
Publicação das Decisões dos Recursos em Relação ao Gabarito Preliminar 
 

ENSINO SUPERIOR 

 

Conhecimentos Gerais 

 

Questão: 04 – Professor Ensino Fundamental 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2115034 

Peço que a questão seja anulada por questões de coerência, já que se pode considerar mais que 

uma alternativa a resposta correta. 

Pesquisas apontam mais que uma resposta correta 

Ao pesquisar a questão número 4 referente a conhecimentos gerais e atualidades, é possível 

encontrar diversas informações e fazer diferentes análises sobre o assunto, deixando em dúvida a 

resposta dada como correta, pois é possível considerar mais que uma alternativa como certa. 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2115040 

Através deste requerimento venho pedir a anulação desta questão, pois as respostas da mesma nos 

permite duas alternativas como resposta correta. 

Na referida questão a seguir, número 4-Recentemente, no Reino Unido, tem ocorrido uma crise no 

abastecimento de mercadorias como, por exemplo, postos de combustível, prateleiras vazias, até 

mesmo alguns supermercados deram 

indício da falta de alguns produtos. Além das complicações derivadas da Pandemia de Covid19, o 

motivo pelo qual o referido país europeu passa por esta crise é. 

A mesma apresenta duas alternativas corretas. 

https://brasil.elpais.com/internacional/2021-09-14/com-prateleiras-vazias-e-sem-trabalhadores-

covid-19-e-brexit-agravam-crise-de-abastecimento-no-reino-unido. 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/09/30/desabastecimento-leva-a-filas-extensas-e-brigas-

em-postos-de-gasolina-do-reino-unido.  

Em pesquisa realizada em vários sites da internet, podemos identificar várias razões que causaram o 

desabastecimento, e dois destes motivos encontrados nas referidas reportagens estão como 

alternativa na questão número 4. 

Questão: 04 

04 – Recentemente, no Reino Unido, tem ocorrido uma crise no abastecimento de mercadorias 

como, por exemplo, postos de combustível, prateleiras vazias, até mesmo alguns supermercados 

deram indício da falta de alguns produtos. Além das complicações derivadas da Pandemia de 

Covid19, o motivo pelo qual o referido país europeu passa por esta crise é: 

a) Devido ao embargo comercial que o Reino Unido recebeu após sair do bloco econômico 

da União Europeia, protagonizado pela França e Itália. 

b) Decorrente do represamento de cargas no Canal de Suez após um cargueiro ficar 

encalhado por duas semanas, obstruindo os principais fornecedores britânicos. 

c) Disputas entre os países árabes após a ascensão do Talebã no Afeganistão, que impactou a 

distribuição nas refinarias fornecedoras da Europa, e consequentemente afetando o 

abastecimento de mercadorias. 

d) Escassez de motoristas dadas às exigências alfandegárias criadas pelo Brexit que 

tornaram a viagem e o transporte de mercadorias mais caras. 

e) O aumento dos custos nos processos de refinação de petróleo após as privatizações na 

União Europeia levaram a greves generalizadas em diversos setores. 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/09/30/desabastecimento-leva-a-filas-extensas-e-brigas-em-postos-de-gasolina-do-reino-unido
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/09/30/desabastecimento-leva-a-filas-extensas-e-brigas-em-postos-de-gasolina-do-reino-unido


Parecer: 

INDEFERIDO 

 

O recurso não assiste ao recorrente, visto que, o candidato afirma haver mais de uma resposta para 

a questão sem, no entanto, apontar qual seria o segundo gabarito. Além disso, ambas as fontes 

citadas reiteram a alternativa D como resposta correta, a crise no abastecimento decorrente de 

fatores como a Pandemia de Covid-19, a transição do Brexit que levou a um influxo dos 

trabalhadores de transportes de cargas que, em grande parte, é composta por trabalhadores 

estrangeiros. Desse modo, reitero a alternativa D como gabarito. 

 

FONTE: https://brasil.elpais.com/internacional/2021-09-14/com-prateleiras-vazias-e-sem-

trabalhadores-covid-19-e-brexit-agravam-crise-de-abastecimento-no-reino-unido.html  

 

Professor Educação Física 

 

Questão: 09 – Professor Educação Física 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2113938 

 

Peço a anulação da questão numero 9, pois pede para analisar um trecho onde está descrito " O 

conceito de......, adotado pela BNCC, sendo que a BNCC não está na relação de conteúdos 

programáticos para o cargo de professor de educação física. Portanto este conteúdo não foi 

estudado para a realização da mesma. 

Na questão número 9 se refere a um conceito da BNCC, base nacional comum curricular. 

Na questão número 9 pede para analisar um trecho onde está descrito " O conceito de......, adotado 

pela BNCC, sendo que a BNCC não está na relação de conteúdos programáticos para o cargo de 

professor de educação física.    

 

Questão: 09 

09 – Analise o trecho a seguir: 

“O conceito de ______________, adotado pela BNCC, marca a discussão pedagógica e social das últimas 

décadas e pode ser inferido no texto da LDB, especialmente quando se estabelecem as finalidades 

gerais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio (Artigos 32 e 35).” 

Fonte: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf 

Assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente: 

a) Autonomia. 

b) Competência. 

c) Desenvolvimento. 

d) Educação. 

e) Transversalidade. 

Parecer: 

 INDEFERIDO.  

 

O recurso não assiste razão, pois a LDB aponta, que § 1o  A organização das áreas de que trata 

o caput e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios 

estabelecidos em cada sistema de ensino. Ainda, § 11.  Para efeito de cumprimento das exigências 

curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar 

convênios com instituições de educação a distância com notório reconhecimento, mediante as 

seguintes formas de comprovação (...) Logo, o conceito de competência da BNCC é atrelado aos 

conceitos trazidos pela LDB, conteúdos, então, pertinente ao edital. 

 

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

 

 

Questão: 18 – Professor Educação Física 

Fundamentação 1: Anulação da questão número 18 da prova de educação física.  

https://brasil.elpais.com/internacional/2021-09-14/com-prateleiras-vazias-e-sem-trabalhadores-covid-19-e-brexit-agravam-crise-de-abastecimento-no-reino-unido.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-09-14/com-prateleiras-vazias-e-sem-trabalhadores-covid-19-e-brexit-agravam-crise-de-abastecimento-no-reino-unido.html


Inscrição 2116363 A questão número 18 da prova de educação física possuía duas alternativas com a mesma resposta.   

A questão número 18 da prova de educação física possuía duas alternativas com a mesma resposta. 

Desta forma deixando o candidato em dúvida da resposta certa.  

Fundamentação 2: 

Inscrição 2113938 

Peço a anulação da questão 18 pois tem duas alternativas de reposta iguais. 

Dúvida na realização da prova. 

Na questão número 18 existem duas alternativas iguais. 

Questão: 18 

18 – Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, sobre a 

Abordagem dos Parâmetros Curriculares Nacionais na Educação Física, a sequência correta das 

proposições acima é, respectivamente: 

( ) Eleger a cidadania como eixo norteador significa entender que a Educação Física na escola 

é responsável pela formação de alunos que sejam capazes de: participar de atividades corporais, 

adotando atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade;  

( ) Reconhecer-se como elemento integrante do ambiente, adotando hábitos saudáveis e 

relacionando-os com os efeitos estéticos; 

( ) Conhecer a diversidade de padrões de saúde, beleza e desempenho que existem nos 

diferentes grupos sociais, compreendendo sua inserção dentro da cultura em que são produzidos, 

analisando, criticamente, os padrões divulgados pela mídia. 

a) V – V – F  

b) F – V – V  

c) V – V – F  

d) F – F – V  

e) V – F – V  

Parecer: 

 INDEFERIDO. 

 

Improcedente, pois mesmo com a alternativa repetida, ambas indicam que conhecer a diversidade 

de padrões de saúde, beleza e desempenho que existem nos diferentes grupos sociais, 

compreendendo sua inserção dentro da cultura em que são produzidos, analisando, criticamente, 

os padrões divulgados pela mídia é Falso, sendo verdadeiro, o conceito abordado, logo, não 

impede a análise ou resposta correta. 

 

Fonte: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/fisica.pdf 

 

 

 

Professor Educação Infantil 

 

Questão: 06 – Professor Educação Infantil 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2116845 

Questão número 6 EDUCAÇÃO INFANTIL, a palavra "NÃO constituições" acaba interferindo na 

interpretação da pergunta. Acredito que a forma correta seria "são constituições". 

06 – As habilidades e as características desenvolvidas na educação infantil NÃO constituições 

universais biologicamente determinadas e esperando o momento de amadurecer. Tais capacidades, 

na 

verdade, se desenvolvem nas relações que estabelecem com o mundo material e social mediadas 

por 

parceiros mais experientes. Além dos fatores biológicos, podemos afirmar que o desenvolvimento 

infantil é: 

a) Regulado e determinado pelas disposições inatas. 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/fisica.pdf


b) Capacitado a partir do estímulo e resposta do ambiente. 

c) Pela modificação natural e autônoma das estruturas cognitivas. 

d) Unicamente realizado no contexto escolar. 

e) Histórico e culturalmente produzido. 

 

ACREDITO QUE A PALAVRA CORRETA SERIA "SÃO" CONSTITUIÇÕES. 

Fundamentação 2: 

Inscrição 2115705 

Erro de concordância na frase da pergunta de número 6 da prova de Educação Infantil. 

Na questão 6 a frase da questão diz: As habilidades e as características da educação infantil "não" 

constituições universais biologicamente determinadas... 

Esta frase não possui concordância e confunde o entendimento da questão. Não sabendo se são 

constituições universais ou não são constituições universais. 

Questão: 06 

06 – As habilidades e as características desenvolvidas na educação infantil não constituições 

universais biologicamente determinadas e esperando o momento de amadurecer. Tais capacidades, 

na verdade, se desenvolvem nas relações que estabelecem com o mundo material e social 

mediadas por parceiros mais experientes. Além dos fatores biológicos, podemos afirmar que o 

desenvolvimento infantil é: 

a) Regulado e determinado pelas disposições inatas. 

b) Capacitado a partir do estímulo e resposta do ambiente. 

c) Pela modificação natural e autônoma das estruturas cognitivas. 

d) Unicamente realizado no contexto escolar. 

e) Histórico e culturalmente produzido. 

Parecer: 

INDEFERIDO  

 

O recurso não assiste ao recorrente, visto que, o erro de digitação apontado não representa 

problemas para a resolução da questão, o próprio candidato aponta isso em sua argumentação. 

Todos os dados para a resolução do enunciado estão devidamente presentes no corpo da questão 

e nas alternativas. Reitero a alternativa E como gabarito da questão. 

 

 

Professor Educação Inglês 

 

Questão: 19 – Professor Educação Inglês 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2112993 

Erro na escrita da questão 19, em específico nas alternativas, deixando-a confusa e ambígua; 

As alternativas da questão 19 estavam com o número ordinal correto e por extenso, os números 

estavam todos iguais, não concordando com o restante da alternativa. Gostaria que revisassem a 

questão por completo. Número 19. 

Questão: 19 

19 – De acordo com a Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 e alterações – Estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado 

mediante garantia de educação básica obrigatória e gratuita: 

a) Dos 4 (quatro) aos 15 (dezessete) anos de idade. 

b) Dos 3 (quatro) aos 16 (dezessete) anos de idade. 

c) Dos 5 (quatro) aos 18 (dezessete) anos de idade. 

d) Dos 6 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. 

e) Dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. 



Parecer: 

 

DEFERIDO - ANULAÇÃO DA QUESTÃO 

 

Recurso assiste ao recorrente, deve-se proceder com a anulação da questão, visto que os números 

por extenso em cada alternativa não correspondiam aos números ordinais indicados. 

 

 

 

Professor Ensino Fundamental 

 

Questão: 19 – Professor Ensino Fundamental 

Fundamentação 1: 

Inscrição 2115034 

Solicito anulação da questão 19 por ter inconsistência na formatação da questão  com a teoria do 

autor.   

Questão 19 

A questão é confusa pelo fato do autor da teoria nos dizer que usa tais aspectos relacionados à 

atividade infantil e não para estudo do indivíduo. 

Na questão 19 conforme a teoria dr Walon, ele nos coloca que utiliza a afetividade, motricidade e 

inteligência nos campos funcionais quais a atividade se distribui, na questão, a pergunta é sobre o 

estudo do indivíduo englobar tais aspectos. Dessa forma, fica incoerente, pois na teoria do autor, 

ele não nos fala que isso é estudo do indivíduo. 

Questão: 19 

19 – A teoria do desenvolvimento conhecida como “psicogênese da pessoa completa” propõe um 

estudo do indivíduo englobando diferentes aspectos tais como: 

I – À discussão das relações entre pensamento e linguagem, à questão da mediação cultural no 

processo de construção de significados por parte do indivíduo. 

II – A afetividade, a motricidade e a inteligência enquanto campos funcionais nos quais se 

distribui a atividade infantil. 

III – Ao processo de internalização e ao papel da escola na transmissão de conhecimentos, 

exercendo forte influência em pesquisas sobre a linguagem, a mente, a cognição, a cultura e o 

pensamento humano. 

IV – Os mecanismos e processos que conduzem o sujeito de um estado de menor 

conhecimento para estados de conhecimento mais avançados. 

a) Apenas o item II está correto. 

b) Apenas os itens I e III estão corretos. 

c) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

d) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

Parecer: 

INDEFERIDO 

 

O recurso não assiste ao recorrente, visto que, não há nenhuma argumentação clara apresentada 

pelo candidato, tampouco se utiliza de alguma fundamentação concreta. A “confusão” apresentada 

se baseia num possível desconhecimento da teoria de Henri Wallon, conhecida por considerar 

aspectos constitucionais e afetivos para que os indivíduos alcancem o desenvolvimento completo 

de suas potencialidades. Desse modo, reitero a alternativa A como gabarito da questão. 

 

FONTE: WALLON, Henri. A evolução psicológica da criança. Lisboa, Portugal: Edições 70, 1995. 

 

Xavantina – SC, 12 de Novembro de 2021. 


