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AGENTE DE EDUCAÇÃO 
 

QUESTÃO PARECER 

04 

Informamos que não procede a alegação. 

 

GABARITO MANTIDO: OPÇÃO D. NA SEQUÊNCIA TEMOS PARA PAULO SALDIVA �Paulo Saldiva, 

professor de patologia da USP, resumiu a insatisfação numa frase. "Tive vergonha da minha categoria"; 

E PARA DRÁUZIO VARELLA:  "O que ganhamos com essas reações equivocadas? A antipatia da 

população e a acusação de defendermos interesses corporativistas."  

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

 

13 

Conforme solicitação de recurso, considera-se indeferido o pedido de alteração de gabarito da questão, 

pois a questão pede para informar qual a finalidade da figura. Conforme a documentação da 

Microsoft, o item tem a finalidade de proteger toda a pasta do arquivo e não somente a planilha. 

Dessa forma, a resposta correta DEVE PERMANECER a alternativa B. 

 

EX POSITIS, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

15 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na impressão da figura que consta na questão 15 do cargo 

de Agente de Educação. Tal inconsistência comprometeu a questão. Por esse motivo, a mesma 

será ANULADA. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

17 

Conforme solicitação de recurso, considera-se indeferido o pedido de anulação da questão, pois 

existem vários tipos de funções matemáticas, a nosso exemplo, funções do primeiro grau e funções do 

segundo grau. 

Como função do primeiro grau, temos a função afim:  

Exemplo:  

Para encontrar a raiz dessa função, basta substituir y por 0, vejamos , dessa forma, é gerado 

uma equação do primeiro grau. 

 

Uma equação do primeiro grau é parte integrante para resolver uma função do primeiro grau.  

Na função acima, para encontrar a raiz basta resolver a equação do primeiro grau  gerada 

pela função , então, a raiz da função citada acima é -10. Ou seja, a 

reta da função intercepta o eixo das abscissas no ponto (-10, 0). 

 

Da mesma forma, para encontrar as raízes de uma função do segundo grau, basta igualar a função a 0. 

, função do segundo grau. 

, equação do segundo grau que possibilita encontrar as raízes da função do segundo 

grau. 

 

y= 1
2
x+5

1
2
x+5= 0

1
2
x+5= 0

1
2
x+5= 0→

1
2
x=− 5→x=− 10

f (x )= a2
x+bx+c

a
2
x+bx+c= 0
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EX POSITIS, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

19 

Conforme solicitação de recurso, considera-se indeferido o pedido de anulação da questão, pois 

existem vários tipos de funções matemáticas, a nosso exemplo, funções do primeiro grau e funções do 

segundo grau. 

Como função do primeiro grau, temos a função afim:  

Exemplo:  

Para encontrar a raiz dessa função, basta substituir y por 0, vejamos , dessa forma, é gerado 

uma equação do primeiro grau. 

 

Uma equação do primeiro grau é parte integrante para resolver uma função do primeiro grau.  

Na função acima, para encontrar a raiz basta resolver a equação do primeiro grau  gerada 

pela função , então, a raiz da função citada acima é -10. Ou seja, a 

reta da função intercepta o eixo das abscissas no ponto (-10, 0). 

 

Da mesma forma, para encontrar as raízes de uma função do segundo grau, basta igualar a função a 0. 

, função do segundo grau. 

, equação do segundo grau que possibilita encontrar as raízes da função do segundo 

grau. 

 

EX POSITIS, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

20 

Conforme solicitação de recurso, considera-se indeferido o pedido de anulação da questão, pois 

existem vários tipos de funções matemáticas, a nosso exemplo, funções do primeiro grau e funções do 

segundo grau. 

Como função do primeiro grau, temos a função afim:  

Exemplo:  

Para encontrar a raiz dessa função, basta substituir y por 0, vejamos , dessa forma, é gerado 

uma equação do primeiro grau. 

 

Uma equação do primeiro grau é parte integrante para resolver uma função do primeiro grau.  

Na função acima, para encontrar a raiz basta resolver a equação do primeiro grau  gerada 

pela função , então, a raiz da função citada acima é -10. Ou seja, a 

reta da função intercepta o eixo das abscissas no ponto (-10, 0). 

 

y= 1
2
x+5

1
2
x+5= 0

1
2
x+5= 0

1
2
x+5= 0→

1
2
x=− 5→x=− 10

f (x )= a2
x+bx+c

a
2
x+bx+c= 0
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Da mesma forma, para encontrar as raízes de uma função do segundo grau, basta igualar a função a 0. 

, função do segundo grau. 

, equação do segundo grau que possibilita encontrar as raízes da função do segundo 

grau. 
 

EX POSITIS, INDEFERIMOS o presente recurso. 
 

Presidente da Comissão do Concurso. 

22 

Informamos que não procede a alegação. 

 

Do livro Administração pública para concursos. Gustavo Justino de Oliveira. P. 13."Maria Silva di Pietro 

(2010, p. 467) entende que, em sentido amplo, no direito brasileiro, agência reguladora seria "qualquer 

órgão da administração direta ou entidade da Administração Indireta com a função de regular a matéria 

específica que lhe esta afeta.". Mais adiante o autor coloca: "As agência reguladoras têm sido instituídas 

sob a forma de Autarquias (...).". Nesse sentido, a resposta B é a correta. 

 

Dessa forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 
 

EXPOSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

23 

Informamos que não procede a alegação. 
 

Do Livro Noções preliminares de direito administrativo e direito tributário. Herico Hack. P. 111-113. o 

artigo 24, inciso IV da lei 8666/93 traz o seguinte: "nos casos de emergência ou de calamidade pública, 

quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 

comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 

particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa 

e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada 

a prorrogação dos respectivos contratos;". A alternativa D da questão, não cita da calamidade e da 

emergência e coloca no ralo comum a necessidade de agilidade do administrador público. Dessa forma, 

a letra D é falsa por não contemplar as situações de emergência e calamidade prevista na lei. 
 

Dessa forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 
 

EXPOSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 
 

Presidente da Comissão do Concurso  

26 

Informamos que não procede a alegação. 

  

Indeferido, A palavra �pode� não muda o sentido da resposta, pois o verbo poder tem o significado de 

permissão, que na frase do item II da questão 26 tem todo sentido se substituirmos: "Para que um órgão 

público licite determinada obra de engenharia estimada no valor de R$ 1.600.000,00, a modalidade de 

licitação pode ser a concorrência." para "Para que um órgão público licite determinada obra de 

engenharia estimada no valor de R$1.600.000,00, a modalidade de licitação PERMITIDA é a 

concorrência.   

Dessa forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 

EXPOSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

f (x )= a2
x+bx+c

a
2
x+bx+c= 0
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29 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na elaboração da aludida questão. Dessa forma, a mesma 

será ANULADA. 

 

Presidente da Comissão do Concurso 

30 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na elaboração da questão. Dessa forma, a mesma 

será ANULADA. 

 

Presidente da Comissão do Concurso  

 

ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO 
 

QUESTÃO PARECER 

01 

Informamos que não procede a alegação, senão vejamos: 

Erro em a: a semelhança não é em todos os aspectos, mas, ao menos, nos aspectos comunicação e 

emoções;  

Erro em b: não se afirma �apenas� no texto, ou seja, pode ocorrer semelhança em outros aspectos;  

Erro em d: não foi �sempre�, foi ao longo da evolução. 

 

Dessa forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 
 

EX POSITIS, indeferimos o presente recurso. 
 

Presidente da Comissão do Concurso. 

02 

Informamos que não procede a alegação, pois o texto informa claramente que a comunicação é exitosa 

(ocorre com sucesso), mas, �talvez� (possivelmente), pela ativação de mecanismos cerebrais 

semelhantes. 
 

Dessa forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 
 

EX POSITIS, INDEFERIMOS o presente recurso. 
 

Presidente da Comissão do Concurso. 

04 

Informamos que não procede a alegação, senão vejamos: 

O texto é claro sobre o erro na assertiva III: �no entanto, os cães reconheciam melhor os sons de sua 

própria espécie�;  

As passagens que seguem confirmam os itens I e II: �quando ouviam vozes, tanto cães como humanos 

ativavam áreas semelhantes do cérebro�; �(aposto que a experiência pode mudar isso. Se uma pessoa 

conviver muito tempo com cachorros, por exemplo, suas habilidades �caninas� ficarão mais aguçadas. 

Os cães certamente fazem a mesma coisa)�. 

 

Dessa forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 

 

EX POSITIS, INDEFERIMOS o presente recurso. 

Presidente da Comissão do Concurso. 

05 

Informamos que não procede a alegação. A ideia do texto é a seguinte: �constataram que cães e homens 

(...)�, ou seja, adição. 

 

Dessa forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 

EX POSITIS, INDEFERIMOS o presente recurso. 

Presidente da Comissão do Concurso. 
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06 

Informamos que não procede a alegação, senão vejamos: 

 

Gabarito mantido: Opção B. O motivo por que (= pelo qual), separado e sem acento (preposição por-

pelo- + pronome relativo � qual �; em a: não veio porque (pois, já que-valor causal, conjunção 

subordinativa causal) estava doente; em c, �não veio por quê (por qual motivo)?� com acento por ser 

tônico, no final da frase; em d, �sabes o porquê� (motivo, razão � substantivo) acentuado. 

 

EX POSITIS, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

07 

 

Informamos que não procede a alegação, senão vejamos: 

 

Gabarito mantido: opção A. Erro em II: não há convicção de que o elemento citado �explica�, o estudo 

sugere, há um advérbio de dúvida �talvez�. Os itens I e III estão confirmados, respectivamente, em �nós 

conseguimos perceber se uma pessoa ou um cão está feliz, triste ou pronto para brigar, e os cachorros 

podem fazer a mesma coisa�, e �nossos resultados sugerem que eles também ativam mecanismos 

cerebrais semelhantes para processar informações sociais�. 

 

EX POSITIS, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

08 

Informamos que não procede a alegação. 

 

Gabarito mantido: opção C. Caso=se (condição) responda (verbo no presente do subjuntivo-exigência da 

conjunção �caso�); esteja (pres. do subjuntivo concordando com �responda�). A forma verbal �esteje� 

(opção D) sequer existe na língua portuguesa. 

 

EX POSITIS, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

09 

Informamos que não procede a alegação, senão vejamos: 

 

Gabarito mantido: opção A. Também pode ou não ficar entre vírgulas, por ser um advérbio não locução. 

A vírgula antes da oração reduzida �para processar� é facultativa. Em b, o erro está na vírgula depois de 

�resultados�; em c, o erro está na vírgula depois de �sugerem� (separando verbo do complemento); em d, 

ambas as vírgulas estão erradas, a primeira separa verbo de sujeito, e a segunda, verbo de seu 

complemento. Não há opções iguais! 

 

EX POSITIS, INDEFERIMOS o presente Recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

10 

Informamos que não procede a alegação. 

 

Gabarito mantido: opção D. Áreas eram ativadas tanto por cães como humanos. Mantém-se o tempo 

verbal e a concordância verbal devida: ativavam=eram ativadas (áreas). 

 

EX POSITIS, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão de Concurso. 
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14 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na impressão da figura que consta na questão 14 do cargo 

de Assistente de Educação. Tal inconsistência comprometeu a questão. Por esse motivo, a mesma 

será ANULADA. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

15 

Conforme solicitação de recurso, considera-se indeferido o pedido de alteração de gabarito da questão 

ou anulação, pois HTTP é um protocolo e não uma linguagem como afirmado na alternativa A. Na 

alternativa D define corretamente a definição de Modem, já que esse dispositivo trata-se de um conector. 

 

 Dessa forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 

 

EXPOSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

21 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na elaboração da questão. Por esse motivo a mesma 

foi ANULADA quando da divulgação do gabarito preliminar. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

24 

Informamos que não procede a alegação.  

 

De acordo com http://drauziovarella.com.br/envelhecimento/quando-o-nariz-sangra,um procedimento que 

deve ser feito quando acontecer Epistaxis Hemorragianasal): 

 

1) A cabeça deve ficar no alinhamento do corpo (nem para trás, nem para a frente), isto é manter a cabeça 

em posição normal (olhando para frente). Não deve ser inclinada para trás para evitar que o sangue 

escorra pela faringe e vá parar no estômago ou nas vias aéreas, isto é deve-se manter a cabeça em 

posição normal (olhando para frente). 

2) Comprimir com firmeza as asas nasais contra essa parte mais elástica do septo usando o polegar, isto é, 

orientar o escolar para apertar a narina que está sangrando ou ambas as narinas contra o septo nasal, 

durante 10 minutos. 

 

Dessa forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

 

 

 

ASSISTENTE SOCIAL 
 

QUESTÃO PARECER 

44 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na elaboração da questão em epígrafe. Dessa forma, a 

mesma será ANULADA. 

  

Presidente da Comissão do Concurso. 

 

 

 

 

http://drauziovarella.com.br/envelhecimento/quando-o-nariz-sangra,um
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DESENHISTA 
 

QUESTÃO PARECER 

15 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na impressão da figura que consta na questão 15 do cargo 

de Agente de Educação. Tal inconsistência comprometeu a questão. Por esse motivo, a mesma 

será ANULADA. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

 

ESCRITURÁRIO 
 

QUESTÃO PARECER 

 

 

 

 

02 

Informamos que não procede a alegação. 

 

Se "Victor fazia milagres impedindo uma derrota do Atlético-MG " e o Atlético-MG é o único time brasileiro de que 

o texto fala, se infere claramente que o time que estava sendo dominado era o Atlético-MG, ou seja, o time do 

jogador brasileiro Ronaldinho. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

03 

Informamos que embora a palavra não tivesse sublinhada, ela estava em negrito, ou seja, em destaque. 

Dessa forma, não prevalece a informação de que não tinha referência a seguir. A palavra a ser analisada 

estava em posição de destaque. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

11 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na elaboração da questão. Por esse motivo, a mesma 

será ANULADA. 
 

Presidente da Comissão do Concurso. 

21 

Informamos que não procede a alegação. Estes dois fechos: Atenciosamente e Respeitosamente, são as 

principais, mas não os únicos, no caso da questão, foi solicitado o fecho para REQUERIMENTO, onde 

os fechos possíveis para o requerimento, são: 

 

Nestes termos, pede deferimento 

Termos em que se pede deferimento 

Nestes termos aguarda deferimento 

(ou expressões correlatas sem exageros) 

 

No entanto, de acordo com Medeiros (2002, p323) a alternativa correta é a alternativa (d) e esclarece 

ainda que os termos das alternativas (a) e (b) foram abolidos. 

MEDEIROS; J.B.Correspondência: técnicas de comunicação criativa 15ed. São Paulo, Atlas 2002. 

 

Dessa forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 
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25 

Informamos que a inconsistência apontada não altera o conteúdo da questão de forma a gerar 

dubiedade. Não tendo o condão de anular a questão. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

26 

Informamos que não procede a alegação. As argumentações apresentadas pelo candidato vêm a corroborar com 

o que fora apresentado na questão. Tendo em vista que �Nome que se dá para se trazer de volta o que foi 

delegado� é o mesmo que dizer: �É o ato pelo qual o superior hierárquico chama para si a responsabilidade que 

era de seu subordinado originariamente ou por ele delegado�.  

 
Ademais, devendo o candidato levar em consideração o art.170 do Decreto-lei nº 200/1967, citado no enunciado 

da questão. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

28 

Informamos que não procede a alegação.  

 

Segundo Medeiros (2002, p253) e a Instrução Normativa nº 4, de 6-3-1992 (dada como base na questão) 

o pronome de tratamento escrito no envelope de correspondências endereças às autoridades. 

Excelentíssimo Senhor 

Jarbas Passarinho 

Ministro da Justiça 

70.064-000Brasília/DF, conforme indica a alternativa a). 

 

MEDEIROS;J.B. Correspondência: técnicas de comunicação criativa 15ed. São Paulo, 

Atlas2002.                                              

 

Em nenhuma das fontes citadas, encontramos o que fora alegado pelo recorrente, qual seja, Senhor 

Ministro. 

 

Dessa forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

35 

Informamos que não procede a alegação. 

 

É correto o uso da água pressurizada para extinguir incêndio com papel, no entanto, as alternativas 

apresentavam também espuma como opção, que seria a melhor opção pois, a rigor, a espuma é mais 

uma das formas de aplicação da água, pois se constitui de aglomerado de bolhas de ar envoltas por 

película de água. Mais leve que todos os líquidos inflamáveis, é utilizada para extinguir incêndios por 

abafamento e, por conter água, possui uma ação secundária de resfriamento. 

 

Dessa forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 
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39 

Informamos que não procede a alegação, tendo em vista que o assunto abordado na questão está 

incluso no  

Conteúdo Programático divulgado para estudo, não sendo, portanto, a questão, passível de anulação, 

conforme alega a recorrente. 

 

Ademais, de acordo com o Art. 50. da Lei Nº 9.784 , de 29 de Janeiro de 1999, onde o item I da citada Lei, 
conforme segue a redação - I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, foi redigida de forma incorreta no 

Item B da questão onde a palavra �neguem� foi substituída pela palavra �confirmem�. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

Presidente da Comissão do Concurso. 

40 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na elaboração da questão. Por esse motivo, a mesma 

será ANULADA. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

 

ODONTÓLOGO 
 

QUESTÃO PARECER 

16 

Informamos que não procede a alegação. 

  

Conforme solicitação de recurso considera-se indeferido o pedido de alteração de gabarito da questão ou 

anulação, pois o ícone abrir um documento (arquivo) já existente. Dessa forma, a resposta correta DEVE 

PERMANECER a alternativa B. Ademais, o botão tem a finalidade de abrir um documento já existente. 

Este ícone quando selecionado traz para o usuário uma janela de diálogo, para que seja selecionado o 

lugar (diretório, drive) em que está armazenado o documento, o nome do documento e o tipo do 

documento. 

  

Dessa forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 

 

EXPOSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 
 

Presidente da Comissão do Concurso 

27 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na elaboração da questão. Por esse motivo, a mesma 

será ANULADA. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

35 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na elaboração da questão. Por esse motivo, a mesma 

será ANULADA. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

41 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na elaboração da questão. Por esse motivo, a mesma 

será ANULADA. 
 

Presidente da Comissão do Concurso. 

44 

Informamos que não procede a alegação. 

LarryJ. Peterson & Edward Ellis & James R. Hupp & Et al, 

CirurgiaOral e Maxilofacial Contemporânea ,ELSEVIER,200 

  

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

Presidente da Comissão do Concurso. 
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ORIENTADOR EDUCACIONAL 
 

QUESTÃO PARECER 

02 

Informamos que não procede a alegação. 

 

Quando a autora afirma �imagino que devo ter ganhado muita coragem (ou cara-de-pau, dependendo do 

ponto de vista...) diante da constatação inevitável(...)�, a expressão destacada enfatiza a �possibilidade� 

de ela ser interpretada como uma pessoa sem escrúpulos, mas ela não diz ou afirma que assim se 

julgue, ou se desculpa, ou disfarça. 

 

Dessa forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

04 

Informamos que não procede a alegação. 

 

LEMBRAR ALGO (TD, SEM PRONOME) OU LEMBRAR-SE DE ALGO (TI, COM PRONOME); O 

ADVÉRBIO �AINDA� ATRAI OBRIGATORIAMENTE O PRONOME. 

 

Dessa forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

05 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na divulgação do gabarito oficial da questão 05 (cinco). A 

alternativa correta é a opção "C". Dessa forma, RETIFICAMOS o gabarito oficial de "D" para "C". 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

09 

Informamos que não procede a alegação. Vejamos o uso: 

 

Por que 

Quando usar: Nas perguntas ou quando estiverem presentes (mesmo que não explícitas) as palavras 

�razão� e �motivo�. Exemplo: Por que você não aceitou o convite? Todos sabem por que motivo ele 

recusou a proposta. Ela contou por que (motivo, razão) estava magoada. 

 

Porque 

Quando usar: Quando corresponder a uma explicação ou a uma causa. 

Exemplo: �Não, Bentinho; digo isto porque é realmente assim, creio�� (M. Assis, Dom Casmurro). 

Comprei este sapato porque é mais barato. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

27 

Informamos que não procede a alegação. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: A avaliação como progresso e como produto. 

 

A) A alternativa está incorreta porque a LDB nº9394/96 não deixa claro quais instrumentos devem ser 
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utilizados, apenas enfatiza que se utilizem instrumentos de avaliação variados (Art. 24). 

B) A alternativa está correta conforme art. 47 da LDB nº 9394/96. 

C) A alternativa está correta conforme os art. 24 e 47 da LDB nº 9394/96. 

D) A alternativa está correta conforme art. 36 da LDB nº 9394/96. 

  

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

31 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na elaboração da questão. Por esse motivo, a mesma 

será ANULADA. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

 

 

PROFESSOR 1º AO 5 º ANO 
 

QUESTÃO PARECER 

01 

Informamos que não procede a alegação. 

 

Em nenhum momento o texto apresenta o uso das mídias sociais como demasiado ou exagerado, nem é por conta 

de usar dados estatísticos que o texto é notícia, e sim por conter as características estruturais do gênero. 

  

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

06 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na elaboração da questão. Dessa forma, a mesma 

será ANULADA. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

07 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na elaboração da questão. Dessa forma, a mesma 

será ANULADA. 

  

Presidente da Comissão do Concurso. 

13 

Informamos que não procede a alegação. A questão é clara quando cita que o Windows 7 está em sua instalação 

padrão, ou seja, sem qualquer modificação feita pelo o usuário. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

22 

Informamos que não procede a alegação. 

 

O enunciado da questão se refere unicamente ao item D) Interacionismo. O item A) Comportamentalismo está 

incorreto, pois a ideia principal do comportamentalismo é de que a aprendizagem ocorre como uma mudança de 

comportamento. São estudadas as respostas dadas pelo sujeito aos estímulos fornecidos pelo ambiente externo, 
não levando em consideração o que ocorre em sua mente durante o processo de aprendizagem. 

  

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 
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26 Informamos que não procede a alegação. 

 

A Banca analisou a figura que consta na questão e constatou que a mesma está legível, não 

comprometendo a questão. 

  

Ademais, a professora estava tentando coletar dados de modo a avaliar o desempenho dos alunos. 

  

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

30 

Informamos que não procede a alegação. 

 

A alternativa "A" está correta, uma vez que o núcleo da instrução são os conteúdos das matérias 

(LIBÂNEO, 1994). 

A alternativa "B" está correta, pois os elementos apresentados constituem a ação didática do ato de 

ensinar. 

A alternativa "C" está incorreta porque metodologia compreende o estudo dos métodos, e o conjunto dos 

procedimentos de investigação das diferentes ciências quanto aos seus fundamentos e validade, 

distinguindo-se das técnicas que são a aplicação específica dos métodos (LIBÂNEO, 1994). 

A alternativa "D" está correta, pois todos esses elementos compõem a metodologia, que consiste no 

momento de explicar �como� irá se desenvolver a aula. 

  

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

32 

Informamos que não procede a alegação. 

 

A alternativa "A" está correta porque são tendências pedagógicas liberais: tradicional, renovada e 

tecnicismo educacional. 

A alternativa "B" está incorreta porque é uma tendência pedagógica progressista. 

A alternativa "C" está incorreta porque é uma tendência pedagógica progressista. 

A alternativa "D" está incorreta porque é uma tendência pedagógica progressista. 

  

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

34 

Informamos que não procede a alegação. A questão aborda o conteúdo programático �Informática 

Educativa�, na qual é cobrado os conhecimentos do candidato acerca do assunto. 

 

A alternativa "A" está incorreta, pois qualquer artefato tecnológico deve ser encarado perigoso (não 

apenas o computador) se não tiver a mediação pedagógica do professor. Se o professor apresenta uma 

proposta pedagógica bem definida, com objetivos claros para seu uso, a tecnologia beneficiará a 

aprendizagem discente e não contrário. 

A alternativa "B" está incorreta, pois o computador (e qualquer recurso tecnológico) é muito mais uma 

questão pedagógica que tecnológica. 

A alternativa "C" está incorreta, pois o computador (e qualquer recurso tecnológico) é muito mais uma 

questão pedagógica que tecnológica. 

A alternativa "D" está correta, pois se observarmos o uso de qualquer recurso tecnológico modifica as 

formas pensar, de agir e de atuar do professor. Este, por sua vez, deve possuir boa preparação 

pedagógica além de simplesmente saber manusear o recurso, pois em seu planejamento deve se 
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perguntar: o porquê empregá-lo (causas), o para que e, o como utilizar visando atingir os objetivos 

educacionais propostos. 

  

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

37 

Informamos que não procede a alegação. 

 

A alternativa "A" está incorreta porque quem discute aprendizagem mediada e pensamento verbal é Lev 

Vygotsky. O conceito de sincretismo infantil é discutido por Henri Wallon. 

A alternativa "B" está incorreta porque quem discute Afetividade e emoção é Henri Wallon. 

A alternativa "C" está correta porque todos os conceitos são discutidos por Jean Piaget. Ressalta-se que 

são termos sinônimos: sujeito epistêmico e sujeito cognoscente. 

A alternativa "D" está incorreta porque quem discute aprendizagem significativa é David Ausubel e 

aprendizagem mediada, LevVygotsky. 

  

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

41 

Informamos que não procede a alegação. 

A alternativa "A" está incorreta, pois não existe nenhuma inteligência múltipla denominada matemática e sim 

lógico-matemática, ao se referir a habilidade para raciocinar dedutivamente e solucionar problemas matemáticos. 

A alternativa "B" está correta, pois Gardner divide em oito as inteligências múltiplas. São elas: linguística, musical, 

lógico-matemática, espacial, cinestésica, interpessoal, intrapessoal e naturalista. E está em estudo uma nona 

inteligência, a existencial. 

A alternativa "C" está incorreta, pois não existe nenhuma inteligência múltipla denominada geométrica e sim 

lógico-matemática, ao se referir a habilidade para raciocinar dedutivamente e solucionar problemas matemáticos. 

A alternativa "D" está incorreta, pois não existe nenhuma inteligência múltipla denominada matemática e sim 

lógico-matemática, ao se referir a habilidade para raciocinar dedutivamente e solucionar problemas matemáticos. 

A Questão foi elaborada tendo como base o assunto: �A teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner�, o qual 

consta no conteúdo programático divulgado para estudo. 

  

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

42 

Informamos que não procede a alegação. 

 

A alternativa "A" está incorreta porque Paulo Freire criticava a passividade do aluno em sala de aula e a 

transmissão de informação. Argumentava que o educando não era uma tábua rasa em que o professor apenas 

depositava informações em sua cabeça. Denominou de Educação Bancária, esse método de educação. Defendia 

sim um método baseado no diálogo (professore aluno como sujeitos do processo educativo). 

A alternativa "B" está incorreta porque, reproduzir, transmitir, decorar, assimilar são termos que correspondem a 
pedagogia tradicional e refere-se à educação bancária, expressão que Paulo Freire criticava. 

A alternativa "C" está correta porque a própria designação de educação problematizadora como correlata de 

educação libertadora revela a força motivadora da aprendizagem. A motivação se dá a partir da codificação de 

uma situação-problema (LUCKESI, 1994). 

A alternativa "D" está incorreta conforme explicado nos itens A e B. 

  

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 
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45 

Ao analisar o recurso contra a questão 45 da Prova de Professor 1º ao 5º ano, a comissão informa que o subitem 

15.8 assim assevera: 

 
Não será aceito o recurso interposto sem fundamentação ou bibliografia 

pertinente às alegativas realizadas. 

 

A recorrente não teceu nenhuma argumentação convincente e tampouco apresentou fundamentação ou 

bibliografia que embasasse sua argumentação. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

46 

A comissão analisou a questão 46 da Prova de Professor do 1º ao 5º ano e constatou que a observação feita pela 

recorrente não compromete a questão e não prejudica a compreensão por parte dos candidatos. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

47 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na divulgação do gabarito oficial da questão. A alternativa 

correta é a opção "D". Dessa forma, RETIFICAMOS o gabarito oficial de "A" para "D". 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

48 

Informamos que não procede a alegação. 

 

A Banca analisou a questão e entendeu que a inversão das letras no nome da autora citada não 

comprometeu a compreensão da questão. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

49 

Informamos que não procede a alegação. 

 

Conteúdo: A avaliação como progresso e como produto. 

 

A) A alternativa está correta, pois toda prática pedagógica docente está embasada em alguma 

abordagem pedagógica, seja ela tradicional ou progressista. 

B) A alternativa está correta porque embora existam propostas pedagógicas diversas (tradicional e 

progressista), se o professor utiliza predominantemente a postura tradicional, por exemplo, dificilmente 

irá elaborar um instrumento de avaliação progressista e emancipador. Ou seja, a sua prática irá refletir 

na forma como ele (o professor) avalia seu aluno. 

C) A alternativa está correta porque independente da teoria utilizada, é fundamental deixar claro para os 

alunos os objetivos, os conteúdos a serem trabalhados, os recursos a serem utilizados e as estratégias 

pedagógicas escolhidas, bem como haver articulação entre esses elementos com a abordagem 

pedagógica docente. 

D) A alternativa está incorreta porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 em 

seu art. 24 diz que a �avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais 

provas finais�. Ou seja, não se deve privilegiar o quantitativo sobre o qualitativo, mas sim o contrário. 

 

 EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 
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50 

Informamos que não procede a alegação. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: O Adolescente e o trabalho. 

 

A) A alternativa está incorreta, pois é preciso que seja na condição de aprendiz e a alternativa não diz 

isto. Ver o art. 60(capítulo V) do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) da Lei Federal nº8.069/ 

1990. Embora a questão não tenha referenciado o ECA, constitui-se como parâmetro de lei. 

B) A alternativa está incorreta, pois a idade correta seria quatorze anos, conforme explicado no item 

anterior. Embora a questão não tenha referenciado o ECA, constitui-se como parâmetro de lei. 

C) A alternativa está incorreta, pois a idade correta seria quatorze anos, o que vai contra o art. 64 

(capítulo V) do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) da Lei Federal nº 8.069/ 1990. Embora a 

questão não tenha referenciado o ECA, constitui-se como parâmetro de lei. 

D) A alternativa está correta, pois está de acordo como art. 64 (capítulo V) do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) da Lei Federal nº 8.069/ 1990. Embora a questão não tenha referenciado o ECA, 

constitui-se como parâmetro de lei. 

 

 EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR DE CIÊNCIAS E/OU BIOLOGIA 
 

QUESTÃO PARECER 

16 

Informamos que não procede a alegação. 

 

Conforme solicitação de recurso considera-se indeferido o pedido de alteração de gabarito da questão ou 

anulação, pois o ícone abrir um documento (arquivo) já existente. Dessa forma, a resposta correta DEVE 

PERMANECER a alternativa B. Ademais, o botão tem a finalidade de abrir um documento já existente. 

Este ícone quando selecionado traz para o usuário uma janela de diálogo, para que seja selecionado o 

lugar (diretório, drive) em que está armazenado o documento, o nome do documento e o tipo do 

documento. 

  

Dessa forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 

 

EXPOSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso 
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 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

QUESTÃO PARECER 

30 

 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na elaboração da aludida questão. Dessa forma, a mesma 

será ANULADA. 

Presidente da Comissão do Concurso. 

 

PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO  
 

QUESTÃO PARECER 

05 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na divulgação do gabarito oficial da questão 05 (cinco). A 

alternativa correta é a opção "C". Dessa forma, RETIFICAMOS o gabarito oficial de "D" para "C". 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

10 

Informamos que não procede a alegação. Senão vejamos: 

 

A IDEIA DA �REVISTA SERAFINA�, QUE É DA FOLHA DE SÃO PAULO FOI PRODUZIR, COM A CARA 

DE HOJE... 

Ademais, a palavra seção não aparece entre as opções. No item "C" consta a palavra "Sessão". 

 

Dessa forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

Presidente da Comissão do Concurso. 

18 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na elaboração da questão. Dessa forma, a mesma 

será ANULADA. 

 

 Presidente da Comissão do Concurso. 

21 

Informamos que não procede a alegação 

 

LEI Nº 9.475, DE 22 DE JULHO DE 1997. 

   

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

       

  Art. 1º O art. 33 da Lei n°9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e 

constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o 

respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

A disciplina é integrante do curriculum escolar, no entanto, a matrícula do aluno na disciplina é que é 

facultativa. 
 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 
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22 

Informamos que não procede a alegação. 

 

A questão cita que não se pode excluir o tema confessionalidade do programa da disciplina, porque é 

importante DISCUTIR sobre o assunto. Essa discussão não vai gerar proselitismo, não tem o intuito de 

convencer ninguém de que uma ou outra religião é a correta, mas, tão somente, debater de forma 

técnica sobre o assunto.  
 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 
 

Presidente da Comissão do Concurso. 

24 

Informamos que não procede a alegação, tendo em vista que o proselitismo consiste na tentativa de 

convencer alguém a se converter às suas ideias ou crença. Caso todos os alunos da sala se convertam 

a mesma crença da que for ensinada consequentemente acabará com a diversidade. 

  

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 
 

Presidente da Comissão do Concurso. 

 

PROFESSOR DE ESPANHOL  
 

QUESTÃO PARECER 

04 

Informamos que não procede a alegação. 
 

LEMBRAR ALGO (TD, SEM PRONOME) OU LEMBRAR-SE DE ALGO (TI, COM PRONOME); O 

ADVÉRBIO �AINDA� ATRAI OBRIGATORIAMENTE O PRONOME. 
 

Dessa forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 
 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 
 

Presidente da Comissão do Concurso. 

23 

A questão 23 pergunta por que �La verdadera autonomía de la Ley orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE) no está en el currículo, sino en la competencia entre centros�. Com esse subtítulo, o 

autor quer dizer de maneira irônica que a virtual autonomia da LOMCE não está em seu currículo, como 

deveria estar, mas na concorrência entre as escolas. Ele explica que as provas padronizadas com o fim 

de medir e comparar os resultados dos centros educativos promovem a competição entre eles, 

determinando o foco do ensino. 

Analisando as opções da questão, pode-se excluir as letras �A�, �B� e �C�, por estarem fora do contexto 

do enunciado. A palavra competência que aparece nas letras �A� e �B� tem acepção de domínio de uma 

área de conhecimento, enquanto que no subtítulo analisado acima tem sentido de concorrência, 

competição, ver Dicionário da RAE. A letra �C� está totalmente fora de contexto. Já a letra �D� reflete 

exatamente o que quer dizer o autor com seu subtítulo. Portanto, resposta correta: D 

 

Dessa forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 
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   PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

 

QUESTÃO PARECER 

04 

Informamos que não procede a alegação. 

 

LEMBRAR ALGO (TD, SEM PRONOME) OU LEMBRAR-SE DE ALGO (TI, COM PRONOME); O 

ADVÉRBIO �AINDA� ATRAI OBRIGATORIAMENTE O PRONOME. 

 

Dessa forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

05 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na divulgação do gabarito oficial da questão 05 (cinco). A 

alternativa correta é a opção "C". Dessa forma, RETIFICAMOS o gabarito oficial de "D" para "C". 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

18 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na elaboração da questão. Dessa forma, a mesma 

será ANULADA. 

  

Presidente da Comissão do Concurso. 

 

 PROFESSOR DE HISTÓRIA 

 

QUESTÃO PARECER 

02 

Informamos que não procede a alegação. 

 

Quando a autora afirma �imagino que devo ter ganhado muita coragem (ou cara-de-pau, dependendo do 

ponto de vista...) diante da constatação inevitável(...)�, a expressão destacada enfatiza a �possibilidade� 

de ela ser interpretada como uma pessoa sem escrúpulos, mas ela não diz ou afirma que assim se 

julgue, ou se desculpa, ou disfarça. 

 

Dessa forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

04 

Informamos que não procede a alegação. 

 

LEMBRAR ALGO (TD, SEM PRONOME) OU LEMBRAR-SE DE ALGO (TI, COM PRONOME); O 

ADVÉRBIO �AINDA� ATRAI OBRIGATORIAMENTE O PRONOME. 

 

Dessa forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 
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 PROFESSOR DE INGLÊS 

 

QUESTÃO PARECER 

42 

Informamos que não procede a alegação.  

 
A resposta não poderia ser a letra B: "They are all followed by an infinitive form of another verb.", pois a mesma 

está incorreta. 

 

Baseando-me no mesmo autor, na mesma obra e na mesma passagem citada pela candidata( linhas 4,5,6,7,e 8 

do recurso da mesma) que faz referência ao dicionário" Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, New 

Edtion" :" São normalmente seguidos por uma forma infinitiva sem To.( pg.208 ), reafirmo que não pode ser a 

opção B, pois é dito no item supracitado que os verbos modais são seguidos de infinitivo  e não, como seria o 

correto, de infinitivo sem to. O item poderia ser considerado correto se tirassemos o all e trocassemos an 

infinitive form by a bare infinitive form.Então ficaria assim:" They are followed by a bare infinitive form of another 

verb." 

 

Nas linhas 36,37 e 38 a candidata diz:"... esta descrição está correta quando tratamos das funções dos verbos 

modais." Segundo os autores Mark Foley e Diane Hall em" Advanced Learners´ Grammar" nas páginas 198 e 199 , 

as funções dos verbos modais são apresentadas em um quadro e são citadas as seguintes funções: ability, 

possibility, arrangements, permission, obligation, necessity, prohibition, past criticism, absence of obligation or 

necessity, advice/recommendation, logical deduction, probability, certainty, routines, habits, characteristics, 

willingness/refusal, other functions, and hypothetical desires. Estas sim são as funções dos verbos modais, 

segundo o autor que  me baseio. 

Concluindo, pode-se entender que é  sim uma característica dos verbos modais, o seu uso, o fato deles 

serem  specialized function words. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

  

 

 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA  
QUESTÃO PARECER 

04 

Informamos que não procede a alegação. 

 

LEMBRAR ALGO (TD, SEM PRONOME) OU LEMBRAR-SE DE ALGO (TI, COM PRONOME); O 

ADVÉRBIO �AINDA� ATRAI OBRIGATORIAMENTE O PRONOME. 

 

Dessa forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

05 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na divulgação do gabarito oficial da questão 05 (cinco). A 

alternativa correta é a opção "C". Dessa forma, RETIFICAMOS o gabarito oficial de "D" para "C". 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 
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09 

Informamos que não procede a alegação. Senão vejamos: 

 

ERRO EM B: PORQUE (POIS, VISTO QUE) NÃO TIVE TEMPO; 

ERRO EM C: TODO PORQUÊ (SUBSTANTIVO, ANTECEDIDO DE PRONOME ADJETIVO � TODO); 

ERRO EM D: POR QUE (PORQUAL MOTIVO) VOCÊ QUER SABER? 

 

Dessa forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

 

 

PROFESSOR DE PORTUGUÊS 
 

QUESTÃO PARECER 

01 

Informamos que não procede a alegação. A questão foi elaborada tendo como base o seguinte assunto: 

�Informática Educativa�, o qual consta no conteúdo programático. 

  

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

02 

Informamos que não procede a alegação. A questão foi elaborada tendo como base o assunto abaixo, o 

qual consta no conteúdo programático. 

  

2 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: O adolescente e a escola. 

 

 EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

03 

Informamos que não procede a alegação. Vejamos: 

 

A) A alternativa está correta porque o inatismo defende que o homem nasce com certas características 

físicas e que elas justificam a posição de cada indivíduo na sociedade. Nesta teoria, denominada 

também de apriorista, a concepção de educação enfatiza que o ser humano nasce pronto e o meio não 

influencia na construção de seus conhecimentos, valores e atitudes.   

B) A alternativa está incorreta porque o empirismo sustenta que o conhecimento está na realidade 

exterior, diferente do inatismo. O aprendizado é obtido por meio da memorização, como a repetição e a 

cópia. O excerto não mostra tais características. 

C) A alternativa está incorreta porque o construtivismo defende a importância do meio no 

desenvolvimento do indivíduo. O excerto não prega esta ideia, e sim características como a lentidão, que 

é hereditária (segundo o excerto). 

D) A alternativa está incorreta porque o sociointeracionismo defende que a aprendizagem ocorre em 

processos de relações sociais, principalmente, com o auxílio de pessoas mais experientes, sejam elas 

pais, professores, amigos etc. O excerto mostra justamente um processo individual, sendo o aluno o 

único capaz de resolver suas próprias necessidades e problemas. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

Presidente da Comissão do Concurso. 
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04 

INDEFERIDO. As argumentações apresentadas pela candidata não atrapalham o entendimento da 

questão, visto que os demais itens da questão não pertecem a Henri Wallon. 
 

A) A alternativa está incorreta porque os estágios designados são de Jean Piaget e não de Henri Wallon. 

B) A alternativa está correta porque contempla todos os estágios do pensamento infantil segundo Henri 

Wallon. 

C) A alternativa está incorreta porque são fases (estágios) do desenvolvimento sexual do ser humano 

segundo Sigmund Freud. 

D) A alternativa está incorreta porque são princípios psicopedagógicos do método global de 

Alfabetização e dos Centros de Interesse de Ovide Decroly. 
 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 
 

Presidente da Comissão do Concurso. 

05 

Informamos que não procede a alegação. Conteúdo Programático: O estudo científico da infância e da 

adolescência, desenvolvimento físico, emocional, intelectual e social. 
 

A) A alternativa está incorreta de acordo com a LDB nº 9394/96, pois existem diferenças entre níveis e 

modalidades. A diferença está no Título V da referida lei. 

B) A alternativa está incorreta de acordo com o Título V da LDB nº 9394/96. 

C) A alternativa está correta de acordo com a LDB nº 9394/96, pois existem diferenças entre níveis e 

modalidades. Os níveis são: Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio) e 

Educação Superior. São modalidades da Educação: Educação de Jovens e Adultos, Educação 

Profissional e Educação Especial. 

D) A alternativa está incorreta de acordo com o Título V da LDB nº 9394/96. Dessa 

forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 
 

EXPOSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 
 

Presidente da Comissão do Concurso 

06 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na elaboração da questão. Dessa forma, a mesma 

será ANULADA. 

  

Presidente da Comissão do Concurso. 

07 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na elaboração da questão. Dessa forma, a mesma será ANULADA. 

  

Presidente da Comissão do Concurso. 

08 

Informamos que não procede a alegação, tendo em vista que a questão está incluída no assunto �Compreensão e 

interpretação de texto�, assunto esse contemplado no conteúdo programático divulgado para estudo. 
 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

15 

Informamos que não procede a alegação, 
 

Conforme solicitação de recurso, considera-se indeferido o pedido de alteração de gabarito da questão 

ou anulação, pois o ícone abre um documento (arquivo) já existente. Dessa forma, a resposta correta 

DEVE PERMANECER a alternativa B. Ademais, o botão tem a finalidade de abrir um documento já 

existente. Este ícone quando selecionado traz para o usuário uma janela de diálogo, para que seja 

selecionado o lugar (diretório, drive) em que está armazenado o documento, o nome do documento e o 

tipo do documento. 
 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 
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17 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na elaboração da questão. Dessa forma, a mesma 

será ANULADA. 

  

Presidente da Comissão do Concurso. 

23 

Informamos que não procede a alegação, 

 

A questão pede que o leitor infira a opinião do autor, que fica clara com a leitura do texto, por conta de o autor 

estranhar a pouca aptidão dos franceses com as línguas estrangeiras e relacioná-la à paixão pela literatura. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

24 

Informamos que não procede a alegação, 

 

 O significado é cobrado no texto, não qualquer das acepções disponíveis em um dicionário. 

  

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

26 

Informamos que não procede a alegação, 

 

Justamente pelo texto afirmar que "mais curioso, sobre sua datação (em que época cada palavra 

começou a ser usada na língua francesa)�. É que se pode inferir que os dicionários em geral (diferente 

do que acontece com este em particular) não apresentam as referidas informações.  

 

 

Registro diacrônico 

 

O registro diacrônico, vigência cronológica do vocábulo, inclui a indicação de arcaísmo arc., de vocábulo 

antigo na língua ant., de obsoleto ou obsolescente obsl. e de arqueologia verbal arql.vb. Neste dicionário, 

classificaram-se de arcaísmos as palavras ou variantes usadas no português medieval até o português 

camoniano (século XVI), quando seu emprego se extinguiu dentro desse âmbito temporal. Como antigos 

foram classificados os vocábulos, locuções, expressões e acepções usados na língua do século XVI ao 

XIX, mas já não empregados no século XX desde o seu início. Obsoletos e obsolescentes são termos 

que classificam vocábulos, locuções ou acepções que deixaram de ser empregados já dentro do século 

XX, ou cujo uso se acha em processo de marginalização. Arqueologia verbal é categoria atribuída a 

palavras e acepções (não vivas na língua) resgatadas dos vocabulários de línguas antigas (esp. latim e 

grego), depois de se adaptarem aos modelos atuais a sua fonética e grafia. (Usam-se, por exemplo, na 

descrição de cenas ambientadas num passado mais ou menos distante, em textos de história e literatura 

sobre povos e civilizações antigas etc.) 

As informações de registro diacrônico são usadas para localizar no tempo o emprego dos vocábulos na 

língua, esclarecendo ao leitor se ainda estão vivos, se estão por morrer, se já estão mortos etc.). 
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EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

 

28 

Informamos que não procede a alegação, 

 

No texto o autor não manifesta sua opinião sobre o assunto, mas apenas expõe a opinião de outras pessoas como 

forma de enriquecer o debate sobre o tema, razão porque o texto não é argumentativo e sim expositivo. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

30 

Informamos que não procede a alegação, 

 

O texto não afirma que o estado aboliu a escrita à mão, apenas "a norma significa o desestimulo ao trabalho de 

uma das formas da escrita à mão � e mantém-se a exigência do ensino da letra de forma" (l.6-7) 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

40 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na divulgação do gabarito oficial da questão. A alternativa 

correta é a opção "B". Dessa forma, alteramos o gabarito oficial de "a" para "b". O item "c" está errado 

pois ambos os radicais são latinos. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

42 

Informamos que não procede a alegação, 

 

A derivação imprópria ocorre quando há mudança na classe gramatical sem mudança na forma da palavra, 

quando é acrescentado um sufixo, a palavra muda de classe gramatical, mas não há derivação imprópria, e sim 

por sufixação. No caso da palavra em tela, há parassíntese, que ocorre quando prefixo e sufixo são acrescentados 

ao mesmo tempo. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 



 

 
PARECER DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DO 

CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAÍSO  
   

 

43 

Informamos que não procede a alegação,  

 

No artigo de opinião constante no texto o autor tenta defender seu ponto de vista, e não apenas 

apresentar dados e informar o leitor. 

  

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

50 

Informamos que não procede a alegação, 

 

Em nenhum momento o texto sugere que se deva Incentivar o uso das variedades linguísticas populares em textos 

escritos. O autor critica o desprezo com que a escola trata o "comportamento linguístico oral" não o escrito. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

 

PSICÓLOGO 
 

QUESTÃO PARECER 

05 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na divulgação do gabarito oficial da questão 05 (cinco). A 

alternativa correta é a opção "C". Dessa forma, RETIFICAMOS o gabarito oficial de "D" para "C". 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

23 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na elaboração da questão. Dessa forma, a mesma 

será ANULADA. 

  

Presidente da Comissão do Concurso. 

26 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na elaboração da questão. Dessa forma, a mesma 

será ANULADA. 

  

Presidente da Comissão do Concurso. 

34 

Informamos que não procede a alegação. 

 

Foi feita uma revisão na questão e não detectada nenhuma inconsistência.  Ver link abaixo: 

http://www.revistas.usp.br/psicousp/article/viewFile/34523/37261. 

  

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

44 

Informamos que não procede a alegação. 

 

A Banca analisou a questão e não detectou nenhuma inconsistência. O único verdadeiro é o item D.  Ver 

Teoria comportamental. B. F. Skinner. 

  

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

http://www.revistas.usp.br/psicousp/article/viewFile/34523/37261.
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45 

Informamos que não procede a alegação. 

 

A Banca analisou a questão e não detectou nenhuma inconsistência. Recurso indeferido. BOCK, 

FURTADO. Psicologias. São Paulo.Saraiva. 

  

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

47 

Informamos que não procede a alegação. 

A Banca analisou a questão e não detectou nenhuma inconsistência. 

Referência: O processo psicodiagnóstico e as técnicas projetivas. OCAMPO, ARZENO.  São 

Paulo.Martins Fontes. 2003. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

 

SECRETÁRIO ESCOLAR 
 

QUESTÃO PARECER 

15 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na impressão da figura que consta na questão 15 do cargo 

de Agente de Educação. Tal inconsistência comprometeu a questão. Por esse motivo, a mesma 

será ANULADA. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

 

 

SUPERVISOR PEDAGÓGICO 
 

QUESTÃO PARECER 

02 

Informamos que não procede a alegação. 

 

Quando a autora afirma �imagino que devo ter ganhado muita coragem (ou cara-de-pau, dependendo do 

ponto de vista...) diante da constatação inevitável(...)�, a expressão destacada enfatiza a �possibilidade� 

de ela ser interpretada como uma pessoa sem escrúpulos, mas ela não diz ou afirma que assim se 

julgue, ou se desculpa, ou disfarça. 

 

Dessa forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 
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04 

Informamos que não procede a alegação. 

 

LEMBRAR ALGO (TD, SEM PRONOME) OU LEMBRAR-SE DE ALGO (TI, COM PRONOME); O 

ADVÉRBIO �AINDA� ATRAI OBRIGATORIAMENTE O PRONOME. 

 

Dessa forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 

 

EXPOSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

 

05 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na divulgação do gabarito oficial da questão 05 (cinco). A 

alternativa correta é a opção "C". Dessa forma, RETIFICAMOS o gabarito oficial de "D" para "C". 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

09 

Informamos que não procede a alegação. 

 

ERRO EM B: PORQUE (POIS, VISTO QUE) NÃO TIVE TEMPO; 

ERRO EM C: TODO PORQUÊ (SUBSTANTIVO, ANTECEDIDO DE PRONOME ADJETIVO � TODO); 

ERRO EM D: POR QUE (PORQUAL MOTIVO) VOCÊ QUER SABER? 

 

Dessa forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

10 

Informamos que não procede a alegação. Senão vejamos: 

 

A IDEIA DA �REVISTA SERAFINA�, QUE É DA FOLHA DE SÃO PAULO FOI PRODUZIR, COM A CARA 

DE HOJE... 

 

Dessa forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

16 

Informamos que não procede a alegação. 

  

Conforme solicitação de recurso considera-se indeferido o pedido de alteração de gabarito da questão ou 

anulação, pois o ícone abrir um documento (arquivo) já existente. Dessa forma, a resposta correta DEVE 

PERMANECER a alternativa B. Ademais, o botão tem a finalidade de abrir um documento já existente. 

Este ícone quando selecionado traz para o usuário uma janela de diálogo, para que seja selecionado o 

lugar (diretório, drive) em que está armazenado o documento, o nome do documento e o tipo do 

documento. 

  

Dessa forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 
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18 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na elaboração da questão. Dessa forma, a mesma 

será ANULADA. 

 

 Presidente da Comissão do Concurso. 

33 

Em um dos conceitos de �Oportunidade� é: Possibilidade de algo. O ponto observado pela candidata não tem o 

condão de fazer com que a alternativa seja considerada incorreta. 

 
EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

 

TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

QUESTÃO PARECER 

22 

Informamos que não procede a alegação. 

 

O diagrama de Ishikawa levaria a uma possível solução, no entanto a questão enfatiza uma considerada falha na 

estrutura organizacional da empresa citada, evidenciando assim consequências de uma única causa que é a falta 

de organograma. No diagrama de Ishikawa as causas de um problema podem ser agrupadas, a partir do conceito 

dos 6M, como decorrentes de falhas em: materiais, métodos, mão-de-obra, máquinas, meio ambiente, medidas, 

Como as causa já estão agrupadas na questão, a resposta mais adequada está na alternativa D. Portanto, julgo 

pelo indeferimento do recurso. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

30 

O recurso enviado não contém nenhuma justificativa contextualizada com a questão em discussão. No entanto, 

segundo Lemes Junior (2010, p.51) as três citações que estão na alternativa D da questão, se enquadram como 

características principais das demonstrações financeiras. 

LEMES JUNIOR, Antonio Barbosa; RIGO, Cláudio Miessa; CHEROBIM, Ana Paula Mussi Szabo. Administração 

Financeira: princípios, fundamentos e práticas brasileiras.3 ed. Rio de Janeiro, Elsevier. 2010. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

39 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na elaboração da questão. Dessa forma, a mesma 

será ANULADA. 

  

Presidente da Comissão do Concurso. 

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
 

QUESTÃO PARECER 

15 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na impressão da figura que consta na questão 15 do cargo de Agente 

de Educação. Tal inconsistência comprometeu a questão. Por esse motivo, a mesma será ANULADA. 

Presidente da Comissão do Concurso. 

26 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na divulgação do gabarito oficial da aludida questão. A alternativa 

correta é a opção �D�.  

 

Dessa forma, RETIFICAMOS o gabarito de �A� para �D�. 

Presidente da Comissão do Concurso. 
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28 

Informamos que não procede a alegação. 

 

A ABNT/NBR 5410 diz que nos circuitos de cozinha e área de serviço a bitola mínima do condutor é de 2,5 mm² e 

a potência nominal das 3 primeiras tomadas é de 600 VA e das demais 100 VA. Já nos circuitos comuns de 

iluminação e tomadas de uso geral, a bitola mínima do condutor é 2,5 mm², ou seja, a bitola mínima do condutor 

para tomadas de um modo geral é de 2,5 mm², porém a potência nominal das tomadas é de 100 VA. Somente nos 

circuitos exclusivamente de iluminação é permitida a bitola mínima de 1,5 mm². Como a questão 28 se refere a 

circuitos com tomadas e iluminação de uso geral (salas, quartos, etc, ficando subentendido), o gabarito divulgado 

está correto, portanto o recurso é improcedente.  

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso 
 

VETERINÁRIO 
QUESTÃO PARECER 

02 

Informamos que não procede a alegação. 

 

Quando a autora afirma �imagino que devo ter ganhado muita coragem (ou cara-de-pau, dependendo do 

ponto de vista...) diante da constatação inevitável(...)�, a expressão destacada enfatiza a �possibilidade� 

de ela ser interpretada como uma pessoa sem escrúpulos, mas ela não diz ou afirma que assim se 

julgue, ou se desculpa, ou disfarça. 

 

Dessa forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

04 

Informamos que não procede a alegação. 

 

LEMBRAR ALGO (TD, SEM PRONOME) OU LEMBRAR-SE DE ALGO (TI, COM PRONOME); O 

ADVÉRBIO �AINDA� ATRAI OBRIGATORIAMENTE O PRONOME. 

 

Dessa forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 
 

EXPOSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

05 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na divulgação do gabarito oficial da questão 05 (cinco). A 

alternativa correta é a opção "C". Dessa forma, RETIFICAMOS o gabarito oficial de "D" para "C". 
 

Presidente da Comissão do Concurso. 

08 

Informamos que não procede a alegação, tendo em vista que a afirmativa IV da questão 08 da Prova de 

Veterinário afirma o seguinte: 

 

IV. �aí� � acentuada por ser monossílabo tônico terminado em I. 

 

Ou seja, a afirmativa trata de monossílabos tônicos e não de Oxítonas, conforme alega o recorrente. Dessa forma, 

todas as suas argumentações não cabem ao que fora apresentado na assertiva supracitada. 
 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 



 

 
PARECER DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DO 

CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAÍSO  
   

 

10 

Informamos que não procede a alegação. Senão vejamos: 

 

A IDEIA DA �REVISTA SERAFINA�, QUE É DA FOLHA DE SÃO PAULO FOI PRODUZIR, COM A CARA 

DE HOJE... 

 

Dessa forma, RATIFICAMOS o item divulgado no gabarito oficial. 

 

EX POSITIS, diante dos fatos explanados, INDEFERIMOS o presente recurso. 

 

Presidente da Comissão do Concurso. 

18 

Informamos que ocorreu uma inconsistência na elaboração da questão. Dessa forma, a mesma 

será ANULADA. 

 

 Presidente da Comissão do Concurso. 
 

 


