vosotros". Más allá de esto, con relación a pronunciación, es correcto afirmar: 

a) La letra "S" en el Español de España tiene el mismo sonido que el "S" pronunciado 

por los brasileños en las letras "Sapo" y "Sopa" mientras que la letra "Z" tiene un 

sonido semejante con el "th" del inglés.  

b) La letra "S" en el Español de España tiene el mismo sonido que la "Z" mientras que las 

letras "CH" juntas tienen el sonido "Xô". 

c) No hay distinción entre las letras "Z" y "S". 

d) En el español de Españal la "Y" acompañada de otra letra tiene sonido de "J".  

e) La letra "S" en el Español de España no tiene el mismo sonido que el "S" pronunciado por 

los brasileños en las letras "Sapo" y "Sopa" mientras que la letra "Z" no tiene un sonido 

semejante con el "th" del inglés 

 

Parecer: 

 INDEFERIDO. 

 O recurso não atende ao candidato, pois é tema do edital Conhecimentos linguísticos e Aspectos 

fonéticos, logo, a questão é pertinente ao solicitado. 

 

Questão: 14 – Professor Língua Espanhola 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2110954 

Solicito a ANULAÇÃO DA QUESTÃO 14 DE LÍNGUA ESPANHOLA. 

A questão 14 da prova de língua espanhola tem uma alternativa com duplo significado, sendo 

assim mais de uma alternativa seria correta. 

Na seguinte questão: 

14 – No es un medio de locomoción señelado en: 

a) Coche. 

b) Plano. 

c) Ascensor. 

d) Mechero. 
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e) Camión. 

A alternativa "b" tem mais de um uso e significado em língua espanhola, sendo assim tem duplo 

sentido. Conforme dicionário: 

https://pt.bab.la/dicionario/espanhol-portugues/plano 

A palavra plano em língua espanhola é usada com sentido de: plano, nível, planta.  

Dessa forma a questão tem duas alternativas que não se referem a meios de locomoção: letras "b" e 

"d" 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2100779 

Solicito a ANULAÇÃO DA QUESTÃO 14 DE LÍNGUA ESPANHOLA. 

A questão 14 da prova de língua espanhola tem uma alternativa com duplo significado, sendo 

assim mais de uma alternativa seria correta. 

Na seguinte questão: 

14 – No es un medio de locomoción señelado en: 

a) Coche. 

b) Plano. 

c) Ascensor. 

d) Mechero. 

e) Camión. 

A alternativa "b" tem mais de um uso e significado em língua espanhola, sendo assim tem duplo 

sentido. Conforme dicionário: 

https://pt.bab.la/dicionario/espanhol-portugues/plano 

A palavra plano em língua espanhola é usada com sentido de: plano, nível, planta.  

Dessa forma a questão tem duas alternativas que não se referem a meios de locomoção: letras "b" e 

"d" 

 

Questão: 14 

14 – No es un medio de locomoción señelado en: 

a) Coche. 

b) Plano. 

c) Ascensor. 

d) Mechero. 

e) Camión. 

Parecer: 

 INDEFERIDO. 

 O recurso não assiste razão, pois como apontado, em recurso, “plano” possui mais de um uso na 

língua espanhola, logo, é de conhecimento do docente suas aplicações, assim como homônimos na 

língua portuguesa, ao afirmar que “Carteira” é uma profissão, e um objeto, ambas as afirmativas 

estão corretas. Diferente do que aponta a alternativa D, que se trata de um isqueiro. 

 

Questão: 16 – Professor Língua Espanhola 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2113228 

Diante disso solicito anulação da questão 16. 

Segundo o edital em questão, foram-nos apresentados uma lista de conteúdo a serem estudados, 

pois a partir desta seria elaborada a prova, onde não aparece o autor citado na prova. 

Na questão 16 há um trecho do autor “J. Díaz Corralejo”, onde pede-se para preencher uma lacuna, 

porém este autor não aparece na lista de conteúdo a serem estudados em língua espanhola, e  

duas alternativas  da resposta (A e C), caberiam no texto com coerência. 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2100954 

Diante disso solicito anulação da questão 16. 

Segundo o edital em questão, foram-nos apresentados uma lista de conteúdo a serem estudados, 

pois a partir desta seria elaborada a prova. 

Na questão 16 há um trecho do autor “J. Díaz Corralejo”, onde pede-se para preencher uma lacuna, 

porém este autor não aparece na lista de conteúdo a serem estudados em língua espanhola, e  

duas alternativas  da resposta (A e C), caberiam no texto com coerência. 

Questão: 16 

Las cuestiones 16 y 17 se refieren a la parte del texto de J. Díaz-Corralejo. 

 

El aprendizaje de las lenguas extranjeras es un proceso en el que el desarrollo se hace 

individualmente y está constituido por diferentes etapas de desestructuración y de __________________ 

para construir un sistema, o sistemas, de lengua y cultura además del materno. 

Las etapas intermedias las llamamos interlengua y, poco a poco, los profesores tienen en cuenta 

que los errores no son faltas (Lamy 1976, Corder 1980: 13) que hay que castigar o que poner en 

evidencia, sino pistas que permitan conocer los obstáculos que cada alumno encuentra en la 
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progresión de su aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

 

CONDE, J. Díaz-Corralejo. Didáctica de las lenguas extranjeras: los enfoques comunicativos, in 

Didáctica, 8, 87-103. Servicio de Publicaciones UCM. Madrid, 1996.  

http://revistas.ucm.es/index.php/DIDA/article/view/DIDA9696110087A 

 

16 – Señale la alternativa correcta, que presenta el término apropriado:  

a) Sistematización de ideas.  

b) Desarrollo.  

c) Reestructuración. 

d) Interlengua.  

e) Vonvenio. 

Parecer: 

INDEFERIDO.  

O recurso não assiste razão, pois é tema do edital, compreensão de textos contemporâneos 

escritos, de nível intermediário, que abordem aspectos funcionais, culturais, literários e científicos, 

sendo Joaquín Díaz-Corralejo, um referencial para área. 

 

 

Professor de Literatura Dramatizada 

 

Questão: 14 – Professor Literatura Dramatizada 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2114588 

Questão 14 é duvidosa perante a afirmação que a literatura surgiu com Fênelon. 

Solicito a anulação da questão nº 14 devido a alternativa ser considerada duvidosa por apresentar 

diferentes versões sobre o tema da pergunta. 

Nesse artigo, os autores Pessoa e Poletto (2018, p.137) mencionam que  

“Segundo Coelho (1991), na França na metade do século XVII, durante a monarquia absoluta do 

Luís XIV, o “Rei Sol”, manifestaram-se claramente as preocupações com uma literatura voltada para 

crianças e jovens. As fábulas de 1668 de La Fontaine; os contos da mãe gansa de Ghales Perralt; e os 

contos de fadas de Mme D’ Aulonoy e Jelêmaco de Fênelon são os livros pioneiros do mundo 

literário infantil tal como conhecemos hoje.” Portanto, o século é XVII e não XVIII como foi descrito 

na pergunta, além disso não menciona quem foi o pioneiro no mundo literário infantil, apenas cita 

as principais obras desse período.  

Pessoa, Polianna Costa; Poletto, Lizandro. Despertando na criança o interesse pela literatura infantil 

de forma lúdica. V 4, N. 1, jan-jul. 2018 

Em um segundo artigo, apresenta as seguintes afirmações 

“De acordo com Nelly Novaes Coelho (1991) a literatura infantil surge de fato na França, na 

segunda metade do séc. XVIII, durante a monarquia absoluta de Luís XIV, o “Rei Sol”, que se 

manifesta abertamente à preocupação com a literatura para crianças e jovens. As Fábulas (1668) de 

La Fontaine; os contos da mãe gansa (1691/1697) de Charles Perrault; os Contos de Fadas (8 

volumes-1696-1699) de Mme D’Aulnoy e Telêmaco (1699) de Fénelon são os livros pioneiros do 

mundo literário infantil.” Nesse caso, Fénelon participa com outros importantes escritores pioneiros 

da literatura infantil, ou seja, não podemos considerar que a literatura surgiu somente com ele. 

Peres, Fabiana Costa; Marinheiro, Edwylson de Lima; Moura, Simone Moreira de; A literatura infantil 

na formação da identidade da criança. Revista eletrônica pró-docência. UEL. Edição Nº. 1, Vol. 1, 

jan-jun. 2012. Disponível: 

http://www.uel.br/revistas/prodocenciafope/pages/arquivos/SIMONE%20MOURA-FABIANA-

EDWYLSON%20-%20pedagogia.pdf. 

A terceira opção corresponde ao que foi citado na pergunta, porém a informação foi retirada de um 

site que não representa tanta confiabilidade como os anteriores que foram publicações de revistas 

importantes.  

De acordo com Coelho (1991) a literatura infantil surge de fato na França, na segunda metade do 

séc. XVIII, durante a monarquia absoluta de Luís XIV, que se manifesta abertamente à preocupação 

com a literatura para crianças e jovens, podemos assim considerar a França como o berço da 

literatura infantil. A literatura infantil surgiu com Fenélon (1651-1715), justamente com a função de 

educar moralmente as crianças. 

http://revistas.ucm.es/index.php/DIDA/article/view/DIDA9696110087A
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Leite, Lhais. O contexto histórico da literatura infantil. disponível em: 

https://www.webartigos.com/artigos/o-contexto-historico-da-literatura-infantil/154769. 

Portanto, solicito o cancelamento da pergunta, por não haver informações concretas sobre o 

enunciado da pergunta. 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2107293 

Questão número 14 - A data constada na questão, referente ao surgimento da literatura infantil 

está ERRADA. 

Partindo do parâmetro quê a literatura infantil surgiu no século XVII com Fenélon (1651-1715), 

justamente com a função de educar moralmente as crianças. As histórias tinham uma estrutura 

maniqueísta, a fim de demarcar claramente o bem a ser aprendido e o mal a ser desprezado. A 

maioria dos contos de fadas, fábulas e mesmo muitos textos contemporâneos incluem-se nessa 

tradição. 

Na questão do processo seletivo N° 14, ESTÁ AFIRMANDO QUE A LITERATURA SURGE NO SECULO 

XVIII (século incorreto), a questão encontra-se com erro nas datas (séculos) supracitadas. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2107293/d5db77f0

6ce306498bf0c44327d09b98.pdf 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2115185 

Apenas por essa fonte pode-se identificar que o século XVIII que consta na prova está ERRADO, o 

correto é século XVII. 

Questão 14 literatura dramatizada 

Tendo em vista que, A literatura infantil surgiu no século XVII com Fenélon (1651-1715), justamente 

com a função onde educar moralmente as crianças. As histórias tinham uma estrutura maniqueísta, 

a fim de demarcar claramente o bem a ser aprendido e o mal a ser desprezado. A maioria dos 

contos de fadas, fábulas e mesmo muitos textos contemporâneos incluem-se nessa tradição 

(https://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/a-Origem-Da-Literatura-Infantil/44065936.html) 

Fundamentação 4: 

Inscrição 2106638 

Venho através deste, solicitar anulação da questão número 14 da prova de Literatura Dramatizada, 

pois o ENUNCIADO da mesma está incorreto, em relação ao século citado na referida questão. 

Segundo os embasamentos citados acima, (fundamentação do pedido) solicito ANULAÇÃO da 

questão nº 14. 

Venho através deste, solicitar anulação da questão número 14 da prova de Literatura Dramatizada, 

pois o ENUNCIADO da mesma está incorreto, em relação ao século citado na referida questão. 

Na questão número 14, lê-se o seguinte: 

A literatura infantil surge de fato na Europa, na segunda metade do séc. XVIII, durante uma 

monarquia absoluta, que se manifesta abertamente à preocupação com a literatura para crianças e 

jovens, podemos assim considerar que o a literatura surge com:  

a) Rousseau, na França.  

b) Pestalozzi, na Itália.  

c) Grimm, na Inglaterra.  

d) Weber, na Alemanha.  

e) Fenélon, na França. 

Embasamento: Resposta correta dada como alternativa E, porém, cabe-se recurso quanto ao 

enunciado da questão, que coloca como correto o surgimento da literatura infantil na segunda 

metade do século XVIII (18). No entanto, segundo cita FARIAS, 2014: 

“A Literatura Infantil constituiu-se como gênero durante o século XVII (17) e teve origem na 

novelística popular medieval que tem suas raízes na Índia. Originou-se sobretudo em função da 

pedagogia sob a justificativa de fornecer à criança uma educação especial que as preparasse para a 

vida, já que as histórias eram elaboradas com o intuito de se converterem em instrumento de 

formação de valores bem como relações de poder (CADEMARTORI 2010).” 

“O francês Charles Perrault também publicou como um coletor e adaptador de contos populares no 

século XVII (17) e é considerado o iniciador da literatura infantil. Seus contos são marcados pelo 

caráter moralizante através de uma literatura pedagógica que não se endereça à camada popular 

responsável pela recriação transmissão oral dos contos. Perrault coletou contos populares e 

adaptou-os ao gosto da corte francesa, acrescentou-lhes detalhes que correspondiam ao gosto da 

classe social à qual pretendia endereçar seus contos. Ironizava as superstições populares e tratava o 

popular como distanciamento (CADEMARTORI 2010).” 

Segundo os embasamentos citados acima, solicito ANULAÇÃO da questão nº 14. 

REFERÊNCIAS:  

FARIAS, Angélica Torres Vilar de. A literatura infantil como prática de letramento através da 

oralidade/ Angélica Torres Vilar de Farias. – João Pessoa, 2014. 
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Orientadora:  

Maria Claurênia Abreu de A. Silveira- Dissertação (Mestrado) – UFPB/CCHLA 

Cadermatori, Lígia. O que é Literatura Infantil. São Paulo: Brasiliense, 2010. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2106638/7b60a1b1

344ec4d8b57c6a90c315ed7f.doc 

Fundamentação 5: 

Inscrição 2108997 

Partindo do parâmetro quê a literatura infantil surgiu no século XVII com Fenélon (1651-1715), 

justamente com a função de educar moralmente as crianças. As histórias tinham uma estrutura 

maniqueísta, a fim de demarcar claramente o bem a ser aprendido e o mal a ser desprezado. A 

maioria dos contos de fadas, fábulas e mesmo muitos textos contemporâneos incluem-se nessa 

tradição. 

Na questão do processo seletivo N° 14, ESTÁ AFIRMANDO QUE A LITERATURA SURGE NO SECULO 

XVIII (século incorreto), a questão encontra-se com erro nas datas (séculos) supracitadas. Solicito 

que a questão seja INDEFERIDA. 

file:///C:/Users/User/Downloads/234-1-759-1-10-20100625%20(1).pdf 

Fundamentação 6: 

Inscrição 2111320 

Partindo do parâmetro que a literatura infantil surgiu no século XVII com Fenélon (1651-1715), 

justamente com a função de educar moralmente as crianças. As histórias tinham uma estrutura 

maniqueísta, a fim de demarcar claramente o bem a ser aprendido e o mal a ser desprezado. A 

maioria dos contos de fadas, fábulas e mesmo muitos textos contemporâneos incluem-se nessa 

tradição. 

Na questão do processo seletivo N° 14, ESTÁ AFIRMANDO QUE A LITERATURA INFANTIL SURGE 

NO SECULO XVIII (século incorreto), a questão encontra-se com erro nas datas (séculos) 

supracitadas. Solicito que a questão seja INDEFERIDA. 

file:///C:/Users/User/Downloads/234-1-759-1-10-20100625%20(1).pdf 

Fundamentação 7: 

Inscrição 2109972 

Solicito que a questão número 14 da prova de literatura seja anulada, pois a referida questão trás 

erro quanto a data de surgimento, sendo que a prova trás o surgimento no séc XVIII, mas o correto 

é no séc XVII. 

Aguardo deferimento da solicitação. 

Questão apresenta erro na data (século) 

O surgimento da Literatura Infantil, com Fenélon surge no séc XVII. (www.paulus.com.br) Educação e 

literatura. 

Fundamentação 8: 

Inscrição 2112383 

Na questão do processo seletivo N° 14, ESTÁ AFIRMANDO QUE A LITERATURA SURGE NO SECULO 

XVIII (século incorreto), a questão encontra-se com erro nas datas (séculos) supracitadas. Solicito 

que a questão seja INDEFERIDA. 

file:///C:/Users/User/Downloads/234-1-759-1-10-20100625%20(1).pdf 

Partindo do parâmetro quê a literatura infantil surgiu no século XVII com Fenélon (1651-1715), 

justamente com a função de educar moralmente as crianças. As histórias tinham uma estrutura 

maniqueísta, a fim de demarcar claramente o bem a ser aprendido e o mal a ser desprezado. A 

maioria dos contos de fadas, fábulas e mesmo muitos textos contemporâneos incluem-se nessa 

tradição. 

Fundamentação 9: 

Inscrição 2113131 

Partindo do parâmetro quê a literatura infantil surgiu no século XVII com Fenélon (1651-1715), 

justamente com a função de educar moralmente as crianças. As histórias tinham uma estrutura 

maniqueísta, a fim de demarcar claramente o bem a ser aprendido e o mal a ser desprezado. A 

maioria dos contos de fadas, fábulas e mesmo muitos textos contemporâneos incluem-se nessa 

tradição. 

Na questão do processo seletivo N° 14, ESTÁ AFIRMANDO QUE A LITERATURA SURGE NO SECULO 

XVIII (século incorreto), a questão encontra-se com erro nas datas (séculos) supracitadas. Solicito 

que a questão seja INDEFERIDA. 

file:///C:/Users/User/Downloads/234-1-759-1-10-20100625%20(1).pdf 

Fundamentação 10: 

Inscrição 2107526 

O erro do século na questão 14 

Partindo do parâmetro quê a literatura infantil surgiu no século XVII com Fenélon (1651-1715), 

justamente com a função de educar moralmente as crianças. As histórias tinham uma estrutura 

maniqueísta, a fim de demarcar claramente o bem a ser aprendido e o mal a ser desprezado. A 

maioria dos contos de fadas, fábulas e mesmo muitos textos contemporâneos incluem-se nessa 

tradição. 

Na questão do processo seletivo N° 14, ESTÁ AFIRMANDO QUE A LITERATURA SURGE NO SECULO 

XVIII (século incorreto), a questão encontra-se com erro nas datas (séculos) supracitadas. Solicito 

file:///C:/Users/User/Downloads/234-1-759-1-10-20100625%20(1).pdf
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que a questão seja INDEFERIDA. 

file:///C:/Users/User/Downloads/234-1-759-1-10-20100625%20(1).pdf 

Fundamentação 11: 

Inscrição 2106432 

Partindo do parâmetro quê a literatura infantil surgiu no século XVII com Fenélon (1651-1715), 

justamente com a função de educar moralmente as crianças. As histórias tinham uma estrutura 

maniqueísta, a fim de demarcar claramente o bem a ser aprendido e o mal a ser desprezado. A 

maioria dos contos de fadas, fábulas e mesmo muitos textos contemporâneos incluem-se nessa 

tradição. 

Na questão do processo seletivo N° 14, ESTÁ AFIRMANDO QUE A LITERATURA SURGE NO SECULO 

XVIII (século incorreto), a questão encontra-se com erro nas datas (séculos) supracitadas. Solicito 

que a questão seja INDEFERIDA. 

file:///C:/Users/User/Downloads/234-1-759-1-10-20100625%20(1).pdf 

 

Fundamentação 12: 

Inscrição 2107262 

SOLICITO QUE A QUESTÃO SEJA ANULADA ,UMA VEZ QUE A DIFERENÇA É DE UM SÉCULO,O QUE 

NÃO COMPREENDE A ESTE TIPO DE LITERATURA,VISTO QUE A LITERATURA INFANTIL NÃO SURGIU 

NESTE SÉCULO. 

14-A literatura infantil surge de fato na Europa, na segunda metade do séc. XVIII, durante uma 

monarquia absoluta, que se manifesta abertamente à preocupação com a literatura para crianças e 

jovens, podemos assim considerar que o a literatura surge com: 

a) Rousseau, na França. 

b) Pestalozzi, na Itália. 

c) Grimm, na Inglaterra. 

d) Weber, na Alemanha. 

e) Fenélon, na França. 

OBS:A LITERATURA INFANTIL SURGIU NO SÉCULO XVII E NÃO NO SÉCULO XVIII COMO ESTA DA 

QUESTÃO. 

A literatura infantil surgiu no século XVII com Fenélon (1651-1715), justame te com a função de 

educar moralmente as crianças. ... Em 1697, Charles (1628- 1703) Perrault traz a público Histórias ou 

contos do tempo passado, com suas morali- dades: Contos de Mão Gansa. 

trajetória da literatura infantil: da origem histórica e do ... 

https://revista.univem.edu.br › article › viewPDF 

OBS:A LITERATURA INFANTIL SURGIU NO SÉCULO XVII E NÃO NO SÉCULO XVIII COMO ESTA DA 

QUESTÃO. 

Questão: 14 

14 – A literatura infantil surge de fato na Europa, na segunda metade do séc. XVIII, durante uma 

monarquia absoluta, que se manifesta abertamente à preocupação com a literatura para crianças e 

jovens, podemos assim considerar que o a literatura surge com: 

a) Rousseau, na França. 

b) Pestalozzi, na Itália. 

c) Grimm, na Inglaterra. 

d) Weber, na Alemanha. 

e) Fenélon, na França.  

Parecer: 

 INDEFERIDO.  

Os recursos se apegam a apenas um aspecto para conseguir os pontos da questão, mesmo sendo o 

ano referido apenas uma informação, dentre tantas outras que não apenas só remetem a Fenélon 

quanto tornam absurdos os demais nomes citados. Ou seja, certa ou errada a data, ela não interfere 

na avaliação correta por parte de um candidato bem preparado. Além do fato de os números em 

algarismos romanos serem muito parecidos e, por isso mesmo, bastante propícios a se 

confundirem, a favor da banca resta deixar aqui dois dos muitos links em que o ano, XVIII, aparece 

sobejamente para situar a literatura infantil:    

https://www.webartigos.com/artigos/o-contexto-historico-da-literatura-infantil/154769 e   

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_a

rtigo_port_uepg_kellenbach.pdf 

 

Questão: 16 – Professor Literatura Dramatizada 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2107293 

Questão número 16 cita uma autora chamada ASNA MARIA MACHADO, desconhecida na literatura 

brasileira. 

https://www.webartigos.com/artigos/o-contexto-historico-da-literatura-infantil/154769
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_port_uepg_kellenbach.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_port_uepg_kellenbach.pdf
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Partindo do parâmetro quê Ana Maria Machado (1941) é escritora e jornalista brasileira. Autora de 

livros infantis foi a primeira desse gênero a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Foi eleita 

para a presidência da Academia para o biênio 2012/2013.  

SOLICITO QUE SEJA INDEFERIDA A QUESTÃO N° 16 DA PROVA DE LITERATURA, pois se tratava de 

uma escritora chamada ASNA MARIA MACHADO, a mesma é desconhecida no campo literário, 

inexistente na literatura brasileira. 

https://www.ebiografia.com/ana_maria_machado/ 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2106819 

SOLICITO QUE SEJA INDEFERIDA A QUESTÃO N° 16 . 

Pois se tratava de uma escritora chamada ASNA MARIA MACHADO, a mesma é desconhecida no 

campo literário, inexistente na literatura brasileira. 

Partindo do parâmetro que Ana Maria Machado (1941) é escritora e jornalista brasileira. Autora de 

livros infantis foi a primeira desse gênero a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Foi eleita 

para a presidência da Academia para o biênio 2012/2013. 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2108997 

Partindo do parâmetro quê Ana Maria Machado (1941) é escritora e jornalista brasileira. Autora de 

livros infantis foi a primeira desse gênero a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Foi eleita 

para a presidência da Academia para o biênio 2012/2013.  

SOLICITO QUE SEJA INDEFERIDA A QUESTÃO N° 16 DA PROVA DE LITERATURA DRAMATIZADA, 

pois se tratava de uma escritora chamada ASNA MARIA MACHADO, a mesma é desconhecida no 

campo literário, inexistente na literatura brasileira. 

https://www.ebiografia.com/ana_maria_machado/ 

Fundamentação 4: 

Inscrição 2109972 

Solicito que a questão número 16 da prova de literatura dramatizada seja anulada, pois a mesma 

nos apresenta uma escritora chamada Asna Maria Machado, sendo está desconhecida no meio 

literário, e mesmo podendo associar a escritora acima citada a Ana Maria Machado não havia como 

ter certeza de qual escritora a questão de fato referiu-se. 

Aguardo deferimento. 

Questão número 16 apresenta um nome de autora desconhecido na literatura ( Asna Maria 

Machado) 

Nome correto da escritora é Ana Maria Machado. 

Fundamentação 5: 

Inscrição 2112383 

SOLICITO QUE SEJA INDEFERIDA A QUESTÃO N° 16 DA PROVA DE LITERATURA, pois se tratava de 

uma escritora chamada ASNA MARIA MACHADO, a mesma é desconhecida no campo literário, 

inexistente na literatura brasileira. 

https://www.ebiografia.com/ana_maria_machado/ 

Partindo do parâmetro quê Ana Maria Machado (1941) é escritora e jornalista brasileira. Autora de 

livros infantis foi a primeira desse gênero a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Foi eleita 

para a presidência da Academia para o biênio 2012/2013.  

Fundamentação 6: 

Inscrição 2107526 

Peço que a questão 16 seja indeferida 

Autos desconhecido na literatura brasileira na questão 16 

Partindo do parâmetro quê Ana Maria Machado (1941) é escritora e jornalista brasileira. Autora de 

livros infantis foi a primeira desse gênero a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Foi eleita 

para a presidência da Academia para o biênio 2012/2013.  

SOLICITO QUE SEJA INDEFERIDA A QUESTÃO N° 16 DA PROVA DE LITERATURA, pois se tratava de 

uma escritora chamada ASNA MARIA MACHADO, a mesma é desconhecida no campo literário, 

inexistente na literatura brasileira. 

https://www.ebiografia.com/ana_maria_machado/ 

Fundamentação 7: 

Inscrição 2106432 

Partindo do parâmetro quê Ana Maria Machado (1941) é escritora e jornalista brasileira. Autora de 

livros infantis foi a primeira desse gênero a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Foi eleita 

para a presidência da Academia para o biênio 2012/2013.  

SOLICITO QUE SEJA INDEFERIDA A QUESTÃO N° 16 DA PROVA DE LITERATURA, pois se tratava de 

uma escritora chamada ASNA MARIA MACHADO, a mesma é desconhecida no campo literário, 

inexistente na literatura brasileira. 

https://www.ebiografia.com/ana_maria_machado/ 

 

Fundamentação 8: 

Inscrição 2107262 

SOLICITO QUE SEJA INDEFERIDA A QUESTÃO N° 16 DA PROVA DE LITERATURA, pois se tratava de 

uma escritora chamada ASNA MARIA MACHADO, a mesma é desconhecida no campo literário, 

inexistente na literatura brasileira. 

https://www.ebiografia.com/ana_maria_machado/ 

16 – Obras e autores: 

https://www.ebiografia.com/ana_maria_machado/
https://www.ebiografia.com/ana_maria_machado/
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( ) Contos infantis - Júlia Lopes de Almeida e Adelina Lopes Vieira. 

( ) Narizinho Arrebitado – Monteiro Lobato. 

( ) História Meio ao Contrário - Henry Correia de Araújo. 

( ) Pivete – Asna Maria Machado. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, a sequência das 

proposições acima é, respectivamente: 

a) V – V – F – F 

b) V – F – F – V 

c) V – F – V – F 

d) F – V – V – F 

e) F – F – V – V 

OBS:NÃO EXISTE EXISTE NENHUMA AUTORA COM O NOME "ASNA MARIA MACHADO" 

OBS:NÃO EXISTE EXISTE NENHUMA AUTORA COM O NOME "ASNA MARIA MACHADO" 

Partindo do parâmetro quê Ana Maria Machado (1941) é escritora e jornalista brasileira. Autora de 

livros infantis foi a primeira desse gênero a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Foi eleita 

para a presidência da Academia para o biênio 2012/2013.  

SOLICITO QUE SEJA INDEFERIDA A QUESTÃO N° 16 DA PROVA DE LITERATURA, pois se tratava de 

uma escritora chamada ASNA MARIA MACHADO, a mesma é desconhecida no campo literário, 

inexistente na literatura brasileira. 

https://www.ebiografia.com/ana_maria_machado/ 

Questão: 16 

16 – Obras e autores: 

( ) Contos infantis - Júlia Lopes de Almeida e Adelina Lopes Vieira. 

( ) Narizinho Arrebitado – Monteiro Lobato. 

( ) História Meio ao Contrário - Henry Correia de Araújo. 

( ) Pivete – Asna Maria Machado. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, a sequência das 

proposições acima é, respectivamente: 

a) V – V – F – F 

b) V – F – F – V 

c) V – F – V – F 

d) F – V – V – F 

e) F – F – V – V  

Parecer: 

 INDEFERIDO.  

É louvável a gana com que alguns candidatos se lançam a questiúnculas com o fito de conseguir os 

pontos de acesso ao cargo disputado. Entretanto, qualquer cidadão minimamente informado (nem 

precisa ser professor da área de literatura), ao se deparar com o trecho “Asna Maria Machado”, no 

contexto de literatura infantil, não tardará a entender que se trata da consagrada escritora Ana Maria 

Machado; e que, por óbvio, houve mero e irrelevante erro de digitação. 

 

Questão: 19 – Professor Literatura Dramatizada 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2115101 

Prezado examinador, entendo que há um equívoco na questão número 19 do caderno de prova de 

Literatura Dramatizada. Na referida questão era solicitado sobre nome e autores de poesias infantis. 

Segundo o gabarito preliminar a alternativa correta é a "b- todos os itens estão corretos”. Porém ao 

analisar os títulos e autores percebe-se que alguns autores estão  incorretos. 

Acredito que é necessária a anulação da questão de número 19. Ao analisar a questão, percebe-se 

que a poesia "Ou isto ou aquilo", que inclusive é título de um livro, é de autoria de Cecília Meireles, 

ao mesmo tempo "Pé de pilão" é um poema de autoria de Mário Quintana, enquanto "A arca de 

Noé" é de autoria de Vinicius de Moraes. Deste modo, a resposta correta seria "APENAS O ITEM III 

ESTÁ CORRETO", porém, não há essa alternativa. 

Por isso tudo, solicito a ANULAÇÃO da questão. 

https://educacao.saobernardo.sp.gov.br/index.php/64-infantil-4/2419-ou-isto-ou-aquilo.html 

https://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=41293 

https://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/arca-de-noe 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2114588 

Anulação da questão 19 por nenhuma alternativa corresponder a pergunta. 

Solicito a anulação da questão nº19 por não haver nenhuma alternativa correspondente a pergunta.  

Na pergunta 19 – Poesia para crianças:  

I – Ou isto ou aquilo (1964), de Mário Quintana. 

https://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/arca-de-noe
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II – Pé de pilão (1968), de Cecília Meirelles. 

III – A arca de Noé (1974), de Vinícius de Moraes. 

Dos itens acima:  

a) Apenas o item I está incorreto.  

b) Todos os itens estão corretos. 

c) Apenas o item II está correto.  

d) Apenas o item III está incorreto.  

e) Todos os itens estão incorretos. 

A anulação se justifica pela obra “ou isto ou aquilo” ser da escritora Cecília Meirelles, a obra Pé de 

pilão foi escrito pelo Mário Quintana e a obra “A arca de Noé” é do autor Vinícius de Moraes. 

Portanto, nenhuma das alternativas corresponde a essa declaração. 

 

Fundamentação 3: 

Inscrição 2108997 

A questão número 19 apresenta erro no gabarito provisório, visto que afirma que (letra B) todos 

itens estão corretos: 

Poesia para crianças: 

I – Ou isto ou aquilo (1964), de Mário Quintana. 

II – Pé de pilão (1968), de Cecília Meirelles. 

III – A arca de Noé (1974), de Vinícius de Moraes 

Porém, ao analisar a questão, percebe-se que a poesia "Ou isto ou aquilo", que inclusive é título de 

um livro, é de autoria de Cecília Meireles, ao mesmo tempo Pé de pilão é um poema de autoria de 

Mário Quintana, enquanto A arca de Noé é de autoria de Vinicius de Moraes. Deste modo, a 

resposta correta seria "APENAS O ITEM III ESTÁ CORRETO", porém, não há essa alternativa. 

Deste modo, solicito a ANULAÇÃO da questão. 

https://educacao.saobernardo.sp.gov.br/index.php/64-infantil-4/2419-ou-isto-ou-aquilo.html 

https://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=41293 

https://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/arca-de-noe 

Fundamentação 4: 

Inscrição 2116016  

A questão número 19 apresenta erro no gabarito provisório, visto que afirma que (letra B) todos 

itens estão corretos: 

Poesia para crianças: 

I – Ou isto ou aquilo (1964), de Mário Quintana. 

II – Pé de pilão (1968), de Cecília Meirelles. 

III – A arca de Noé (1974), de Vinícius de Moraes 

Porém, ao analisar a questão, percebe-se que a poesia "Ou isto ou aquilo", que inclusive é título de 

um livro, é de autoria de Cecília Meireles, ao mesmo tempo "Pé de pilão" é um poema de autoria de 

Mário Quintana, enquanto "A arca de Noé" é de autoria de Vinicius de Moraes. Deste modo, a 

resposta correta seria "APENAS O ITEM III ESTÁ CORRETO", porém, não há essa alternativa. 

Deste modo, solicito a ANULAÇÃO da questão. 

https://educacao.saobernardo.sp.gov.br/index.php/64-infantil-4/2419-ou-isto-ou-aquilo.html 

https://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=41293 

https://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/arca-de-noe 

Fundamentação 5: 

Inscrição 2107293 

ANULAÇÃO DA QUESTÃO NÚMERO 19 

Ausência de alternativa correta para a questão número 19. 

A questão número 19 apresenta erro no gabarito provisório, visto que afirma que (letra B) todos 

itens estão corretos: 

 

Poesia para crianças: 

I – Ou isto ou aquilo (1964), de Mário Quintana. 

II – Pé de pilão (1968), de Cecília Meirelles. 

III – A arca de Noé (1974), de Vinícius de Moraes 

Porém, ao analisar a questão, percebe-se que a poesia "Ou isto ou aquilo", que inclusive é título de 

um livro, é de autoria de Cecília Meireles, ao mesmo tempo "Pé de pilão" é um poema de autoria de 

Mário Quintana, enquanto "A arca de Noé" é de autoria de Vinicius de Moraes. Deste modo, a 

resposta correta seria "APENAS O ITEM III ESTÁ CORRETO", porém, não há essa alternativa. 

Deste modo, solicito a ANULAÇÃO da questão. 

https://educacao.saobernardo.sp.gov.br/index.php/64-infantil-4/2419-ou-isto-ou-aquilo.html 

https://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=41293 

https://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/arca-de-noe  

https://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/arca-de-noe
https://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/arca-de-noe
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Fundamentação 6: 

Inscrição 2115185 

Sendo que os reais autores dos Poemas são: 

Ou Isto Ou Aquilo é de Cecília Meireles 

Pé de pilão (1968)  é de  Mário Quintana. 

E, A arca de Noé (1974), é de Vinícius de Moraes 

As  respostas seriam:  apenas a III está correta, e a I e a II incorretas. 

Questão 19 literatura dramatizada 

Fundamentação 7: 

Inscrição 2106523 

Solicito Anulação da Questão, pois está com erro de afirmação. E na prova não tem opção de 

resposta correta. 

QUESTÃO Nº 19 COM ERRO NO GABARITO 

Na questão de n 19 da prova de literatura dramatizada, conforme gabarito provisório, a banca 

considera como correta a resposta de letra B que diz que todos os itens estão corretos, afirmando 

que Mario Quintana escrevei Ou isto Ou Aquilo e que Cecilia Meireles escreveu Pé de Pilão. Quando 

na verdade, as opções da questão estão invertidas e erradas, Ou isto Ou Aquilo foi escrita por 

Cecilia Meireles e Pé de Pilão foi escrita por Mario Quintana.  Na questão de n 19, não há alternativa 

que possa ser considerada correta, pois apenas III – A arca de Noé (1974), de Vinícius de Moraes 

está correta, porém não tem opção de resposta correta. 

Fundamentação 8: 

Inscrição 2106819 

Ou Isto ou Aquilo é um livro de Cecília Meireles, publicado em 1964 pela editora do poeta 

português Sidônio Muralha, a Giroflê-Giroflá.  

Pé de Pilão, esta história de Mário Quintana, um dos poetas brasileiros que mais escreveram sobre a 

infância. 

Na questão Nº 19 que trata sobre a Poesia para as Crianças nos traz como resposta correta no 

gabarito preliminar, a letra B que tem como descrição; “TODOS OS ITENS ESTÃO CORRETOS” (com 

“Ou isto ou aquilo” de autoria de Mário Quintana e “Pé de Pilão” de autoria de Cecília Meireles). 

Sendo que isso não condiz com a realidade, uma vez que a autora de “Ou isto ou aquilo é Cecilia 

Meireles e o autor de Pé de Pilão é Mário Quintana. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2106819/e1f1eab1

02d4d15b0985d1b5073ff980.docx 

Fundamentação 9: 

Inscrição 2106638 

Venho através deste solicitar ANULAÇÃO da questão nº 19 da prova de Literatura dramatizada, 

conforme embasamento descrito no campo abaixo: (fundamentação do pedido): 

A Resposta correta consta como alternativa B, segundo o gabarito provisório. Porém, a poesia “Ou 

isto ou aquilo” (1964), é da autoria de CECÍLIA MEIRELLES, e não de MÁRIO QUINTANA, como 

sugere erroneamente na alternativa I. Além disso, a poesia “Pé de Pilão” (1968) é da autoria de 

MÁRIO QUINTANA, e não de CECÍLIA MEIRELLES, como sugere erroneamente na alternativa II. Ou 

seja, as alternativas I e II estão invertidas, sendo impossível que na referida questão todas as 

alternativas estejam corretas, como sugere tal gabarito. Por fim, somente a alternativa III é a correta. 

As  II e a II estão INCORRETAS. 

Na questão número 19, lê-se o seguinte: 

19 – Poesia para crianças:  

I – Ou isto ou aquilo (1964), de Mário Quintana. 

 II – Pé de pilão (1968), de Cecília Meirelles. 

 III – A arca de Noé (1974), de Vinícius de Moraes.  

Dos itens acima: 

 a) Apenas o item I está incorreto. 

 b) Todos os itens estão corretos. 

 c) Apenas o item II está correto.  

d) Apenas o item III está incorreto. 

e) Todos os itens estão incorretos. 

Embasamento: A resposta correta consta como alternativa B, segundo o gabarito provisório. Porém, 

a poesia “Ou isto ou aquilo” (1964), é da autoria de CECÍLIA MEIRELLES, e não de MÁRIO 

QUINTANA, como sugere erroneamente na alternativa I. Além disso, a poesia “Pé de Pilão” (1968) é 

da autoria de MÁRIO QUINTANA, e não de CECÍLIA MEIRELLES, como sugere erroneamente na 

alternativa II. Ou seja, as alternativas I e II estão invertidas, sendo impossível que na referida questão 

todas as alternativas estejam corretas, como sugere tal gabarito. Por fim, somente a alternativa III é 

a correta. As  II e a II estão INCORRETAS. 

Segundo os embasamentos citados acima, solicito ANULAÇÃO da questão nº 19 

REFERÊNCIAS:  

QUINTANA, Mário. Pé de Pilão. Ed. Companhia das Letrinhas, 1ª edição, 2018. 
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MEIRELES, Cecília. Ou isto ou Aquilo. Ed Global, 2014. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2106638/9deb24a4

4629cce35e710603bac4c0f6.doc 

Fundamentação 10: 

Inscrição 2114391 

A partir disso, exige-se que a  questão 19 do Cargo de LITERATURA DRAMATIZADA seja anulada. 

19 – Poesia para crianças: 

I – Ou isto ou aquilo (1964), de Mário Quintana. 

II – Pé de pilão (1968), de Cecília Meirelles. 

III – A arca de Noé (1974), de Vinícius de Moraes. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está incorreto. 

b) Todos os itens estão corretos. 

c) Apenas o item II está correto. 

d) Apenas o item III está incorreto. 

e) Todos os itens estão incorretos. 

A QUESTÃO TEM DA A OPÇAO CORRETA: POIS SERIA SO A III QUE ESTA CORRETA 

Ou Isto ou Aquilo: Livro por Cecília Meireles 

Pé de pilão. Mário Quintana. 

SOMENTE O A arca de Noé É DE VINICIUS DE MORAES 

NÃO TEM ESSA OPÇAO PARA ASSINALAR 

Fundamentação 11: 

Inscrição 2109972 

Solicito que a questão 19 da prova de literatura dramatizada seja anulada, pois em qualquer fonte 

de pesquisa é possível verificar que a poesia " Ou isto ou aquilo" é da escritora Cecília Meirelles 

desta forma não tem como a alternativa que o gabrito dispõe estar certa, pois na prova a poesia 

acima citada nos trás como autor Mario Quintana, bem como a poesia "Pé de pilão" é de autoria de 

Mario Quintana e nos apresentou na prova como sendo de Cecília Meirelles. Desta forma não ha 

como estar correta a resposta (B) pois as referidas poesias não condizem com seus autores, pois a 

única correta é "Arca de Noé"-Vinicius de Moraes. 

Logo existe um equivoco gigantesco, cabendo anulação da questão. 

Aguardo deferimento. 

Não tem como todas as alternativas estarem corretas conforme o gabarito. 

Poesia: "Ou isto ou aquilo"- Cecilia Meirelles 

"Pé de pilão"- Mario Quintana 

Fundamentação 12: 

Inscrição 2115594 

Ou Isto ou Aquilo é um livro de Cecília Meireles, publicado em 1964 pela editora do poeta 

português Sidônio Muralha, a Giroflê-Giroflá.  

Pé de Pilão, esta história de Mário Quintana, um dos poetas brasileiros que mais escreveram sobre a 

infância.  

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

mazon.com.br/Pé-pilão-Mário-Quintana/dp/857406842X 

https://educacao.saobernardo.sp.gov.br/index.php/64-infantil-4/2419-ou-isto-ou-aquilo.html 

Na questão Nº 19 que trata sobre a Poesia para as Crianças nos traz como resposta correta no 

gabarito preliminar a letra B, que tem como descrição; “TODOS OS ITENS ESTÃO CORRETOS” (com 

“Ou isto ou aquilo” de autoria de Mário Quintana e “Pé de Pilão” de autoria de Cecília Meireles). 

Sendo que isso não condiz com a realidade, uma vez que a autora de “Ou isto ou aquilo é Cecilia 

Meireles e o autor de Pé de Pilão é Mário Quintana. 

Fundamentação 13: 

Inscrição 2114901 

SOLICITO POR MEIO DESTE QUE SEJA INDEFERIDA A QUESTÃO DE NÚMERO 19. Segundo a fonte 

descrita a obra OU ISTO OU AQUILO pertence a autora brasileira CECÍLIA MEIRELES, sendo a mesma 

publicada no ano de 1964. 

"Cecília Meireles: biografia, obras e melhores poemas - Toda Matéria" 

https://www.todamateria.com.br/cecilia-meireles/amp/ 

https://www.todamateria.com.br/cecilia-meireles/amp/ 

Solicito o cancelamento da questão 19 de Literatura Dramatizada, pedido este por entender que a 

questão citada está errada. 

SOLICITO POR MEIO DESTE QUE SEJA INDEFERIDA A QUESTÃO DE NÚMERO 19. Segundo a fonte 

descrita a obra OU ISTO OU AQUILO pertence a autora brasileira CECÍLIA MEIRELES, sendo a mesma 

publicada no ano de 1964. 
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Fundamentação 14: 

Inscrição 2107526 

Peço que  seja indeferida a questão 19 da prova de literatura Dramatizada. 

Na prova na questão 19, banca faz afirmado no gabarito declarando que a resposta correta seria a 

Letra B ( todas as alternativas corretas). Mas fazendo um estudo os autores estão trocados sendo 

assim ... A resposta no gabarito não está correta . 

Fundamentação 15: 

Inscrição 2107262 

SOLICITO QUE ESTA QUESTÃO SEJA ANULADA ,POIS NÃO TEVE A OPÇÃO CERTA PARA ASSINALAR. 

19 – Poesia para crianças: 

I – Ou isto ou aquilo (1964), de Mário Quintana. 

II – Pé de pilão (1968), de Cecília Meirelles. 

III – A arca de Noé (1974), de Vinícius de Moraes. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está incorreto. 

b) Todos os itens estão corretos. 

c) Apenas o item II está correto. 

d) Apenas o item III está incorreto. 

e) Todos os itens estão incorretos. 

OBS-NESTA QUESTÃO OS AUTORES  I E II ESTÃO INVERTIDOS. 

O III ESTA CORRETO. 

PARA ASSINALAR TERIA QUE TER A OPÇÃO :"SOMENTE A III ESTA CORRETO",E NÃO EXISTE ESTA 

OPÇÃO. 

OBS-NESTA QUESTÃO OS AUTORES  I E II ESTÃO INVERTIDOS. 

O III ESTA CORRETO. 

PARA ASSINALAR TERIA QUE TER A OPÇÃO :"SOMENTE A III ESTA CORRETO",E NÃO EXISTE ESTA 

OPÇÃO. 

A POESIA OU ISTO OU AQUILO-É DA AUTORA CECÍLIA MEIRELES. 

A POESIA PÉ DE PILÃO -É DO AUTOR MÁRIO QUINTANA. 

A POESIA ARCA DE NOÉ-É DO AUTOR VINÍCIUS DE MORAIS. 

Questão: 19 

19 – Poesia para crianças: 

 I – Ou isto ou aquilo (1964), de Mário Quintana. 

II – Pé de pilão (1968), de Cecília Meirelles. 

III – A arca de Noé (1974), de Vinícius de Moraes. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está incorreto. 

b) Todos os itens estão corretos. 

c) Apenas o item II está correto. 

d) Apenas o item III está incorreto. 

e) Todos os itens estão incorretos.  

Parecer: 

 DEFERIDO. DEVE-SE PROCEDER COM A ANULAÇÃO DA QUESTÃO 

A questão deve ser anulada. Houve erro de digitação e por isso a alternativa “apenas o item III está 

correto” erroneamente se tornou “apenas o item III está incorreto”.  

 

 

Professor de Matemática 

 

Questão: 13 – Professor Matemática 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2108312 

Requeiro a anulação da questão nº 13 por falta de alternativa correta. 

Também requeiro o cômputo de ponto da questão em minha correção final. 

Questão 13 sem resposta correta para o exercício proposto. 

"Sendo a/b = b/10 e a+b=12".  

O gabarito trouxe como resposta correta a alternativa D, porém não há resposta que os números 

resolvam as duas equações. 

A alternativa D (4,5; 7,5) apenas é possível resolver  a segunda equação, com os números 7 e 5. A 

primeira não será uma igualdade e não terá um resultado correto ou igual a zero, sendo que a 

questão sugere uma igualdade, ou seja, o que está de um lado é igual ao que está em outro 

substituindo os algarismos(letras). E isso não é possível com substituição ou resolução da questão 

isolando letras, etc. 

Os números 4 e 5 que a alternativa D fornece, não resolvem a/b = b/10 e a questão menciona que 
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respectivamente os números para solução são... Ou seja necessariamente os números 4 e 5 da 

alternativa D deveriam resolver a equação mencionada. 

Questão: 13 

13 – Sendo  e , assinale a alternativa que representa corretamente o valor de 

 e  na proporção estabelecida acima, respectivamente: 

a) 3; 9 

b) 3,5; 8,5 

c) 4; 8 

d) 4,5; 7,5 

e) 5; 7 

Parecer: 

 INDEFERIDO. 

O recurso não assiste ao recorrente, uma vez que: 

A/6=b/10; logo, a=6b/10 

Substituindo em a+b=12, tem-se: 

(6b/10)+b=12 

B=7,5 

Portanto, a=4,5. 

Gabarito correto e mantido. 

Gabarito: D) 4,5; 7,5 

 

 

Professor de Laboratório Pedagógico II – Anos Finais - Matemática 

 

Questão: 14 – Professor Laboratório Pedagógico II – Anos Finais - Matemática 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2107027 

A questão 14 apresenta formulação incorreta, uma vez que, não apresenta nenhum dado numérico 

do primeiro e ultimo ponto da reta para que seja calculado a sua distância. 

Segundo Brasil Escola, "A distância entre dois pontos depende do lugar geométrico em que esses 

pontos estão localizados. Por exemplo, se dois pontos estão em uma reta, a distância é dada pelo 

módulo da diferença entre eles". https://brasilescola.uol.com.br/matematica/distancia-entre-dois-

pontos.htm 

A questão não apresenta o lugar geométrico e nem os pontos. 

Outra referência é está questão do site Mundo Educação 

https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-distancia-

entre-dois-pontos.htm 

"Qual é a distância entre os pontos A e B, em centímetros, sabendo que suas coordenadas são A = 

(2,3) e B = (-2,-2)? 

a) 41 cm 

b) 6 cm 

c) 49 cm 

d) 41,5 cm 

e) 6,4 cm" 

Questão:14 

14 – A distância entre o primeiro e o último ponto da reta é igual a: 

a)  

b)  

c)  

d) 2 

e) 3 

Parecer: 

 INDEFERIDO. 

 

O recurso não assiste ao recorrente, uma vez que o enunciado é claro: 

 

Analise o gráfico a seguir para responder às questões 01 e 02: 
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01. Com base no gráfico acima, assinale a alternativa que define corretamente a sua função: 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

02. A distância entre o primeiro e o último ponto da reta é igual a: 

 

a)  

b)  

c)  

d) 2 

e) 3 

 

Assim, gabarito correto e mantido. 

Gabarito: B)  

 

 

Questão: 17 – Professor Laboratório Pedagógico II – Anos Finais - Matemática 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2112848 

Anulação da questão 17 da prova Professor Lab Pedagógico II (anos finais ens fund) Matemática – 

Habilitado 

Questão 17 da prova para Professor Lab Pedagógico II (anos finais ens fund) Matemática não 

apresenta alternativa incorreta. 

O pedido fundamenta-se no seguinte Art. 4º inciso IV – atendimento gratuito em creches e pré-

escolas às crianças de zero a seis anos de 

idade; Está de acordo com a alternativa correta indicada pelo gabarito "e) Educação infantil, em 

creche e pré-escola, às crianças até 6 (seis) anos de idade". Além disso, segundo a BNCC 

(http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil ; acesso em: 19/10/2021) "Com a 

Constituição Federal de 1988, o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 6 anos 

de idade torna-se dever do Estado". Perceba que a BNCC esclarece a congruência. Ou seja, a 

questão deve ser anulada tendo em vista que sua alternativa correta (no caso, deveria ser assinalada 

a opção contendo informação incorreta), não condiz com a realidade da lei. 

https://s3-sa-east-

1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2812/2112848/330d3643

bc91997a07343188af807b46.png 

Questão: 17 

17 – O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de todas as alternativas 

a seguir, exceto: 

(Fonte: Constituição Federal Brasileira> Acesso em 28 de setembro de 2021) 

a) Progressiva universalização do ensino médio gratuito. 
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b) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente 

na rede regular de ensino. 

c) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um. 

d) Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. 

e) Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 6 (seis) anos de idade. 

Parecer: 

 INDEFERIDO. 

O recurso não assiste ao recorrente, uma vez que a Constituição Federal, em sua Emenda 

Constitucional nº 53 de 2006, alterou esse inciso, onde menciona: 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;         (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

Assim, gabarito correto e mantido. 

Gabarito: E) Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 6 (seis) anos de idade. 

Referência: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 

 

 

Concórdia – SC, 01 de Novembro de 2021. 

 

 

 


