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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB I
1-

O ditado: “Seguro morreu de velho” destaca qual característica da personalidade humana?

(A)

A paciência

(B)

A prudência

(C)

A resiliência

(D)

Todas as alternativas estão corretas.

RECORRENTES

2000260224 - ALINE CRISTINA ALVES DE MATTOS

SOLICITAÇÕES

Solicita-se a banca, respeitosamente, a revisão da questão n.1.
Pois ditado não é considerado texto e sim, frases e expressões que transmitem conhecimentos comuns sobre a vida.
Conforme o edital, consta como conteúdo programático "Leitura e interpretação de textos literários e não literários descrição, narração e dissertação. Peço portanto o cancelamento da mesma.
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tipos_textuais&veaction=edit&section=7
http://www.estudopratico.com.br/generos-textuais/
http://www.suapesquisa.com/musicacultura/proverbios.htm

ANÁLISE

O ditado é um texto não literário, o qual se presta à interpretação, como se pode constatar na questão em comento. Não
procede a argumentação, razão pela qual o pleito deve ser indeferido.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

4-

Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam correta divisão silábica:
(Fonte: Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Domingos Paschoal Cegalla, 2000, pp. 36-38).

(A)

Din-hei-ro; sub-le-var; zoo-ló-gi-co.

(B)

So-cie-da-de; du-e-lo, pseu-dô-ni-mo.

(C)

Ân-sia; preen-cher; co-e-lho.

(D)

Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

RECORRENTES

2000257669 - ALINE ANDREZA LEMES DA SILVA PEREIRA
2000258261 - ALINE PATRICIA DE SOUSA DA SILVA
2000258487 - AMANDA PRISCILA BARROS VELUDO
2000257746 - ANA PAULA DOMENICCI
2000258770 - ANDREA MARIA SEGATTO SAIANI MOYSES
2000260745 - ANDREA PAULA MORAIS
2000258344 - ANGELICA CRISTINA BONFIM LAZARO
2000258818 - BRUNA CAROLINE ANDRADE SANTOS RODRIGUES
2000259458 - CAMILA CRISTINA RIBEIRO DARPIM
2000259274 - CAREN NOGUEIRA FORTES
2000258580 - CAROLINE MIRANDA PALMIERI DA SILVA
2000259906 - CINTIA MARIA DE OLIVEIRA
2000258249 - DAIANE CRISTINA MONTENEGRO
2000261063 - DENISE MARIA ZARANTONELLO LEMOS
2000258235 - DIANA PEREIRA OLIVEIRA BARBOSA
2000259238 - ELAINE TEREZINHA FLAVIO GARDENGHI
2000258160 - ELISA TERESA MOI
2000258095 - ELLEN GRAZIELA CHRISOSTOMO BOLSONI
2000258568 - FAGNER MATIAS MORE
2000261272 - FLAVIA LINA JUNQUEIRA CANESIN
2000257758 - FLAVIA REGINA MAZER ANCEL
2000258801 - GIOVANA MARTIGNON MORELATO BIANCHI
2000257966 - GISELE APARECIDA DE ALMEIDA
2000260065 - HELOISA APARECIDA FURTADO DO CARMO
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2000257672 - IARA DA SILVA VIEIRA NABARRO
2000258325 - JACKELINE CRISTINA DE PAULA FARIA
2000260143 - JACQUELINE GABRIELA DA SILVA
2000257945 - JANAINA DOS REIS SIMOES
2000259825 - JOSANA CARLA BATISTA COSTA
2000258048 - JULIANA APARECIDA RIBEIRO
2000260003 - KARINA RUIZ ALVES MACIEL DE LIMA
2000258299 - KELLY MACIEL XAVIER DE OLIVEIRA
2000259433 - LIDIANE SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA
2000261205 - LIVIA CAROLINA DA COSTA BARBOSA
2000257963 - MAIRA CAROLINA SAVENHAGO
2000258723 - MARCELA RODRIGUES VIEIRA
2000258199 - MARCELA SIMOES ROCHA DE ANDRADE
2000257766 - MARIA SILVIANE RIBEIRO GOMES
2000258974 - MARIANA FERNANDES GUERRIERI BISSON
2000259267 - MAYARA TREVISAN
2000257957 - MICHELI FERNANDA GARCIA
2000259320 - MILENA MENEGHELLI
2000257721 - NATALIA BARROS BIANCHINI DE OLIVEIRA
2000259620 - NATALIA CRISTINA MAROSTICA VERONEZI
2000262040 - NATHALIA SUPPINO RIBEIRO DE ALMEIDA
2000258316 - NEUSA HARUMI YAMADA JUNQUEIRA GARCIA
2000259912 - PATRICIA APARECIDA PAVAN
2000258102 - PAULA CRISTINA ERNANDES BAZAN
2000258103 - PAULA FONSECA BATISTA
2000261534 - PAULA SOLDERA BORGHETTI
2000257913 - PRISCILA ELIAS DANIEL
2000259574 - RAQUEL ELAINE DA SILVA CARVALHO
2000258307 - ROSEMEIRE LOPES NUNES CAMATA
2000257777 - SANDRA APARECIDA TOMAZELI LOURENCO
2000257804 - SARA MAIRA ROSA
2000261140 - TAISA FONSECA SANTOS
2000258778 - TALITA MORAES BARBOZA
2000259119 - VALQUIRIA DAVID BARCELOS ZOLIM
2000259446 - WALDEMAR DOS SANTOS

SOLICITAÇÕES

Na questão 4, não consta nenhuma alternativa correta. Pois a alternativa apontada em gabarito a palavra SOCIEDADE,
não está com separação silabica correta. Sendo sim a forma correta SO-CI-E-DA-DE.
_________________________________________________________________________________________________
A referida questão, ou seja, a número 4 de Língua Portuguesa, de acordo com o gabarito divulgado por vocês, consta
como correta a alternativa "B".
Porém, nessa questão, foi solicitado que assinalasse a alternativa em que todas as palavras apresentam correta divisão
silábica. Nos propondo como sugestão as seguinte alternativas:
(A) Din-hei-ro; sub-le-var; zoo-ló-gi-co.
(B) So-cie-da-de; du-e-lo, pseu-dô-ni-mo.
(C) Ân-sia; preen-cher; co-e-lho
(D) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
Ao analisar as alternativas, de acordo com os meus estudos, compreendo como correta a alternativa "D", pois na
alternativa "B", a palavra "Sociedade", apresenta divisão silábica errada. Uma vez que, a referida palavra é dividida
silabicamente da seguinte maneira: "So-ci-e-da-de", ou seja 5 sílabas, e não 4 sílabas, como está no gabarito.
Entretanto, embora tenha esse conhecimento, também consultei o dicionário, "Michaelis On Line", e nele consta a
divisão silábica da palavra "sociedade", dividida em 5 sílabas.
Dessa maneira, solicito a alteração da resposta no gabarito, ou seja, de alternativa "B" para alternativa "D".
Atenciosamente,
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Aline P. S. Silva
_________________________________________________________________________________________________
A questão está errada pelo fato da palavra sociedade não ser separada como estava na prova, sendo q a alternativa
certa seria a D e deram a B como certa.
_________________________________________________________________________________________________
Peco a anulacao dessa questao, pois na palavra sociedade a letra E se separa no momento da separacao das sílabas e
fica sozinha.. Entao a resposta correta seria a letra D. Obrigada
_________________________________________________________________________________________________
Caros Examinadores , a banca considerou a letra (B) a alternativa correta. No entanto, peço a vocês que verifiquem
novamente a questão, pois a ´palavra sociedade não está separada corretamente, devendo assim, ser considerada a
única opção possível para a questão 04 a letra ( D) . para tal afirmação estou enviando um link para comprovação.
Segue abaixo o link.
att
Andréa Maria Segatto Saiani Moysés
https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/divisao-silabica-de-iniciados-e-sociedade/30452
_________________________________________________________________________________________________
Solicita~se à banca, respeitosamente, a revisão da questão 4 cujo gabarito inicial aponta a letra B como resposta. Tal
apontamento não se encontra correto, uma vez que a divisão silábica da palavra "sociedade" , proposta pelo Vocabulário
Ortográfico da Língua Portuguesa - bem como por todas as demais referências dos principais dicionários de nossa língua
- indica a presença de cinco sílabas: so-ci-e-da-de.
_________________________________________________________________________________________________
A DIVISÃO SILÁBICA DA PALAVRA SOCIEDADE ESTÁ ERRADA.
O CORRETO É A ALTERNATIVA '' D''
_________________________________________________________________________________________________
esta errada a alternativa dada como correta pois a palavra sociedade esta separada incorretamente e as demais
alternativas tambémestão erradas pois as palavras dinheiro e a palavra preencher também estão separadas
incorretamente.
_________________________________________________________________________________________________
A palavra sociedade, de acordo com o dicionário, separa; so-ci-e-da-de.
Solicito alterar a resposta correta para a letra D.
Obrigada.
_________________________________________________________________________________________________
A divisão silábica da palavra sociedade está incorreta. O correto seria so-ci-e-da-de, e não so-cie-da-de como na
alternativa B apontada no gabarito como correta. Portanto a alternativa correta seria a D = nenhuma das alternativas.
_________________________________________________________________________________________________
Venho requerer, por meio deste protocolo, a revisão da resposta da questão de número 4. Segundo o dicionário de
Língua Portuguesa Michaelis a palavra sociedade divide-se silabicamente da seguinte maneira: SO-CI-E-DA-DE. Sendo
assim, a alternativa B está incorreta. Peço a alteração da alternativa B para D (nenhuma das alternativas anteriores está
correta).
REFERÊNCIA
MICHAELIS: dicionário escolar Língua portuguesa. - São Paulo: Editora Melhoramentos, 2008. p. 804
Edição revisada pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.
Solicito respeitosamente à banca avaliadora que reconsidere a alternativa que foi dada como correta no caso a de letra
B, pois a mesma apresenta erro na separação silábica da palavra sociedade. Na questa a palavra sociedade esta
separada da seguinte forma so-cie-da-de e a forma correta seria so-ci-e-da-de.
Desde já agradeço a atenção.
Nesta questão, era solicitado a alternativa que indicasse a separação de sílabas CORRETAMENTE. O gabarito oficial
deu como alternativa correta a letra B, porém considero que as letras A, B e C, possuem separação de sílabas incorreta
em pelo menos uma das alternativas, conforme exposto abaixo:
(A) - Dinheiro = Din-hei-ro
Sendo
o
correto:
di-nhei-ro,
conforme
indicado
no
site:
http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.php?action=syllables&act=list&search=dinheiro
(B) - Sociedade = So-cie-da-de
Sendo
o
correto:
so-ci-e-da-de,
conforme
indicado
no
site:
http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.php?action=syllables&act=list&search=sociedade
(C) - Preencher = preen-cher
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Sendo
o
correto:
pre-en-cher,
conforme
indicado
no
site:
http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.php?action=syllables&act=list&search=preencher
Tornando assim, apenas a alternativa D como correta, onde diz: Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
Frente aos argumentos expostos anteriormente, solicito a alteração do gabarito que indica a letra B, para a alternativa D.
_________________________________________________________________________________________________
A questão 4 pede a divisão silábica correta de todas as palavras das alternativas. O gabarito mostra como alternativa
correta a letra B, porém a palavra "sociedade" NÃO tem a divisão silábica: so-cie-da-de.
De acordo com o Minidicionário Soares Amora da língua portuguesa/ Ântônio Soares Amora - 19ª ed. - São Paulo:
Saraiva, 2009, página 685, a divisão correta da palavra é: so-ci-e-da-de.
Dessa forma, a alternativa correta seria a D, já que todas as alternativas contém palavras com divisão silábica errada.
_________________________________________________________________________________________________
Solicita-se a banca respeitosamente, a revisão da questão 4 cujo gabarito oficial aponta a letra B como resposta. Tal
apontamento não se encontra correto. Uma vez que a divisão silábica da palavra "sociedade", proposta pelo Vocabulário
Ortográfico da Língua Portuguesa - bem como por todas as demais referências dos principais dicionários da nossa língua
indica a presença de cinco sílabas: *so-ci-e-da-de*.
_________________________________________________________________________________________________
Significado de Sociedade
subst. f.
1. grupo de pessoas que vivem em conjunto: a sociedade portuguesa
2. empresa: uma sociedade comercial
3. elite: frequentar a sociedade
Sinónimo de Sociedade
Sinónimos: agremiação, assembleia, associação, clube, comunhão, comunidade, confraria, congregação, corporação,
grémio, irmandade, junta
Definição de Sociedade
Classificação gramatical: nome feminino
Divisão silábica de sociedade: so.ci.e.da.de
Frases com a palavra Sociedade
A história da sociedade até aos nossos dias é a história da luta de classes.
-- Karl Marx
A literatura é a expressão da sociedade, como a palavra é a expressão do homem.
-- Louis Bonald
Exemplos com a palavra Sociedade
Ministério das Finanças diz que operação minimiza os custos que teria para o Estado a liquidação da sociedade.
Público, 04.07.2014
Rui Machete integrou a sociedade de advogados PLMJ, que defendeu os interesses da cimenteira Cimpor.
Público, 02.07.2014
_________________________________________________________________________________________________
Ciente de que meu pedido seja atendido para tal revisão, desde já sou grata!
Elaine Terezinha Flávio Gardenghi
_________________________________________________________________________________________________
A questão quatro pede para assinalarmos a alternativa em que todos as palavras apresentam corretamente a divisão
silabica. As altenativas A, B e C não contém todas as divisões corretas, a alternativa correta seria a D onde ela diz que:
nenhuma das alternativas anteriores esta correta.
Pois o gabarito saiu como correta a alternativa B e a correta seria a D.
Por isso peço revisão desta questão.
Grata.
_________________________________________________________________________________________________
Separação silábica da palavra sociedade: so-ci-e-da-de.
_________________________________________________________________________________________________
Esta marcado que a correta é a letra B, mas a divisão silábica esta errada:
Não é so-cie-da-de E SIM so-ci-e-da-de
https://www.dicio.com.br/sociedade/
http://www.estudamos.com.br/ortografia/sociedade.php
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_________________________________________________________________________________________________
Todas as alternativas estão erradas.
A correta seria a Letra D
1) ZO-O-LO-GI-CO
2) SO-CI-E-DA-DE
3) PRE-EN-CHER
TODAS ESTAO SEPARADOS ERRONEAMENTE...
DEVERIA SER CANCELADA.
_________________________________________________________________________________________________
a questão que colocaram no gabarito ( B) está errada sua divisão silábica , a palavra sociedade - so- ci -e - da- de é
assim separada e não so- cie- da - de , o correto é D , então deve ser cancelada.
_________________________________________________________________________________________________
Bom dia, senhores,
Gostaria que revisassem a questão 4 de Língua Portuguesa, sobre divisão silábica. A alternativa apontada como correta
pelo gabarito é a B, porém a palavra SOCIEDADE não possui ditongo, mas sim um hiato. Sendo assim a palavra
SOCIEDADE deveria ser dividida da seguinte maneira: SO-CI-E-DA-DE. Desta foram, a alternativa correta no gabarito
deveria ser a D onde consta que "nenhuma das alternativas anteriores está correta".
Fontes de pesquisa:
http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.php?action=lemma&lemma=103187
http://www.silabas.com.br/silabas/sociedade.php
https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/divisao-silabica-de-iniciados-e-sociedade/30452
https://www.dicio.com.br/sociedade/
_________________________________________________________________________________________________
Bom dia
A questão 4 saiu com o gabarito errado, pois "sociedade" está separada incorretamente. Portanto a alternativa correta
será a (D).
Aguardo a análise minuciosa da questão.
Obrigada.
Gisele
_________________________________________________________________________________________________
Na questão 4 o gabarito divulgado foi a alternativa B como correta mas a separação das silabas da palavra sociedade
esta incorreta
B) So-cie-da-de
De acordo com a novíssima gramática da língua portuguesa
A separação da sílabas da palavra sociedade= SO-CI-E-DA-DE
O candidato interpretou a separação das silabas como incorreta por causa do erro na separação e por isso não
assinalou a alternativa B por essa razão peço a anulação da questão
_________________________________________________________________________________________________
A questão 4 a resposta é a D.
Sociedade não separa do jeito que vocês apresentaram.
_________________________________________________________________________________________________
Solicita-se à banca, respeitosamente, a revisão da questão 4 cujo gabarito inicial aponta a letra B como correta. Tal
apontamento não se encontra correto, uma vez que a divisão silábica da palavra "sociedade", proposta pelo Vocabulário
Ortográfico da Língua Portuguesa indica a presença de 5 sílabas.
_________________________________________________________________________________________________
Solicita- se a banca, respeitosamente a revisão da questão 4, cujo gabarito aponta a letra B como resposta. Tal
apontamento não se encontra correto uma vez que a divisão silábica da resposta " sociedade" proposta pelo Vocabulário
Ortográfico da língua portuguesa, indica a presença de cinco sílabas so- ci- e- da- de.
Venho pedir o cancelamento da questão. Obrigada
_________________________________________________________________________________________________
Questão 4:
4 - Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam correta divisão silábica:
(Fonte: Novíssima Gramática da Língua Portuguesa Domingos Paschoal Cegalla, 2000, pp. 36 - 38).
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Resposta supostamente correta (de acordo com o gabarito divulgado):
(B) So-cie-da-de; du-e-lo, pseu-dô-ni-mo
Porém, a palavra sociedade:
Definição de Sociedade
Classe gramatical: substantivo feminino
Separação das sílabas: so-ci-e-da-de e NÃO so-cie-da-de
Plural: sociedades
Fonte:
https://www.dicio.com.br/sociedade/
Portanto, solicito que a questão seja anulada.
Atenciosamente,
Janaína Simões
_________________________________________________________________________________________________
A divisão da palavra SOCIEDADE está incorreta:
SO-CI-E-DA-DE
_________________________________________________________________________________________________
Prezada Banca examinadora venho por meio deste recurso questionar sobre a resposta da questão número 4 de Língua
Portuguesa, onde está como correta a lera B, e isso não procede porque a separação de sílaba correta da palavra
sociedade é so-ci-e-da-de.
Dessa forma o gabarito deve ser alterado para a letra D, visto que não existe nenhuma alternativa correta.
Desde já agradeço.
_________________________________________________________________________________________________
Solicita-se à banca, respeitosamente alternância de gabarito da questão 4, cujo gabarito inicial aponta letra B como
resposta. Tal apontamento não se encontra correto, uma vez que divisão silábica da palavra "sociedade" proposta pelo
Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa-bem como por todas as demais referências dos principais dicionários de
nossa língua-indica a presença de cinco sílabas: so-ci-e-da-de.
Então, pede-se a mudança de gabarito para a letra D.
_________________________________________________________________________________________________
As divisões silábicas das palavras abaixo são:
A) di - nhei - ro / zo - o - ló - gi - co
B) so - ci - e - da - de
c) pre - en - cher
Dessa forma, todas as questões anteriores tem separações silábicas incorretas, devendo ser correta a alternativa D.
Peço, portanto, alteração do gabarito de A para D.
_________________________________________________________________________________________________
A alternativa correta seria a d) e não a alternativa b), pois separação silábica da palavra sociedade está errada, o correto
seria so-ci-e-da-de e não so-cie-da-de.
_________________________________________________________________________________________________
A resposta correta seria a D. No gabarito consta como correta a alternativa B, no entanto a palavra sociedade está
dividida incorretamente: so-cie-da-de, quando o correto é so-ci-e-da-de. Portanto, nenhuma das alternativas está correta
(opção D).
Fonte: https://www.priberam.pt/dlpo/sociedade
_________________________________________________________________________________________________
A alternativa correta é a letra D., pois a palavra SOCIEDADE esta separada incorretamente na alternativa B., onde está
so-cie-da-de deveria ser so-ci-e-da-de.
_________________________________________________________________________________________________
solicita- se a banca respeitosamente,a revisão da questão 4 cujo gabarito inicial aponta a letra b como resposta. Tal
apontamento não se encontra correto,uma vez que a divisão de silabica da palavra sociedade, proposta pelo Vocabulário
Ortográfico da Lingua Portuguesa - bem como por todas as demais referencias dos principais dicionarios de nossa
lingua- indica a presença de cinco silabas: so-ci-e-da-de.
_________________________________________________________________________________________________
A resposta B está incorreta, pois sociedade está separado incorretamente. Analisando as resposta, alternativa correta
seria a D.
Favor reanalisar.
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_________________________________________________________________________________________________
A questao 4 a resposta correta é D, pois separa-se so-ci-e-da-de. Nenhuma das alternativas estao corretas. Solicito
alteração para D.
_________________________________________________________________________________________________
Foi dada como correta a alternativa que possuía a divisão silábica correta como sendo a letra "B". Porém segundo o
dicionário Michaelis, o termo "sociedade" se divide da seguinte forma so-ci-e-da-de, o que difere da alternativa dada
como correta. Sendo assim, verifico que a resposta correta seria a letra "D".
_________________________________________________________________________________________________
A alternativa correta é a letra D, pois a palavra SOCIEDADE está separada erradamente na alternativa B, onde está socie-da-de deveria ser so-ci-e-da-de.
_________________________________________________________________________________________________
venho através deste, solicitar a banca respeitosamente a revisão da questão 4, cujo o gabarito inicial aponta a letra B
como resposta. Tal apontamento não se encontra correto uma vez que a divisão silábica da palavra "sociedade",
proposta pelo Vocabulário Ortográfico da língua Portuguesa - bem como as demais referencias dos principais
dicionários de nossa Língua - indica presença de 5 silabas: so*ci*e*da*de.
_________________________________________________________________________________________________
Recurso questão número 4 do processo seletivo da cidade de Sertãozinho. Venho através desse solicitar a troca de
gabarito da questão 4, devido a alternativa 'B' dada como correta pela banca encontra se incorreta. A separação
silábica da palavra Sociedade ESTÁ INCORRETA, Inviabilizando a alternativa ... A correta é a alternativa 'D'...
nenhuma das alternativas corretas...
_________________________________________________________________________________________________
Sr Examinador Publiconsult
Venho interpor recurso para a revisão da questão n° 4.
A questão tem como tema divisão silábica. Onde pedia que fosse assinalada a alternativa correta.
O gabarito considerou correta a alternativa B, mas as divisões silábicas das palavras são:
A) DI-NHEI-RO, SUB-LE-VAR, ZO-O-LÓ-GI-CO B) SO-CI-E-DA-DE, DU-E-LO, PSEU-DÔ-NI-MO e C) ÂN-SIA, PRE-ENCHER, CO-E-LHO. Dessa forma, todas as alternativas anteriores têm separações silábicas incorretas. Assim peço a
avaliação da ponderação apresentada, de modo a alterar a questão no gabarito para alternativa D.
_________________________________________________________________________________________________
Na questão diz que é pra assinalar a alternativa que contenha a correta divisão silábica
No gabarito diz que a resposta é a B, o que não é correto, a resposta na verdade seria a (D) veja bem
a) DIN-HEI-RO; SUB-LE-VAR; ZOO-LÓ-GI-CO (CORRETO SERIA: DI-NHEI-RO)
b) SO-CIE-DA-DE; DU-E-LO; PSEU-DO-NI-NO (CORRETO SERIA: SO-CI-E-DA-DE)
c) AN-SIA; PREEN-CHER; CO-E-LHO ( CORRETO SERIA: PRE-EN-CHER)
d) NENHUMA DAS ALTERNATIVAS
_________________________________________________________________________________________________
O gabarito informa que a resposta correta dessa questão é a letra b. Entretanto, de acordo com o dicionário Michaellis da
Língua Portuguesa, a palavra "sociedade" se separa "so-ci-e-da-de" e não "so-cie-da-de" como consta no gabarito.
Vejamos:
_________________________________________________________________________________________________
sociedade
so·ci·e·da·de
sf
1 Agrupamento de pessoas que vivem em estado gregário e em cooperação mútua.
Fonte: http://michaelis.uol.com.br/busca?id=jOZ9l
Da mesma forma, na alternativa "a", a palavra "dinheiro" está separada de forma incorreta ("din-hei-ro"), quando o
correto é "di-nhei-ro" de acordo com o dicionário já referido. Vejamos:
dinheiro
di·nhei·ro
sm
1 ECON Moedas ou cédulas utilizadas como meio de troca na aquisição de bens
FONTE: http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=dinheiro
Já na alternativa c, a palavra "ânsia" também está separada de maneira incorreta. A forma correta de separação
segundo o Michaellis é a que segue:
ânsia
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ân·si·a
sf
1 Sensação ou estado de mal-estar físico com prenúncio de vômito; enjoo, náusea.
Fonte: http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=%C3%A2nsia
Sendo assim, por haver palavras separadas de forma incorreta segundo as regras gramaticais da língua portuguesa, o
gabarito deve ser retificado de forma que a resposta correta seja a alternativa D - "nenhuma das alternativas está
correta".
_________________________________________________________________________________________________
Questão 4.
Consta no gabarito como certa a alternativa B.
Porém a separação silábica da palavra sociedade também está separada erroneamente so – cie-da- de, sendo que o
correto é:
Definição de Sociedade
Classe gramatical: substantivo feminino
Separação das sílabas: so-ci-e-da-de
Plural: sociedades
https://www.dicio.com.br/sociedade/
Por este motivo a alternativa teria que ser alterado de B para D
_________________________________________________________________________________________________
Questão 4 Recurso
Solicita se á banca, respeitosamente, a revisão da questão 4 cujo gabarito inicial aponta a letra B como resposta.Tal
apontamento não se encontra correto,uma vez que a divisão silábica da palavra ¨sociedade¨,proposta pelo Vocabulário
Ortográfico da Língua Portuguesa- bem como por todas as demais referencias dos principais dicionários de nossa
língua- indica a presença de cinco sílabas so-ci-e-da-de.
_________________________________________________________________________________________________
A divisão silábica da palavra so-cie-da-de está errada.
O correto é: so-ci-e-da-de.
Sendo assim, a alternativa correta não é a "b" como diz o gabarito, e sim a letra "d".
Obrigada.
_________________________________________________________________________________________________
O gabarito da questão 4 consta como alternativa correta a letra B, porém há uma incoerência pois de acordo com a Nova
Gramatica da Língua Portuguesa e o Dicionário Aurélio, ânsia é uma palavra trissílaba, com cinco letras e deve ser
separada da seguinte forma: ân-si-a. Sendo assim a unica alternativa correta seria a letra D .
_________________________________________________________________________________________________
Nesta questão encontro na alternativa a-) 2 erros na separação das sílabas a forma correta para dinheiro é: di-nhe-i-ro é
para zoológico é:zo-o-ló-gi-co
b-) 1 erro na separação das sílabas a forma correta para sociedade é: so-ci-e-da-de
c-) 1 erro na separação das sílabas a forma correta para preencher é: pre-en-cher.
Então nota-se que todas as alternativas encontramos erros.
Peço para a banca a mudança no gabarito para a letra D.
_________________________________________________________________________________________________
A separação das sílabas da palavra sociedade está incorreta (o correto seria: so-ci-e-da-de) de acordo com o dicionário
da língua portuguesa. Sendo assim a alternativa D é a correta, pois afirma que todas as outras estão erradas.
_________________________________________________________________________________________________
solicito à banca, respeitosamente, a revisão da questão 4, cujo gabarito oficial aponta a letra B como correto. Tal
apontamento não se encontra correto, uma vez que a divisão silábica da palavra "sociedade", proposta pelo Vocabulário
Ortográfico da Língua Portuguesa- bem como por toda as demais referências dos principais dicionários de nossa línguaindica a presença de cinco sílabas: so-ci-e-da-de.
_________________________________________________________________________________________________
Solicito respeitosamente à banca que reveja a resposta apontada na questão 4, diante das referências apresentadas
pelas seguintes fontes:
. Dicionário On-line da Língua Portuguesa,
. Dicionário Soares Amora
Como a palavra SOCIEDADE contém o hiato IE, as vogais devem ser separadas silabicamente, e não como apontado
na alternativa B (SO-CIE-DA-DE, ao invés de SO-CI-E-DA-DE).
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Portanto, como a alternativa B foi considerada a correta, solicito a anulação da questão 4, pois a resposta correta seria a
alternativa D (nenhuma das anteriores).
_________________________________________________________________________________________________
Sr. Examinador, a questão a ser analisada é de português quanto a divisão silábica da palavra sociedade.Consultando o
dicionário Aurélio , a palavra em questão é um substantivo feminino e dividida em 5 sílabas( so-ci-e-da-de ), portanto a
resposta para o gabarito seria a letra " D".
_________________________________________________________________________________________________
Solicito à banca, respeitosamente, a revisão da questão 4, cujo gabarito inicial aponta a letra B como resposta.Tal
apontamento não se encontra correto, uma vez que a divisão silábica da palavra "sociedade", proposta pelo Vocabulário
Ortográfico da Língua Portuguesa - bem como por todas as demais referências dos principais dicionários de nossa língua
indica a presença de cinco sílabas: so*ci*e*da*de.
_________________________________________________________________________________________________
Sociedade conforme dicionário se separa so- ci -e-da-de , portanto o e é separado da silaba ci
_________________________________________________________________________________________________
Peço a anulação da questão pois a forma como se divide a palavra sociedade não esta de acordo com a banca
Por sua vez, a palavra sociedade (nome/substantivo feminino) tem também cinco sílabas: so•ci•e•da•de.
_________________________________________________________________________________________________
Venho por meio deste solicitar a revisão da questão .A presente questão pede-se a alternativa em que todas as palavras
apresente corretamente a divisão silábica , porém nenhuma das alternativas estão devidamente corretas . Sendo
assim a alternativa B não encontra-se de acordo com a norma culta da língua portuguesa a palavra sociedade tem a
seguinte divisão silábica So-ci-e-da-de. segundo o Dicionário Online de Português .
_________________________________________________________________________________________________
Dicionário de divisão silábica
Palavra Divisão silábica
sociedade (nome feminino) so·ci·e·da·de
Fonte: http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.php?action=syllables&act=list&search=sociedade
Resposta correta: D

ANÁLISE

A bibliografia referencial indicada no caput da questão (CEGALLA - Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, pág.
36, item 2, dispõe:
"Regras Práticas - Não se separam letras que representam: a) ditongos: cau-le, trei-no, ânsia, réguas, so-cie-dade, (...).
Neste sentido, a alternativa (C) indicada no gabarito estaria correta.
Não obstante, conforme alegações de diversos recorrentes, e em especial compulsando bibliografia referencial também
indicada no conteúdo programático (Dicionário Online Michaelis), encontramos a palavra em comento com divisão
silábica diversa: sociedade
so·ci·e·da·de
sf
1 Agrupamento de pessoas que vivem em estado gregário e em cooperação mútua.
(http://michaelis.uol.com.br/busca?id=jOZ9l).
A adoção da resposta com base nesta bibliografia referencial faria com que a alternativa correta passasse a ser a (D) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
A Banca delibera que, havendo conflito entre duas fontes bibliográficas indicadas no conteúdo programático, a questão
deve ser anulada, haja vista não se poder adotar duas alternativas como resposta para a questão.

DELIBERAÇÃO

QUESTÃO ANULADA. PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS.

5-

Escreve-se com letra inicial maiúscula:
(Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Domingos Paschoal Cegalla, 2000, pp. 64-66)

(A)

Nomes dos pontos cardeais, quando designam regiões. Por exemplo: os povos do Sul, as praias do Nordeste.

(B)

Nomes de altos conceitos religiosos ou políticos. Por exemplo: Igreja, Estado.

(C)

Nomes de épocas históricas e festas religiosas. Por exemplo: Idade Média, Semana Santa.

(D)

Todas as alternativas estão corretas.

RECORRENTES

2000258316 - NEUSA HARUMI YAMADA JUNQUEIRA GARCIA

SOLICITAÇÕES

Questão 5.
Consta no gabarito como certa a alternativa D.
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Segundo a professora, consultora e escritora, Dad Squarisi explica que os feriados religiosos são nomes próprios e,
por isso, são escritos com letra maiúscula, como Páscoa, Natal, Corpus Christi, Paixão de Cristo.
Mas esclarece que os períodos religiosos, como a quaresma e a semana santa, não são feriados religiosos, são
apenas períodos religiosos e se escrevem com letra minúscula.
Fonte de consulta. http://www.ebc.com.br/infantil/voce-sabia/2015/03/feriados-religiosos-se-escrevem-sempre-comletra-maiuscula
Por este motivo a questão 5, teria como resposta certa as alternativas A e B, como não consta essa alternativa, a
questão teria que ser anulada.

ANÁLISE

De acordo com a bibliografia referencial indicada no conteúdo programático, constante do enunciado da questão, pág.
64-65:
"Escreve-se com letra inicial maiúscula: (...)
c) nomes de épocas históricas, datas e fatos importantes, festas religiosas: Idade Média, Renascença, Centenário da
Independência do Brasil, a Páscoa, o Natal, o Dia das Mães, Plano Real, Semana Santa, etc.
Neste sentido, consoante a bibliografia referencial, a alternativa indicada no gabarito está correta.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

6-

É um substantivo derivado:
(Fonte: Novíssima Gramática da Língua Portuguesa – Domingos Paschoal Cegalla, 2000, pp. 130-131)

(A)

Couve-flor

(B)

Eletricista

(C)

Arquipélago

(D)

Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

RECORRENTES

2000260788 - HELOISA HELENA ROCHA MORAES

SOLICITAÇÕES

A fonte da questão numero 6 mencionada na prova, a palavra eletricista não consta como substantivo derivado e sim
como um substantivo (masculino e feminino) - profissional que trabalha na área da eletricidade , sendo que substantivo
derivado derivam de outras palavras . Eletricista na forma q foi colocada é derivado do que ????, portanto solicito da
empresa o recurso de anulação da questão numero 6. obrigada. Fonte dicionário da língua portuguesa (Geraldo
Mattos) pag- 217.

ANÁLISE

O substantivo pode ser masculino ou feminino e ser composto ou derivado ao mesmo tempo. Exemplo: o beija-flor, a
discoteca, etc. No caso em comento, eletricista é derivado de eletricidade (do grego Eléktron).

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

8-

Assinale a alternativa que contém a frase em que há concordância do adjetivo predicativo com o sujeito:
(Fonte: Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Domingos Paschoal Cegalla, 2000, pp. 440-441)

(A)

É proibido a pesca neste lago.

(B)

O sol e a brisa estavam amenas.

(C)

Pimenta vermelha não é boa para o estômago.

(D)

Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

RECORRENTES

2000258818 - BRUNA CAROLINE ANDRADE SANTOS RODRIGUES
2000258048 - JULIANA APARECIDA RIBEIRO
2000261205 - LIVIA CAROLINA DA COSTA BARBOSA
2000258974 - MARIANA FERNANDES GUERRIERI BISSON
2000260175 - TATIANE MARTINS TEIXEIRA DE MELLO
2000259155 - WADSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

SOLICITAÇÕES

a alternativa dada como correta esta errada pois sendo o sujeito composto e constituído por substantivos de gêneros
diversos ,o predicativo concordara no plural sendo a alternativa B a correta.
_________________________________________________________________________________________________
Prezada Banca examinadora venho encarecidamente questionar sobre a resposta da questão número 8 de Língua
Portuguesa, onde o gabarito oficial consta que não existe alternativa correta, mas isso não procede porque a letra CPimenta vermelha não é boa para o estômago. O adjetivo boa concorda com o sujeito pimenta vermelha.
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Desse o modo o gabarito deverá ser alterado para a letra C.
Desde já agradeço.
_________________________________________________________________________________________________
A alternativa C apresenta concordância do adjetivo "boa" com o predicativo "vermelha", sendo portanto a alternativa
correta.
_________________________________________________________________________________________________
Peço a anulação da questão 8 pois a resposta dada como correta está errada. Para que a concordância estivesse
correta o sujeito "Pimenta Vermelha" deveria estar determinado (acompanhado de artigo ou pronome), assim ficaria: "A
pimenta vermelha não é boa para o estômago" ou "Pimenta vermelha não é bom para o estômago".
_________________________________________________________________________________________________
Na Questão 8 pede pra assinalar a alternativa correta que há concordância do adjetivo predicativo com o sujeito. No
gabarito divulgado foi a alternativa D nenhuma das alternativas anteriores está correta. E de acordo com novíssima
gramática da Língua Portuguesa a alternativa correta seria a alternativa B como segue abaixo:
B) O sol e a brisa estavam amenas
Concordância do adjetivo predicativo com o sujeito
O predicativo concorda em gênero e número com o sujeito simples.
Exemplo:
O mar e o céu estavam serenos.
Sendo o sujeito composto e constituído por substantivos de gêneros diversos, o predicativo concordará no masculino
plural.
Exemplo:
O vale e a montanha são frescos.
Menos comum é a concordância com o substantivo mais próximo, o que só é possível quando o predicativo se antecipa
ao sujeito.
http://www.todoestudo.com.br/portugues/concordancia
De acordo com argumento acima citado peço a alteração de alternativa de D para B
_________________________________________________________________________________________________
O enunciado da questão n 8 traz um erro quanto a gramática normativa, pois pede para que assinale a alternativa que
contém a frase em que há CONCORDÂNCIA DO ADJETIVO PREDICATIVO...Este termo não corresponde a gramática
da língua portuguesa, uma vez que PREDICATIVO só pode ser do sujeito ou do objeto. Há de forma clara um erro na
formulação da questão, notoriamente não há alternativa correta

ANÁLISE

De acordo com a bibliografia referencial indicada no conteúdo programático, constante do enunciado da questão, pág.
440-441, item 2 - Concordância do adjetivo predicativo com o sujeito:
"(...) O predicativo aparece às vezes na forma do masculino singular nas estereotipadas locuções é bom, é necessário, é
preciso, etc., embora o sujeito seja substantivo feminino ou plural:
“Bebida alcoólica não é bom para o fígado", “Água de melissa é muito bom" (...).
Neste sentido, por analogia e similaridade, a alternativa (C) - Pimenta vermelha não é boa para o estômago - está
incorreta, bem como as alternativas (A) e (B), restando, pois, a alternativa (D) - Nenhuma das alternativas anteriores está
correta - indicada no gabarito, como a única a atender o enunciado.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

12 -

As conjugações do verbo “discutir” na segunda pessoa do plural do pretérito imperfeito dos modos indicativo e subjuntivo
são, respectivamente:
(Fonte: https://www.conjugacao.com.br/verbo-mentir/)

(A)

Discutias; discutiríeis.

(B)

Discutiríeis; discutisses.

(C)

Discutíeis; discutísseis.

(D)

Discutíreis; discutistes.

RECORRENTES

2000260143 - JACQUELINE GABRIELA DA SILVA

SOLICITAÇÕES

Solicita- se a banca, respeitosamente a revisão da questão 12, cujo gabarito aponta a letra C como correta. Tal
apontamento não se encontra correto uma vez que os verbos no pretérito imperfeito " discutireis/ discutísseis". Venho
pedir o cancelamento da mesma.
obrigada
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ANÁLISE

“Discutíreis” corresponde à conjugação no pretérito mais- que-perfeito, e “discutireis” ao futuro do presente. As
conjugações apresentadas na alternativa (C) estão corretas, consoante a fonte indicada, não havendo reparo a fazer
no gabarito.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

14 -

NÃO possuem raiz quadrada exata:

(A)

Números terminados com o algarismo 2.

(B)

Números terminados com o algarismo 0.

(C)

Números ímpares.

(D)

Todas as alternativas estão corretas.

RECORRENTES

2000258232 - MARIA MADALENA MAMUD RODRIGUES
2000258316 - NEUSA HARUMI YAMADA JUNQUEIRA GARCIA

SOLICITAÇÕES

14 :
NÃO possuem raiz quadrada exata:
(A) Números terminados com o algarismo 2. ( opção correta pelo gabarito)
(B) Números terminados com o algarismo 0.
(C) Números ímpares.
(D) Todas as alternativas estão corretas.
OBS: Só os números quadrados perfeitos possuem raiz quadrada exata.
Não há quadrado perfeito que termine em 2, 3 ( opção C) , 7( opção C) , 8 ou em número ímpar de zeros.
A questão esta confusa e em discordância com a regra.
_________________________________________________________________________________________________
Questão 14
Consta que no gabarito que a resposta certa é a C.
Note que 5% de 20.000 (1º termo) é 1000 e 1000 é o 2º termo e
10% de 1000 é 100 que é o 3º termo, seguindo esse raciocínio a cada 3 termos temos que o 5º termo será 5% de 20 que
é 1.
E a sequência fica assim : 20.000, 1.000, 100, 20, 1.
A questão tem como certa a alternativa D.
Por este motivo o gabarito teria que ser ALTERADO de C para D.

ANÁLISE

Existem algumas regras práticas que ajudam a identificar os números que são quadrados perfeitos.
- Primeira Regra: Somente o número quadrado perfeito possui raiz quadrada exata.
- Segunda Regra: Quando o número é quadrado perfeito, ele não possui como último algarismo os seguintes números: 2,
3, 7 e 8.
(http://brasilescola.uol.com.br/matematica/numero-quadrado-perfeito.htm).
Portanto a alternativa indicada no gabarito está correta.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

15 -

Qual o próximo número na sequência:
20.000 => 1.000 => 100 => 20 => ???

(A)

10

(B)

8

(C)

2

(D)

1

RECORRENTES

2000257669 - ALINE ANDREZA LEMES DA SILVA PEREIRA
2000259906 - CINTIA MARIA DE OLIVEIRA
2000260844 - CLAUDIA PRISCILA SEIXAS DE PAULO
2000257758 - FLAVIA REGINA MAZER ANCEL
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2000259825 - JOSANA CARLA BATISTA COSTA
2000257963 - MAIRA CAROLINA SAVENHAGO
2000258723 - MARCELA RODRIGUES VIEIRA
2000257766 - MARIA SILVIANE RIBEIRO GOMES
2000259267 - MAYARA TREVISAN
2000259620 - NATALIA CRISTINA MAROSTICA VERONEZI
2000258316 - NEUSA HARUMI YAMADA JUNQUEIRA GARCIA
2000259912 - PATRICIA APARECIDA PAVAN
2000259446 - WALDEMAR DOS SANTOS

SOLICITAÇÕES

A QUESTÃO DE NÚMERO 15, APRESENTAM DOIS RESULTADOS QUE DÃO CERTO, SENDO ASSIM PEÇO QUE
CANCELEM A MESMA.
_________________________________________________________________________________________________
Solicito respeitosamente, a revisão d questão 15 cujo o gabarito oficial aponta a letra B como resposta. Revisando a
questão e consultando profissionais da área, foi chegado a seguinte resposta através da sequência numérica:
Seguindo o raciocínio da sequência numérica
1° termo 20.000
2° termo é 1000
3° termo é 20
a diferença entre o números são de 5% sendo assim a resposta da sequência do próximo termo seria 1, a alternativa D
_________________________________________________________________________________________________
Não entendi do resultado da questão nº15
_________________________________________________________________________________________________
realmente não é possível identificar o que querem na questão . Ela dá resultados que podem ser outros .Questão mal
elaborada. Deve ser cancelada .
_________________________________________________________________________________________________
Note que 5% de 20.000(1°termo) é 1000, e 1000 é o 2° termo, e 10% de 1000 é 100 que é o 3° termo. Seguindo esse
raciocínio, a cada 3 termos, temos que o 5° termo será 5% de 20 que é 1.
a resposta correta é 1.
_________________________________________________________________________________________________
A questão número 15 sugere duas possibilidades de sequência.
Além da alternativa B, a alternativa D também esta certa, pois seguindo uma outra linha de raciocínio, a sequência foi
diminuindo um 0 (zero) em cada numeral e, como mostrado na questão, começa com um numeral que inicia com o
número 2 (dois), dois numerais que iniciam com o número 1 e um numeral que inicia com o número 2, logo o próximo
numeral será o número 1.
_________________________________________________________________________________________________
Peço por gentileza que a banca analíse a questão 15, que por ser uma sequencia lógica a duas possibilidades de
sequencia. Podendo ser 8 ou 1.
A questao 15 dá dupla interpretação, pois pode ser resolvida da seguinte forma:
20000:20=1000
1000:10=100
100:5=20
20:2,5=8
ou pode ser assim:
Note que 5%de 20000 (1° termo) é 1000 e 1000 é o 2° termo e 10% de 1000 é 100 que é o 3° termo. Seguindo esse
raciocínio a cada três termos o 5° termo será 5% , que de 20 a resposta é 1. A sequencia fica assim: 20000, 1000, 100,
20, 1.... Solicito anulação da questão 15.
_________________________________________________________________________________________________
A questão número 15 sugere duas possibilidades de sequência.
Além da alternativa B, a alternativa D também está certa, pois seguindo uma outra linha de raciocínio,
a sequência foi diminuindo um 0 (zero) em cada numeral e, como mostrado na questão, começa com um numeral que
inicia com o número 2, dois numerais que iniciam com o número 1 e um numeral que inicia com o número 2, logo o
próximo numeral será o número 1.
_________________________________________________________________________________________________
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Na questão 15, no gabarito diz que a resposta correta é a alternativa é a B, o correto seria a alternativa D
Veja a conta
Note que 5% de 20.000 (1º termo) é 1000 e 1000 é o 2º termo e 10% de 1000 é 100 que é o 3º termo. Seguindo esse
raciocínio a cada 3 termos temos que o 5º termo será 5% de 20 que é 1.
R: 1
_________________________________________________________________________________________________
Na questão de número 15.
Consta no gabarito a alternativa A.
O enunciado diz que: NÃO possue raiz quadrada exata em:
-números terminados em 2 – correto
-números terminados em 0 - porém os números ímpar de zeros (0) não possuem raiz quadrada perfeita, como por
exemplo o número 130.
Só os números quadrados perfeitos possuem raiz quadrada exata.
Não há quadrado perfeito que termine em 2, 3, 7, 8 ou em número ímpar de zeros.
A questão de número 15 tem duas respostas corretas, por este motivo peço a anulação da mesma.
_________________________________________________________________________________________________
Solicito respeitosamente, a revisão da questão 15 cujo o gabarito oficial aponta a letra B como resposta. Revisando a
questão e consultando profissionais da área foi encontrado o seguinte resultado:
Primeiro termo = 5% de 20.000= 1.000
Segundo termo= 10% de 1.000= 100
Terceiro termo = 20% de 100= 20
Quarto Termo= 5% de 20= 1
Sendo assim a alternativa correta seria a letra D.
Desde já, agradeço a atenção
_________________________________________________________________________________________________
Note que 5% de 20.000 (1º termo) é 1000 e 1000 é o 2º termo e
10% de 1000 é 100 que é o 3º termo .
Seguindo esse raciocínio a cada 3 termos temos que o 5º termo será 5% de 20 que é 1.
Resposta: 1
E a sequência a principio fica assim (20.000, 1.000, 100, 20, 1, 2, ...
ANÁLISE

Trata-se de progressão em que o número subsequente tem como divisor a metade do divisor aplicado no número
antecedente. Assim, 20.000/20 = 1.000; 1000/10 = 100; 100:5 = 40; 40/2,5 = 8.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

16 -

Ao analisar a relação dos candidatos de um concurso público, um matemático afirmou: existem aqui pelo menos dois
candidatos que fazem aniversário no mesmo dia! Ele fez tal afirmação porque verificou que o número de candidatos era:

(A)

8

(B)

13

(C)

32

(D)

367

RECORRENTES

2000259610 - JOAO BATISTA PIMENTA

SOLICITAÇÕES

Faltam dados para a resolução do problema. Não foi dito no enunciado se o ano era ou não bissexto. Na formulação
de uma questão os dados deverão estar claros, de modo que não contém "pegadinhas" que possam prejudicar o
candidato.

ANÁLISE

Trata-se de questão de raciocínio lógico. Para afirmar que existem pelo menos dois candidatos que fazem aniversário
no mesmo dia, necessário seria que houvessem 366 dias (número máximo de dias possíveis no ano) + 1, ou seja, 367,
como anunciado no gabarito.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

18 -

A média aritmética simples de 7 números inteiros positivos e consecutivos é 5. O quociente obtido pelo produto destes
números dividido pela soma dos mesmos resultará em um número:
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(C)
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(D)
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RECORRENTES

2000257669 - ALINE ANDREZA LEMES DA SILVA PEREIRA
2000258818 - BRUNA CAROLINE ANDRADE SANTOS RODRIGUES
2000259610 - JOAO BATISTA PIMENTA
2000260003 - KARINA RUIZ ALVES MACIEL DE LIMA
2000258299 - KELLY MACIEL XAVIER DE OLIVEIRA
2000257721 - NATALIA BARROS BIANCHINI DE OLIVEIRA
2000262040 - NATHALIA SUPPINO RIBEIRO DE ALMEIDA

SOLICITAÇÕES

A questão de número 18, embora esteja envolvida no conceito de média aritmética simples, a mesma envolve
divisibilidade que NÂO, está previsto no edital.
_________________________________________________________________________________________________
a questão esta mal formulada pois cita produto e produto em termos matemáticos é o resultado de uma multiplicação
mais na questão é pedido a divisão.
_________________________________________________________________________________________________
Questão anti-pedagógica para um Concurso Público, pois apareceram contas "grandes" para resolução, onde apareceu
a divisão de 40 320 dividido por 35, para saber qual a alternativa era a correta, não havia nem espaço disponível para
resolução das questões.
_________________________________________________________________________________________________
à banca examinadora,
Apesar da resolução envolver o conceito de média aritmética simples e uma equação do primeiro grau, podemos
resolver por operações inversas. Mas a pergunta está envolvendo a divisibilidade que N]AO está envolvido no edital.
Assim quando chegamos ao resultado correto e não usamos o conceito de divisível não eocntramos a resposta.logo, o
conceito de divisibilidade ou divisível não se encontra englobado nas operações de números inteiros, decimais ou
frações, segundo o referencial bibliográfico do edital. Peço , portanto a ANULAÇÃO da questão.
_________________________________________________________________________________________________
Apesar da resolução envolver o conceito de média aritmética simples e uma equação do primeiro grau, podemos
resolver por operações inversas.
Mas a pergunta está envolvendo divisibilidade que NÃO está previsto no edital.
Assim quando chegamos ao resultado correto e não usamos o conceito de divisível não encontramos a resposta.
Logo, o conceito de divisibilidade ou divisível não se encontra englobado nas operações de números inteiros, decimais
ou frações, segundo o referencial bibliográfico do edital (MATEMÁTICA Completa - José Ruy Giovanni e outros - FTD
Editora, 1º edição, 2001.)
Peço, portanto, a ANULAÇÃO da questão.
_________________________________________________________________________________________________
Justificativa: Apesar da resolução envolver o conceito de média aritmética simples e uma equação do primeiro grau,
podemos resolver por operações inversas. Mas a pergunta está envolvendo divisibilidade que não está previsto no edital.
Assim quando chegamos ao resultado correto e não usamos o conceito de divisível, não encontramos a resposta. Logo,
o conceito de divisibilidade ou divisível não se encontra englobado nas operações de números inteiros, decimais ou
frações, segundo o referencial bibliográfico do edital. (MATEMÁTICA Completa - José Ruy Giovanni e outros- FTD
Editora, 1° edição, 2001.) Peço, portanto, a ANULAÇÃO da questão.
_________________________________________________________________________________________________
Embora o resultado obtido no problema proposto nessa questão seja divisível por 3, trata-se o mesmo de um número
ímpar. Nesse caso, tanto a alternativa "(A) Ímpar" quanto a alternativa "(B) Divisível por 3", encontram-se corretas.
Sendo assim, por haver mais de uma alternativa possível, deve ser anulada a questão.

ANÁLISE

Os números em referência são: 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A somatória deles é 35/7 = 5, portanto a média é 35/7 conforme
sugere o enunciado. Já o produto destes números é 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 = 40.320, que dividido por 35 = 1.152. Este
resultado NÃO é um número ímpar, sendo divisível por 3 = 384, mas não por 5 ou 7. Correto, portanto, o gabarito, São
improcedentes as alegações dos recorrentes no que concerne ao conteúdo. A questão abrange, no mínimo, dois itens do
conteúdo programático estabelecido no edital: Números inteiros: operações e propriedades (...) Média, mediana e moda.
Obviamente operações de divisão estão abrangidas pelo conteúdo programático, sendo conteúdo pertinente à prova de
Professor de Educação Básica.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.
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19 -

Uma universidade pública reservou 5% das suas vagas para pessoas com deficiência. Isto significa que serão
matriculados:

(A)

1 pessoa com deficiência em cada grupo de 5 alunos.

(B)

2 pessoas com deficiência em cada grupo de 10 alunos.

(C)

1 pessoa com deficiência para cada 19 alunos não deficientes.

(D)

10 pessoas com deficiência para cada 50 candidatos não deficientes.

RECORRENTES

2000260177 - ELIANE ALEXANDRE DA SILVA

SOLICITAÇÕES

questão 19
nesta questão a resposta do gabarito é a C- 1 pessoa com deficiência para cada para cada 19 alunos não deficiente ,
porém 5% de 19 é 19 x 0.05= 0.95 o que não totaliza o numero 1 que seria 5% de 20 . 20 x 0.05= 1 por isso
considero que essa resposta não esta correta.

ANÁLISE

A reserva de vagas é de 5%, ou seja, em 100 candidatos chamados, 5 deverão ser pessoas com deficiência. No caso
em comento, 20 x 5% = 1 candidato deficiente em 20 chamados. Ou seja, 1 pessoa com deficiência para 19
candidatos não deficientes.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

21 -

Um perfumista ao elaborar uma determinada fragrância, efetuou a seguinte composição:
- 0,48 Litro de álcool de cereais;
- Fixador em quantidade equivalente a 1/4 do total de álcool de cereais;
- Essência de lavanda, em quantidade equivalente a 1/3 da soma das quantidades de álcool de cereais e do fixador.
Qual a porcentagem de essência contida no total dessa mistura?

(A)

12,5%

(B)

20%

(C)

24%

(D)

25%
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RECORRENTES

2000259906 - CINTIA MARIA DE OLIVEIRA
2000259610 - JOAO BATISTA PIMENTA
2000259825 - JOSANA CARLA BATISTA COSTA
2000257766 - MARIA SILVIANE RIBEIRO GOMES
2000258316 - NEUSA HARUMI YAMADA JUNQUEIRA GARCIA
2000259912 - PATRICIA APARECIDA PAVAN
2000258618 - SILVANA CRISTINA DE OLIVEIRA

SOLICITAÇÕES

Solicito respeitosamente, a revisão d questão 21 cujo o gabarito oficial aponta a letra D como resposta. Revisando a
questão e consultando profissionais da área foi constatado o seguinte resultado:
0,48+0,12= 0.60/3= 0,20 transformando em porcentagem 20%
_________________________________________________________________________________________________
1/ 4 de 0,48 = 0,12
0,48 + 0,12 = 0,6
0,6 x 1/3 = 0,2 L que corresponde a 20%, portanto a alternativa correta é a letra "B" e não a alternativa "D", conforme
consta no gabarito.
0,48L + 0,12L + 0,2L = 0,8L
Veja a resolução no site:
https://brainly.com.br/
Álcool: 0,48L
Fixador: 0,48 x 1/4 = 0,12L
Essência: 0,48 + 0,12 = 0,6 x 1/3 = 0,2L
Total: 0,48 + 0,12 + 0,2 = 0,8L
Resposta: 0,2 L corresponde a 20%, portanto a alternativa correta é a letra “B”
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_________________________________________________________________________________________________
0,48/4=0,12
0,48+0,12=0,60
0,60/3=0,20
20%
_________________________________________________________________________________________________
A questao 21 resposta certa é item B, pois após o calculo abaixo não haveria de dar 25% e sim 20%.
Álcool: 0,48L
Fixador: 0,48 * 1/4 = 0,12L
Essência: 0,48 + 0,12 = 0,6 * 1/3 = 0,2L
Solicito alteração do gabarito para o item B 20%.
_________________________________________________________________________________________________
Questão 21
Consta no gabarito como certa a alternativa D.
Na composição da fragrância:
- 0,48 l de álcool de cereais
- fixador em quantidade equivalente a ¼ do total = 0,12
- essência em lavanda, em quantidade equivalente da soma da quantidade de álcool de cereais e do fixador = 0,12
A essência contida na soma do fixador + lavanda = 0,24
Em porcentagem dá 50% de essência contida no total da mistura.
Como não tem resposta correta, a questão 21 teria que ser anulada.
_________________________________________________________________________________________________
Solicito respeitosamente, a revisão da questão 21 cujo o gabarito oficial aponta a letra D como resposta. Revisando a
questão e consultando profissionais da área a alternativa D é o valor de 25%, porém na resolução do exercício chega-se
em uma dizima periódica no valor de 26,6666. NO ENUNCIADO PEDE-SE O VALOR EXATO E NÃO APROXIMADO
INDUZINDO O CANDIDATO AO O ERRO, como aconteceu comigo.
Desde já agradeço a atenção
_________________________________________________________________________________________________
O gabarito correto seria a letra B
48( por cento) de alcool de cerais
1/4 deste valor seria 12( por cento)
Entao
48( por cento) de alcool de cereais
12 (por cento) de fixador
Total 60 ( por cento)
Se a essencia equivale a 1/3 do total de alcool de cereais e fixador o valor etao seria
20 por cento)
1/3 de 60 corresponde a 20

ANÁLISE

Segue a resolução:
- Álcool de cereais = 0,48 l;
- Fixador = 0,48 x 1/4 = 0,12 l;
- Álcool + Fixador = 0,48 + 0,12 = 0,60;
- Essência de lavanda = 0,60 x 1/3 = 0,20 l.
- Total da mistura = 0,48 + 0,12 + 0,20 = 0,80 l.
Sendo a essência equivalente a 0,20 l, então a porcentagem contida na mistura é 0,20 / 0,80 = 0,25 = 25%.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

22 -

Se 3 digitadores digitam 300 páginas em 4 horas, então 4 digitadores com a mesma capacidade de produção digitarão 450
páginas em quanto tempo?

(A)

120 minutos

(B)

180 minutos
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RECORRENTES

2000259825 - JOSANA CARLA BATISTA COSTA

SOLICITAÇÕES

Regra de três inversamente proporcionais
4x=3*4
4x=12
x=3
3*60min=180min

ANÁLISE

A quantidade de digitadores é inversamente proporcional á quantidade de páginas digitadas e ao tempo gasto. Então
temos: 240/X=300/400 x 4/3, então X = 270 minutos, conforme assinala o gabarito.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

24 -

Os tempos das órbitas de quatro planetas são, respectivamente: dez meses; um ano e meio; meia década; e sete anos.
Supondo que todos se encontram alinhados neste momento, daqui a quanto tempo voltarão a estar alinhados?

(A)

1.260 dias

(B)

420 meses

(C)

105 anos

(D)

21 décadas

RECORRENTES

SOLICITAÇÕES

2000257669 - ALINE ANDREZA LEMES DA SILVA PEREIRA
2000261091 - ALINE CRISTINA AFFONSO
2000257746 - ANA PAULA DOMENICCI
2000257758 - FLAVIA REGINA MAZER ANCEL
2000258299 - KELLY MACIEL XAVIER DE OLIVEIRA
2000258310 - LARISSA CARLA DOS SANTOS
2000257721 - NATALIA BARROS BIANCHINI DE OLIVEIRA
Para a reolução dessa questão, além de usar a transformação de medidas, a mesma envolve o conceito de
múltiplosMMC, que NÂO foi solicitado em edital pela Empresa Publiconsult.
_________________________________________________________________________________________________
Justificativa: Apesar da resolução usar a medida de tempo, (anos em meses, meses em dias) como previsto no edital,
esse problema está dentro do conceito de MÚLTIPLOS, ou seja, o menor deles M.M.C. , que não está sendo solicitado e
previsto no edital do referente processo seletivo, que trata esse conceito separadamente do conceito de operação de
inteiros, propriedades e operações de decimais e frações. Ou seja, no referencial bibliográfico (MATEMÁTICA completa
de José Ruy Giovanni e outros da Editora FTD. primeira edição de 2001) situações problema envolvendo múltiplos e
divisores são conceitos totalmente distintos um do outro das operações com números. Devido a não estar especificado
no Edital esse conteúdo, respeitosamente peço a anulação da questão 24, pois isso prejudicou o candidato, pois o
mesmo estuda conceitos solicitados no Edital.
À banca examinadora do processo seletivo de Sertãozinho 01 2017
_________________________________________________________________________________________________
Esse problema esta dentro do conceito de múltiplos, ou seja, o menor deles (m.m.c) que nao está prevsito no edital e
nem na referencia bibliográfica do edital, que trata esse conceito como separadamente do conceito de operacoes de
inteiros e propriedades e operacoes de decimais ou fracoes.Ou seja, no referencial bibliográfico situacoes problemas
envolvendo multiplos e divisores sao conceitos distintos das operacoes com numeros. Por nao estar especificado esse
conteúdo, peco a anulacao dessa questao. Obrigada.
_________________________________________________________________________________________________
não foi pedido no gabarito ,proporção e progressão , operações e propriedades , razão , sendo assim outras questões
deverão ser anuladas.
_________________________________________________________________________________________________
Apesar da resolução usar a transformação de medida de tempo, (anos em meses, meses em dias ) como previsto no
Edital, esse problema está dentro do conceito de múltiplos, ou seja, o menor deles (MMC), que não está previsto no
edital, que trata esse conceito como separadamente do conceito de operações de inteiros, propriedades e operações de
decimais ou frações. Ou seja, no referencial bibliográfico (MATEMÁTICA Completa de José Ruy Giovanni e outros - FTD
Editora, 1º edição, 2001), situações problemas envolvendo múltiplos e divisores são conceitos distintos das operações
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com números. Por não está especificado esse conteúdo, peço a anulação da questão.
_________________________________________________________________________________________________
Apesar da resolução usar a transformação de medida de tempo(anos em meses, meses em dias), como previsto no
Edital, esse problema está dentro do conceito de múltiplos, ou seja, o menor deles (MMC), que não está previsto no
edital, que trata esse conceito como separadamente do conceito de operações de inteiros, propriedades e operações de
decimais ou frações.Ou seja, no referencial Bibliográfico (MATEMÁTICA Completa de José Ruy Giovanni e outros - FTD
Editora.1ª edição.2001), situaçõesproblemas envolvendo múltiplos e divisores são conceitos distintos das operações com
números. Por não está especificado esse conteúdo, peço a anulação da questão.
À banca examinadora SERTÃOZINHO PROCESSO SELETIVO - 001/2017
_________________________________________________________________________________________________
Justificativa: Apesar da resolução usar a transformação de medida de tempo, (anos em meses, meses em dias) como
previsto no edital, esse problema está dentro do conceito de múltiplos, ou seja, o menor deles (MMC), que não está
previsto no edital, que trata esse conceito como separadamente do conceito de operações de inteiros, propriedades e
operações de decimais ou frações. Ou seja, no referencial bibliográfico (MATEMÁTICA Completa de José Ruys Giovanni
e outros - FTD Editora, 1° Edição, 2001.), situações problemas envolvendo múltiplos e divisores são conceitos distintos
das operações com números. Por não estar especificado esse conteúdo, peço a ANULAÇÃO da questão.

ANÁLISE

De pronto, verifica-se que não há contestação em relação à alternativa assinalada no gabarito. Trata-se de questão de
matemática básica, abrangida por diversos itens do conteúdo programático: Números inteiros: operações e
propriedades (...) Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade (...)Coleta, organização e
apresentação de dados (...) Raciocínio lógico (...) Reconhecimento de sequências e padrões (...) Compreensão de
estruturas lógicas. Pode-se resolver utilizando o MMC (propriedade de números inteiros) ou meramente montando-se
tabela obtida pela multiplicação dos números e comparando-se os resultados, por exemplo (compreensão de estruturas
lógicas) dentre outras diversas formas de resolução. Não merece, portanto, acolhida os recursos referentes à
impropriedade da questão em prova de Professor de Educação Básica.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

25 -

“O ministro ___________ foi escolhido para ser o novo relator dos processos da Operação Lava Jato no STF (Supremo
Tribunal Federal), em sorteio realizado nesta quinta-feira (2) por determinação da presidente da Corte, ministra Cármen
Lúcia” (Fonte: noticias.uol.com.br, 02/02/2017). Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

(A)

Teori Zavaski

(B)

Ricardo Lewandowski

(C)

Dias Toffoli

(D)

Edson Fachin

RECORRENTES

2000259906 - CINTIA MARIA DE OLIVEIRA
2000259825 - JOSANA CARLA BATISTA COSTA

SOLICITAÇÕES

Solicito respeitosamente, a revisão d questão 15 cujo o gabarito oficial aponta a letra D como resposta. Revisando a
questões e consultando sites os quais foram mencionados no edital como material para pesquisas como : o site folha de
São Paulo e G1 as reportagens citaram o nome do ministro como Luis Edson Fachin, na questão aponta o nome de
Edson fachin , sendo assim induzindo ao erro por faltar o primeiro nome na questão. Como por exemplo Cintia Maria de
Oliveira não é o mesmo que Cintia Oliveira
_________________________________________________________________________________________________
O nome correto é Luis Edson Fachin
na prova estava somente Edson Fachin, o que induziu ao erro.

ANÁLISE

O ministro é usualmente referido como Edson Fachin, conforme dezenas de fontes confirmam (O Globo, Terra, Folha,
Agência Brasil, BBC) em rápida consulta na internet. Assim ocorre com a própria fonte referida no enunciado da
questão: "O ministro Edson Fachin foi escolhido para ser o novo relator dos processos da Operação Lava Jato no STF
(Supremo Tribunal Federal), em sorteio realizado nesta quinta-feira (2) por determinação da presidente da Corte, ministra
Cármen Lúcia"
(https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2017/02/02/fachin-e-o-novo-relator-da-lava-jato-no-supremo.htm).

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

28 -

Rede Social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações, conectadas por um ou vários tipos de
relações, que compartilham valores e objetivos comuns.
As redes sociais online podem operar em diferentes níveis, como, por exemplo, redes de relacionamentos redes
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profissionais, redes comunitárias, redes políticas, redes militares, dentre outras.
Permitem ainda analisar a forma como as organizações desenvolvem a sua atividade, como os indivíduos alcançam os
seus objetivos ou medir o capital social – o valor que os indivíduos obtêm da rede social.
São exemplos de redes sociais, EXCETO:
(Fonte: http://marketingdeconteudo.com/redes-sociais-mais-usadas-no-brasil/)
(A)

Google

(B)

Facebook

(C)

WhatsApp

(D)

Youtube

RECORRENTES

2000258770 - ANDREA MARIA SEGATTO SAIANI MOYSES

SOLICITAÇÕES

Caros Examinadores , a banca considerou a letra ( D) para a alternativa correta. No entanto, peço a vocês que
verifiquem novamente a questão, pois o site youtube não é ainda considerado uma rede social, e sim ser classificado
como mídia social, isso acabou gerando uma dúvida para escolher a resposta correta, pois o google possui sim uma
rede social , peço que a questão seja revista e para isso envio o link de minha pesquisa para comprovação do fato e
da dúvida gerada. . Segue abaixo os links.
http://www.digai.com.br/2015/04/qual-diferenca-entre-midia-social-e-rede-social/
http://olhardigital.uol.com.br/pro/noticia/youtube-pode-virar-uma-rede-social/61537
att
Andréa Maria Segatto Saiani Moysés

ANÁLISE

Consoante a fonte bibliográfica indicada, o Youtube é considerado uma rede social. Já o Google é um buscador e não
uma rede social, porém, como alega o próprio recorrente, possui uma rede social, que é o Google +. Como a
alternativa (A) não se refere ao Google +, ela encontra-se incorreta, conforme determina o gabarito.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

31 -

Analise as seguintes disposições referentes aos currículos da educação infantil e do ensino fundamental:
1 - O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da
educação infantil e do ensino fundamental.
2 - A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação infantil
e do ensino fundamental.
3 - A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta
pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 (duas) horas mensais.
(Fonte: Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, art. 26)
De acordo com a norma referida, estão corretos os itens:

(A)

1, apenas.

(B)

1 e 2, apenas.

(C)

2 e 3, apenas.

(D)

1, 2 e 3.

RECORRENTES

2000260177 - ELIANE ALEXANDRE DA SILVA

SOLICITAÇÕES

questão 31 considero esta questão mal elaborada e também a resposta não é a D
No artigo 26 da LDB 9394/1996 esta assim:
2°-O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da
educação infantil e do ensino fundamental, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.
3°-A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação
infantil e do ensino fundamental, sendo sua prática facultativa ao aluno:
8º A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta
pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 (duas) horas mensais.
Na a questão a assertiva 1 esta incompleta não contem todo o inciso 2°. Esta assim:O ensino da arte, especialmente
em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação infantil e do ensino
fundamental.
a assertiva 2- que é o inciso 3° também esta incompleta assim:A educação física, integrada à proposta pedagógica
da escola, é componente curricular obrigatório da educação infantil e do ensino fundamental.
Portanto essa questão deve ser anulada por ter sido mal elaborada, pois a partir dos erro encontrados a resposta
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correta seria a somente a assertiva 3, mas não temos temos somente ela como resposta.e assim a questão ficou sem
resposta correta.
ANÁLISE

As assertivas apresentadas nos itens 1, 2 e 3 são corroboradas pela norma referida no enunciado da questão. Não
contrariam o que dispõe a norma. Não se solicitou aferição da integralidade do texto, apenas se as assertivas
dispostas estão corretas ou não. Neste norte, as três assertivas são corretas, e portanto, a alternativa (D) indicada no
gabarito deve prevalecer.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

32 -

No que concerne às formas para a organização curricular, analise as seguintes assertivas:
1 - A transversalidade difere da interdisciplinaridade e ambas se complementam, rejeitando a concepção de conhecimento
que toma a realidade como algo estável, pronto e acabado.
2 - A interdisciplinaridade é entendida como uma forma de organizar o trabalho didático-pedagógico em que temas e eixos
temáticos são integrados às disciplinas e às áreas ditas convencionais, de forma a estarem presentes em todas elas.
3 - A transversalidade refere-se à dimensão didático-pedagógica, e a interdisciplinaridade, à abordagem epistemológica
dos objetos de conhecimento.
(Fonte: Resolução CNE/CEB nº 4/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, art. 13, §§ 4º, 5º e
6º)
De acordo com a norma referida, estão corretos os itens:

(A)

1 e 2, apenas.

(B)

1 e 3, apenas.

(C)

2 e 3, apenas.

(D)

1, 2 e 3.

RECORRENTES

2000261205 - LIVIA CAROLINA DA COSTA BARBOSA
2000259620 - NATALIA CRISTINA MAROSTICA VERONEZI

SOLICITAÇÕES

A proposição 2, que trata da interdisciplinaridade, está correta, portanto a alternativa correta é a D.
Referencia: http://www.infoescola.com/pedagogia/interdisciplinaridade/
_________________________________________________________________________________________________
Na questão 32, diz que a alternativa correta seria a resposta B, mas na verdade seria a resposta (D)
Veja bem: De acordo com a Resolução CNE/CEB n° 04/2010, todas as alternativas estão corretas
§ 4º A transversalidade é entendida como uma forma de organizar o trabalho didáticopedagógico
em que temas e eixos temáticos são integrados às disciplinas e às áreas ditas
convencionais, de forma a estarem presentes em todas elas.
§ 5º A transversalidade difere da interdisciplinaridade e ambas complementam-se,
rejeitando a concepção de conhecimento que toma a realidade como algo estável, pronto e
acabado.
§ 6º A transversalidade refere-se à dimensão didático-pedagógica, e a
interdisciplinaridade, à abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento.
São informações encontradas no site da MEC (http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf)

ANÁLISE

O item 2 está incorreto, pois a definição refere-se, segundo à fonte referida, à TRANSVERSALIDADE, e não à
interdisciplinaridade, conforme conta no item.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

36 -

Analise as seguintes assertivas sobre a comunicação e o uso da escrita nas aulas de Matemática:
1 - Os símbolos da matemática, como as letras ou os caracteres em outras linguagens, formam a linguagem escrita de
matemática. O único recurso da comunicação da linguagem matemática é o escrito, ou seja, a escrita não constitui para a
matemática um segundo código, mas um código único.
2 - A escrita matemática seria uma forma mais simplificada da escrita, uma vez que a ideia implícita na elaboração e
sistematização da linguagem matemática é que ela seja mais abrangente e difusa que a linguagem usual, no sentido de
fomentar a possibilidade da dubiedade em sua interpretação.
(Fonte: SMOLE, K.; DINIZ, M.I. - Ler e escrever e resolver problemas, 2001, p. 23)
De acordo com a fonte bibliográfica referenciada, estão corretas as assertivas:

(A)

1, apenas.
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RECORRENTES

2000262040 - NATHALIA SUPPINO RIBEIRO DE ALMEIDA

SOLICITAÇÕES

De acordo com a obra de Smoler (Smole, K. S. e Diniz. M. I.Ler, Escrever e Resolver Problemas: Habilidades Básicas
para Aprender Matemática.Porto Alegre: Artmed, 2001), cuja bibliografia é parte das obras exigidas no edital dessa
prova, a oralidade, tanto quanto a escrita, é classificada também como um recurso de comunicação utilizado nos
processos de ensino e aprendizagem da matemática. Desse modo, não é possível afirmar em uma alternativa que a
escrita seja "o único recurso da comunicação da linguagem matemática" como consta no número 1 da questão.
Sendo assim, por não estarem de acordo com a obra mencionada acima, nem a afirmativa 1 nem a afirmativa 2, o
gabarito deve ser alterado para que seja correta a alternativa "(D) nenhuma".

ANÁLISE

Verifica-se de excerto extraído da bibliografia referencial em comento, pág. 23:
“Segundo vimos no item sobre a oralidade, o único recurso de comunicação da linguagem matemática é o
escrito, ou seja, a escrita não constitui para a matemática um segundo código, mas um código único”.
Neste sentido, o item 1 reproduz na íntegra assertiva da própria autora na obra de referência, não se podendo, pois,
contestar a alternativa anunciada no gabarito.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

37 -

“A atuação do professor em sala de aula deve levar em conta fatores sociais, culturais e a história educativa de cada aluno,
como também características pessoais de déficit sensorial, motor ou psíquico, ou de superdotação intelectual.
Deve-se dar especial atenção ao aluno que demonstrar a necessidade de resgatar a autoestima.
Trata-se de garantir condições de aprendizagem a todos os alunos, seja por meio de incrementos na intervenção
pedagógica ou de medidas extras que atendam às necessidades individuais”.
(Fonte: Parâmetros Curriculares Nacionais – 1ª/4ª – Vol. 1 – Introdução, p. 63)
As orientações acima, extraídas da fonte referenciada, referem-se a qual princípio didático geral, orientador das práticas
pedagógicas?

(A)

Autonomia

(B)

Diversidade

(C)

Interação e cooperação

(D)

Disponibilidade para a aprendizagem

RECORRENTES

2000259610 - JOAO BATISTA PIMENTA

SOLICITAÇÕES

Pelo enunciado da questão, a resposta correta da questão corresponde a alternativa "A" e não alternativa "B" conforme
consta no gabarito. Pelos dados corresponde a autonomia da criança.

ANÁLISE

Segundo a bibliografia referencial indicada no enunciado da questão, pag. 63, o texto dos PCN se refere à
Diversidade, e não à Autonomia.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

40 -

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil define dois âmbitos de experiências: Formação Pessoal e Social
e Conhecimento de Mundo. Neste sentido, analise as seguintes assertivas:
1 - O âmbito de Formação Pessoal e Social refere-se às experiências que favorecem, prioritariamente, a construção do
sujeito. Está organizado de forma a explicitar as complexas questões que envolvem o desenvolvimento de capacidades de
natureza global e afetiva das crianças, seus esquemas simbólicos de interação com os outros e com o meio, assim como a
relação consigo mesmas.
2 - O âmbito de Conhecimento de Mundo refere-se à construção das diferentes linguagens pelas crianças e às relações que
estabelecem com os objetos de conhecimento. Este âmbito traz uma ênfase na relação das crianças com alguns aspectos
da cultura.
3 - O âmbito de Formação Pessoal e Social abarca um eixo de trabalho denominado Natureza e Sociedade.
(Fonte: Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, Vol. 1 – Introdução, pp. 45-46)
De acordo com a fonte bibliográfica referenciada, estão corretos os itens:

(A)

1 e 2, apenas.

(B)

1 e 3, apenas.
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RECORRENTES

2000259610 - JOAO BATISTA PIMENTA
2000258048 - JULIANA APARECIDA RIBEIRO

SOLICITAÇÕES

Pelo enunciado e pela fundamentação legal a alternativa correta corresponde a letra "B" e não a alternativa "A" como
constou no gabarito.
_________________________________________________________________________________________________
Prezada Banca examinadora venho pedir a anulação do questão numero 40 de conhecimentos pedagógicos, pois não há
alternativa correta, sendo argumentada com o REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO
INFANTIL
“Se concretiza em dois âmbitos de experiências: Formação Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo que são
constituídos pelos seguintes eixos de trabalho: Identidade e autonomia, Movimento, Artes visuais, Música, Linguagem
oral e escrita, Natureza e sociedade e Matemática. “Estes eixos foram escolhidos por se constituírem em uma parcela
significativa da produção cultural humana que amplia e enriquece as condições de inserção das crianças na sociedade. ”
Pág 46
Visto como mostra o trecho acima o eixo NATUREZA E SOCIEDADE constam Formação pessoal e conhecimento de
mundo, por isso todas as assertivas estão corretas desse modo a questão com certeza deverá ser anulada pois não
existe alternativa que contemple a resposta correta.
Desde já agradeço.

ANÁLISE

De acordo com o Referencial Curricular para a Educação Infantil, pág. 45-46, o eixo "Natureza e Sociedade" é abrangido
pelo âmbito "Conhecimento de Mundo", e não "Formação Pessoal e Social", portanto o item 3 está incorreto. Os demais
itens correspondem ao texto indicado no enunciado, portanto não há reparo a se fazer na alternativa anunciada no
gabarito.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.
PEB II - ARTE

38 -

Peça de teatro ou drama em que a história é contada por meio de ação e expressão corporal. É geralmente uma história
completa, muito engraçada e contada sem palavras, com gestos facilmente compreendidos:
(Fonte: COLL, César et al. Aprendendo Arte, 2002, p. 207).

(A)

Mímica

(B)

Revista

(C)

Farsa

(D)

Pantomima

RECORRENTES

2000259281 - CAMILA ALMEIDA SOARES PERON
2000261651 - SONIA APARECIDA DOS SANTOS SIQUEIRA

SOLICITAÇÕES

Ola Banca,
"Pantomima é uma história narrada com o corpo, gestual, que utiliza QUASE nenhuma ou o MÍNIMO de palavra possível.
Mimica, é movimento, gestual. Uma história CONTADA SEM PALAVRAS."
Acredito que a questão 38 a alternativa correta é A,
não a alternativa D, como consta no gabarito.
Obrigada desde já.
_________________________________________________________________________________________________
Tanto mímica quanto pantomima são artes de narrar com o corpo e são modalidades cênicas. Então podem ser tanto a
resposta A quato a resposta B.
Pantomima é um teatro gestual que faz o menor uso possível de palavras e o maior uso de gestos através da mímica. É
a arte de narrar com o corpo. É uma modalidade cênica que se diferencia da expressão corporal e da dança,
basicamente é a arte objetiva da mímica, é um excelente artifício para comediantes, cômicos, palhaços, atores,
bailarinos, enfim, os intérpretes.
Mímica é uma das formas de comunicação humana, normalmente conhecida como a arte de expressar os pensamentos
e/ou os sentimentos por meio de gestos, é dentro das artes cênicas, o estudo da ação física do homem em seu meio.
Assim portanto, é uma classe de sematologia. Um mímico é alguém que utiliza movimentos corporais para se comunicar,
sem a necessidade do uso da fala. A mímica enquanto expressão artística, como no caso da dança, se apresenta de
várias formas e estilos, sendo mais conhecido a Pantomima, onde os artistas usam cara branca e se inspiram na figura
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do pierrot.
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/
ANÁLISE

De acordo com a bibliografia referencial citada, “os termos ‘mímica” e “pantomima” costumam ser confundidos”. (...) A
pantomima é, geralmente, uma história completa” (...) Já com a mímica criam-se situações curtas”. Não obstante as
características comuns, o enunciado apresenta definição que se refere exclusivamente à pantomima, segundo a fonte
bibliográfica referenciada. Desta forma, a alternativa anunciada no gabarito está correta.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.
PEB II - CIÊNCIAS

22 -

O ensino de Ciências Naturais deverá então se organizar de forma que, ao final do ensino fundamental, os alunos tenham
desenvolvido as seguintes capacidades:
1 - Compreender a natureza como um todo dinâmico e o ser humano, em sociedade, como agente de transformações do
mundo em que vive, em relação essencial com os demais seres vivos e outros componentes do ambiente.
2 - Conhecer o mundo atual em sua diversidade, favorecendo a compreensão, de como as paisagens, os lugares e os
territórios se constroem.
3 - Saber utilizar conceitos científicos básicos, associados a energia, matéria, transformação, espaço, tempo, sistema,
equilíbrio e vida.
(Fonte: Parâmetros Curriculares Nacionais – 5ª/8ª – Vol. 4 – Ciências Naturais, p. 29)
De acordo com a bibliografia referenciada, estão corretas as orientações:

(A)

1 e 2, apenas.

(B)

1 e 3, apenas.

(C)

2 e 3, apenas.

(D)

1, 2 e 3.

RECORRENTES

2000260079 - RENAN GONCALVES DA SILVA

SOLICITAÇÕES

Solicito a alteração do gabarito.
A alternativa apresentada como correta é a opção “B”. A mudança solicitada é para que a alternativa “D” seja
considerada a correta. Justificativa:
O item 2 “classificado” como incorreto pode ser retratado como alternativa correta.
De acordo com a página 29 do documento PCN (5ª-8ª série, volume 4): “O ensino de procedimentos só é possível pelo
trabalho com diferentes temas de Ciências Naturais, que serão investigados de formas distintas, com atenção para
aqueles que permitem ampliar a compreensão da realidade local”, desse modo, entende-se que o aluno ao final do
ensino fundamental tenha sim a capacidade de compreensão do ambiente na qual está inserido, levando em
consideração a construção do seu habitat e principalmente da paisagem, visto que, de acordo com Kotler (1976, p.18), a
paisagem é a base do meio físico, onde o homem em coletividade a utiliza, ou não, e a transforma segundo diferentes
critérios, além disso, pode ser caracterizada como um conjunto de organismos num meio físico, cujas propriedades
podem ser explicadas segundo leis ou modelos, com ajuda das ciências físicas e ou biológicas. Portanto, compreender
o lugar, o território e principalmente a paisagem é fundamental para que o aluno entenda ser um agente observador e
transformador do local em que vive, desenvolvendo desse modo, suas percepções acerca do construir um ambiente.
De certo modo, o item 2 (“Conhecer o mundo atual em sua diversidade, favorecendo a compreensão, de como as
paisagens, os lugares e os territórios se constroem”) está relacionado ao item 1 (classificado como correto). Portanto,
todas observações (1, 2 e 3) podem ser classificadas como adequadas.
Obrigado.

ANÁLISE

A página 29 da bibliografia referencial apresenta uma série de capacidades que se esperam do aluno no ensino de
Ciências Naturais. Nenhuma delas se refere ao item 2. Na realidade, o item 2 corresponde, literalmente, a um dos
objetivos gerais da área de Geografia, conforme Parâmetros Curriculares Nacionais, 5ª a 8ª séries, volume 5 –
Geografia, pág. 34-35: “conhecer o funcionamento da natureza em suas múltiplas relações, de modo que compreenda o
papel das sociedades na construção do território, da paisagem e do lugar”. Portanto, o item 2 está incorreto por se
referir a objeto da Geografia e não das Ciências Naturais, segundo a bibliografia referencial constante do conteúdo
programático.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

27 -

“Neste ciclo, os estudos sobre os seres vivos precisam ser detidamente examinados. Por tradição, grande parte de nossos
currículos encontra-se presa a esquemas de classificação biológica baseados em uma Sistemática que se fundamenta nas
semelhanças morfológicas entre as espécies. Os seres vivos são apresentados a partir de agrupamentos da Sistemática
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(reinos, filos ou divisões, classes, gêneros etc.), enfatizando-se a descrição de sua morfologia e fisiologia. Extensa
nomenclatura está no cerne destas propostas curriculares. Nelas, as classificações são tomadas como unidades
estanques, desconhecendo-se os atuais debates científicos deste campo de conhecimentos”.
(Fonte: Parâmetros Curriculares Nacionais – 5ª/8ª – Vol. 4 – Ciências Naturais, p. 68)
As orientações acima são propostas para trabalhar qual dos eixos temáticos do ensino de Ciências Naturais no Ensino
Fundamental?
(A)

Terra e Universo

(B)

Vida e Ambiente

(C)

Tecnologia e Sociedade

(D)

Ser Humano e Saúde

RECORRENTES

2000259336 - HELOISA VICENTE GARCIA
2000261143 - IGOR MAGELA MERCHI
2000260079 - RENAN GONCALVES DA SILVA

SOLICITAÇÕES

Segundo o Gabarito disponibilizado pela "Publiconsult", a questão 27 tem como resposta correta a alternativa "D - Ser
Humano e Saúde".
No entanto, após conferência da resposta na bibliografia sugerida pela própria questão (sendo ela: "Fonte: Parâmetros
Curriculares Nacionais - 5ª/8ª - Vol. 4 - Ciências Naturais, página 68 do Texto Completo "), percebi que houve um
equívoco na definição CORRETA de qual eixo temático pertence o trecho inserido na questão.
Segundo o que consta nessa Fonte Bibliográfica sugerida acima, a ALTERNATIVA CORRETA seria a alternativa "B Vida e Ambiente".
Peço a gentileza de conferirem na Bioliografia o ITEM "vIDA E AMBIENTE, pertencente ao tópico CIÊNCIAS NATURAIS
NOS TERCEIRO E QUARTO CICLOS - TERCEIRO CICLO Ciências Naturais no terceiro ciclo".
Grata pela compreensão e na certeza de que tomarão as devidas providências.
Heloísa Vicente Garcia.
________________________________________________________________________________________________
A referida questão está com o gabarito ERRADO. O gabarito consta como alternativa D, entretanto, o gabarito
CORRETO é a alternativa B.
Parte do enunciado da questão (transcrito entre aspas logo abaixo) é texto retirado dos Parâmetros Curriculares
Nacionais como consta na própria fonte da questão.
“Neste ciclo, os estudos sobre os seres vivos precisam ser detidamente examinados. Por tradição, grande parte de
nossos currículos encontra-se presa a esquemas de classificação biológica baseados em uma Sistemática que se
fundamenta nas semelhanças morfológicas entre as espécies. Os seres vivos são apresentados a partir de
agrupamentos da Sistemática (reinos, filos ou divisões, classes, gêneros etc.), enfatizando-se a descrição de sua
morfologia e fisiologia. Extensa nomenclatura está no cerne destas propostas curriculares. Nelas, as classificações são
tomadas como unidades estanques, desconhecendo-se os atuais debates científicos deste campo de conhecimentos.”
Fonte: Parâmetros Curriculares Nacionais – 5ª/8ª – Vol. 4 – CiÊncias Naturais, p. 68.
Link para consulta:
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencias.pdf
Em consulta ao documento fornecido como fonte, observa-se que o assunto faz parte do eixo temático VIDA E
AMBIENTE (ALTERNATIVA B).
Portanto pede-se ALTERAÇÂO DE GABARITO para a alternativa B.
________________________________________________________________________________________________
Solicito a alteração do gabarito.
A alternativa apresentada como correta é a opção “D”. A mudança solicitada é para que a alterna “B” seja considerada a
correta. Justificativa:
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (5ª-8ª série, volume 4), na página 68 retrata exatamente o trecho
apresentado no enunciado, no entanto, o trecho pertence ao eixo temático Vida e Ambiente – tópico abordado a partir da
página 67 do documento. Portanto, a resposta Ser Humano e Saúde não se enquadra como correta.
Obrigado.

ANÁLISE

Razão assiste os recorrentes. Compulsando a bibliografia referencial citada, as orientações do enunciado se referem ao
eixo temático: “Vida e Ambiente”, portanto o gabarito deve ser alterado para (B).

DELIBERAÇÃO

GABARITO ALTERADO PARA (B).
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32 -

Analise as seguintes definições:
1 - O número de cromossomos é variável dentro da mesma espécie.
2 - As células reprodutoras ou gametas dos organismos diploides possuem dois conjuntos de cromossomos, sendo, por isso,
diploides.
(Fonte: GOWDAK, Demétrio et al. Biologia, 2010 – p. 57)
Estão corretos os itens:

(A)

1, apenas.

(B)

2, apenas.

(C)

1 e 2.

(D)

Nenhum.

RECORRENTES

2000259336 - HELOISA VICENTE GARCIA

SOLICITAÇÕES

Segundo o Gabarito disponibilizado pela "Publiconsult", a questão 32 tem como resposta correta a alternativa "D Nenhum".
No entanto, após conferência da resposta em algumas biobliografias da área de Ciências, já que não possuo a bibliografia
sugerida pela própria questão, percebi que houve um equívoco quanto à DEFINIÇÃO 1 - O número de cromossomos é
variável dentro da mesma espécie". O equívoco se dá no momento em que essa Definição 1 é colocada como falsa ou
errada, quando na verdade ela é verdadeira, se investigada nas bibliografias que apresento abaixo:
Fonte 1: Universidade Federal De Santa Maria- Centro De Ciências Naturais e Exatas – CCNE / Departamento de Biologia
- DISCIPLINA DE GENÉTICA - AGRONOMIA (Unidade 3 – Genética de Poliploides, Tópico 3 - Os Euploides, Subtópico
3.1
Os
Autopoliploides,
página
28).
Link
de
acesso:
http://w3.ufsm.br/geneticavegetal/images/anexos/textosgenetica/Texto%203%20%20Gen%C3%A9tica%20de%20poliploides.pdf
Fonte 2: Site Portal Educação - Biologia - Artigos - Citologia - Cromossomos, 6º parágrafo.
Link de acesso: https://www.portaleducacao.com.br/biologia/artigos/28275/cromossomos
Fonte 3: Walter S. Judd; Christopher S. Campbell; Elizabeth A. Kellogg; Peter F. Stevens; Michael J. Donoghue.
Sistemática Vegetal - Um enfoque filogenético. 3ª Edição. Subtópico "Cromossomos", página 90 a 92. Link de acesso:
https://books.google.com.br/books?id=fUlCDQAAQBAJ&pg=PA91&lpg=PA91&dq=o+n%C3%BAmero+de+cromossomos+
%C3%A9+vari%C3%A1vel+dentro+da+mesma+esp%C3%A9cie?&source=bl&ots=Mc-FRoJoZZ&sig=Sl4GUfEo_q2lr2jznxW_JA76Mc&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwjX7sz0t43SAhVBfpAKHbYTABAQ6AEITDAI#v=onepage&q=o%20n%C3%BAmero%20de%20cr
omossomos%20%C3%A9%20vari%C3%A1vel%20dentro%20da%20mesma%20esp%C3%A9cie%3F&f=false
Fonte 4: AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Fundamentos da Biologia Moderna (Moderna, 2006).
Unidade II, Capítulo 9, Tópico 9.2 - Gametogênese e Fertilização - PARTENOGÊNESE, página 206.
Fonte 5: Erros na Divisão Celular e Alterações Cromossômicas - Estudo da Genética e da Evolução - Texto em Slides,
páginas 35 a 59.
Link de acesso: https://marilandabellini.files.wordpress.com/2011/04/microsoft-powerpoint-5_erros_alteracao-modo-decompatibilidade.pdf
Observa-se na Fonte 4 e 5 que é indiscutível a presença de variação do número de cromossomos dentro de uma mesma
espécie. No processo de Partenogênese em Abelhas do Gênero "Apis" na Figura 9.1, o macho da espécie é haplóide (n)
pois são originados de óvulos não fecundados, enquanto rainhas e operárias (fêmeas) são diplóides (2n), pois originam-se
de processo de fecundação de dois indivíduos haplóides (n). Isso mostra que há variação no número de cromossomos na
mesma espécie.
Observa-se na Fonte 2 e 5 um outro exemplo, no caso dos seres humanos, em que alguns indivíduos podem apresentar
uma diferença no número de cromossomos sexuais e/ou autossômicos, originando diversas Síndromes, dentre elas a
Síndrome de Down, uma trissomia do cromossomo 21. Nesse caso, o indivíduo apresenta 47 cromossomos no total, em
vez de 46 (que é o esperado e natural).
Segundo o que consta nessas Fontes Bibliográficas sugeridas acima, a ALTERNATIVA CORRETA seria a alternativa "A 1, apenas".
Peço a gentileza de conferirem as Bioliografias.
Grata pela compreensão e na certeza de que tomarão as devidas providências.
Heloísa Vicente Garcia.

ANÁLISE

Não obstante poder existir eventual entendimento diferente acerca da matéria, o referencial comum é de que “o número
de cromossomos é constante dentro da mesma espécie”, conforme rápida pesquisa em dezenas de fontes, sendo que
deve prevalecer, neste caso, o entendimento mais comum, e em especial, a bibliografia referencial constante do conteúdo
programático para dirimir eventual recurso. Neste caso, conforme a referida fonte, a alternativa indicada no gabarito deve
ser mantida.

26

Prefeitura Municipal de
SERTÃOZINHO

DELIBERAÇÃO

Processo Seletivo
Nº 001/2017

RELATÓRIO DA BANCA - RECURSOS
CONTRA QUESTÕES E GABARITO

16FEV
2017

INDEFERIDO.
PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA

9-

“O Ensino Fundamental com 9 anos de duração, requer matrícula obrigatória para as crianças a partir dos_______ de idade,
tem duas fases sequentes com características próprias, chamadas de anos iniciais, com 5 anos de duração; e anos finais,
com 4 anos de duração, para os estudantes de ____________”.
(Fonte: Resolução CNE/CEB nº 4/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, art. 23)
Assinale a alternativa que preenche as lacunas corretamente, na ordem requerida, de acordo com a norma referida:

(A)

5 anos; 10 a 13 anos.

(B)

5 anos; 11 a 14 anos.

(C)

6 anos; 11 a 14 anos.

(D)

6 anos; 12 a 15 anos.

RECORRENTES

2000258180 - RENATO FABIANO ROZZETTO

SOLICITAÇÕES

Questão 09: Segundo o portal do Mec (utilizado com referência e que pode ser observado e consultado través do link
abaixo) a alternativa correta é a B e não a C como foi apresentado no gabarito, peço que o mesmo seja alterado e as
provas sejam corrigidas e os pontos atribuídos conforme a correção.
Seção II
Ensino Fundamental
Art. 23. O Ensino Fundamental com 9 (nove) anos de duração, de matrícula obrigatória para as crianças a partir dos 6
(seis) anos de idade, tem duas fases sequentes com características próprias, chamadas de anos iniciais, com 5 (cinco)
anos de duração, em regra para estudantes de 6 (seis) a 10 (dez) anos de idade; e anos finais, com 4 (quatro) anos de
duração, para os de 11 (onze) a 14 (quatorze) anos.
fonte: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf

ANÁLISE

O excerto da fonte bibliográfica referido pelo recorrente apenas corrobora a alternativa anunciada no gabarito, haja vista
que o ensino fundamental requer matrícula obrigatória para crianças a partir dos 6 anos de idade, e os anos finais
destinam-se aos estudantes de 11 a 14 anos.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

13 -

“O tema Ética diz respeito a praticamente todos os outros temas tratados pela escola. E mais ainda: diz respeito às relações
humanas presentes no interior da escola e àquelas dos membros da escola com a comunidade. A proposta de transversalidade
aparece como justificada por várias razões, dentre as quais:
1 - Não refazer o erro da má experiência da Moral e Cívica, que partia do pressuposto que a formação moral corresponde a uma
“especialidade” e deveria ser isolada no currículo por meio de aulas específicas.
2 - A problemática moral está presente em todas as experiências humanas e, portanto, deve ser enfocada em cada uma dessas
experiências que ocorrem tanto durante o convívio na escola como no embate com as diversas matérias.
3 - A questão moral representa quase uma síntese dos impasses que o atual modelo de civilização acarreta, pois consideram o
que se assiste no início do século XXI, não só como crise ambiental, mas civilizatória, e que a superação dos problemas exigirá
mudanças profundas na concepção de mundo, de natureza, de poder, de bem-estar, tendo por base novos valores.
(Fonte: Parâmetros Curriculares Nacionais – 5ª/8ª – Temas Transversais – Ética, p. 64)
De acordo com a fonte bibliográfica referenciada, estão corretos os itens:

(A)

1 e 2, apenas.

(B)

1 e 3, apenas.

(C)

2 e 3, apenas.

(D)

1, 2 e 3.

RECORRENTES

2000257857 - DIEGO DE SOUZA BORGES

SOLICITAÇÕES

O conteúdo não especifica exatamente a alternativa correta.

ANÁLISE

A alegação do recorrente não é suficiente para entender o que o mesmo pleiteia, razão pela qual o recurso, de pronto,
deve ser indeferido. Não obstante, os itens 1 e 2 referem-se ao tema transversal Ética, e o item 3 ao tema transversal
Meio Ambiente (PCN – 5/8 – Temas Transversais – Meio Ambiente, pág. 178-179), não se prestando, pois, a justificar a
a proposta de transversalidade do tema Ética.
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INDEFERIDO.

25 -

Técnica para aumentar a flexibilidade mantendo o músculo desejado na sua maior extensão possível:
(Fonte: BARBANTI, V. J. - Dicionário de Educação Física e Esporte, 2011, p. 21).

(A)

Alongamento estático

(B)

Alongamento dinâmico

(C)

Alongamento cinético

(D)

Alongamento isométrico

RECORRENTES

2000260852 - VANESSA SELES CALIARI

SOLICITAÇÕES

"Exercício estático, também conhecida como isometria, exerce músculos e intensidades elevadas sem movimentos das
articulações". De acordo com a referência bibliográfica a linguagem abordada esta ultrapassada, nos tempos atuais
aprendemos na faculdade que estático é a mesma coisa que isométrico, portanto gostaria que revisasse a questão.
muito obrigada

ANÁLISE

A definição contida no enunciado da questão reproduz integralmente aquela constante da obra bibliográfica de
referência, à página citada, a qual é de 2011, não podendo, pois, estar ultrapassada conforme infere o recorrente. Neste
norte, ao não apresentar bibliografia que suporte sua alegação, o pleito deve ser indeferido.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

34 -

O decatlo é um conjunto de 10 provas de atletismo, realizado em 2 dias, com 5 provas por dia. Assinale a alternativa que
contém uma prova que NÃO faz parte do declatlo:

(A)

100 metros rasos, 110 metros com barreira.

(B)

Lançamento de dardo, 1.500 metros rasos.

(C)

Salto em altura, maratona.

(D)

Arremesso de peso, lançamento de disco.

RECORRENTES

2000259422 - PLINIO EUSTAQUIO BARROSO

SOLICITAÇÕES

a questao em referencia apresenta duas respostas pois 1500 m é uma prova de meio fundo

ANÁLISE

Não obstante ser uma prova de meio fundo, a prova de 1500 metros rasos faz parte do decatlo, o que não ocorre com a
maratona (http://esportes.terra.com.br/atenas2004/interna/0,,OI357380-EI2806,00.html). Portanto a alternativa
apresentada no gabarito está correta.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

35 -

Com relação às regras do arremesso de Peso:
1 - No início do lançamento o peso deve estar colocado entre o ombro e o pescoço do atleta.
2 - O arremessador tem uma área restrita circular de diâmetro 2,135 m (7 pés) para se locomover.
3 - O peso deve ser lançado com a palma das mãos.
(Fonte: IAAF.org - via https://pt.wikipedia.org/wiki/Arremesso_de_peso)
Estão corretos os itens:

(A)

1 e 2, apenas.

(B)

1 e 3, apenas.

(C)

2 e 3, apenas.

(D)

1, 2 e 3.

RECORRENTES

2000259142 - ADEMILSON GOMES DO CARMO

SOLICITAÇÕES

A fonte (IAAF.org-via https://pt.wikipedia.org/wiki/Arremesso de peso) não consta no conteúdo programático do referido
edital, e pesquisas em wikipedia não são confiáveis para fins acadêmicos, considerando que qualquer pessoa
independente de comprovação ou conhecimento prévio pode postar e editar informações nesse local.

ANÁLISE

Verifica-se, de pronto, que o recorrente não contesta a resposta apresentada. A IAAF é a sigla de International
Association of Athletics Federations (Associação Internacional das Federações de Atletismo) fonte incontestável
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referente à matéria objeto da questão. A referência apresentada apresenta meramente tradução do site da IAAF em
inglês, que contém as mesmas informações referentes ás regras do arremesso de peso (https://www.iaaf.org/home), as
quais, por serem básicas, devem ser de conhecimento de qualquer profissional da área da Educação Física,
independente da fonte referida, pois não há divergências de entendimento acerca do assunto em pauta.
DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

36 -

Analise as seguintes regras do Salto em Altura:
1 - Antes de iniciar uma prova de salto em altura, são anunciadas pelo juiz as sucessivas marcas em que a barra horizontal ou sarrafo - será colocada.
2 - Os saltadores têm direito a três tentativas para ultrapassar a barra horizontal.
3 - Esbarrar a barra horizontal de leve, com qualquer parte do corpo, sem a derrubar, não é considerado como falta.
(Fonte: http://www.cdof.com.br/atletism3.htm)
Estão corretos os itens:

(A)

1 e 2, apenas.

(B)

1 e 3, apenas.

(C)

2 e 3, apenas.

(D)

1, 2 e 3.

RECORRENTES

SOLICITAÇÕES

2000259589 - ANDRE CALIARI OLIVEIRA
2000259500 - ARIELE FERNANDA VIDAL LOPES
2000259505 - BRUNO CESAR RODRIGUES
2000259375 - CARLOS DANIEL SILVA DE SOUZA
2000259422 - PLINIO EUSTAQUIO BARROSO
2000258185 - PRISCILA ALMEIDA CAMARGO
2000258180 - RENATO FABIANO ROZZETTO
2000261199 - TAUANA PAULA DA SILVA
2000258567 - WAGNER DIAS DA SILVA
2000260218 - WELLINGTON CARLOS MARCELINO NERES DA ROCHA
Oi, na regra do salto em altura exista algumas questões a se considerar: 1o de acordo com a referencia da prova
(www.cdof.com.br/atletism3.htm) transcrição: "antes de iniciar uma prova de salto em altura, são anunciadas pelo juiz as
sucessivas marcas em que a barra horizontal - ou sarrafo - será colocada. Os saltadores têm direito a três tentativas para
ultrapassá-la." . as ressalvas são: o juiz (arbitro) anuncia as alturas da prova desde que não permaneça apenas um
atleta na prova, pois permanecendo um atleta, o mesmo que decidirá a altura que ira saltar, sem influência da
arbitragem. 2o a fonte afirma que: o atleta teria 3 tentativas para saltar a barra transversal, afirmação essa que validaria
a alternativa 2 da questão 36. No entanto, outro parênteses, também seria: "3 tentativas por altura", dando ao atleta
tentativas quase que inúmeras durante a prova, de acordo com o limite de cada atleta. Uma fonte mais atual seria da
IAAF, através da Cbat.
Obrigado!
_________________________________________________________________________________________________
A questão 36 a resposta correta é a D (1,2 e 3 corretas). Vocês colocaram no gabarito a alternativa B (1 e 3 corretas).
Encontrei a fonte de onde tiraram a frase e percebi que complementaram a mesma, talvez por isso tenham deixado a
opção 2 de fora das corretas.
Na fonte ela está assim: "Os saltadores têm direito a três tentativas para ultrapassá-la".
Na prova vocês colocaram da seguinte maneira: "Os saltadores têm direito a três tentativas para ultrapassar a barra
horizontal."
Por mais que a frase não esteja idêntica de onde a tiraram, o sentido é o mesmo, a frase está correta, pois os saltadores
tem 3 tentativas para ultrapassar a barra horizontal ou sarrafo. Sendo assim a opção 2 também está correta.
Muito obrigada!
Tenham uma ótima semana!
_________________________________________________________________________________________________
A questão 36 a resposta correta é D (1,2 e 3 corretas). No gabarito está como correta a B (1 e 3 corretas). Vocês
deixaram a opção 2 de fora, acredito que pelo fato da frase da Fonte (Site) e da prova não estarem idênticas, porém o
sentido é o mesmo! A regra diz que o saltador tem direito a 3 tentativas para ultrapassar a barra horizontal ou sarrafo.
Fonte (Site): Os saltadores tem direito a três tentativas para ultrapassá-la.
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Prova: Os saltadores tem direito a três tentativas para ultrapassar a barra horizontal.
É o mesmo sentido, a mesma regra!
Obrigado
_________________________________________________________________________________________________
referente a regra de salto em altura baseada na fonte http://www.cdof.com.br/atletism3.htm segue-se...
"Antes de iniciar uma prova de salto em altura, são anunciadas pelo juiz as sucessivas marcas em que a barra horizontal
- ou sarrafo - será colocada.
Os saltadores têm direito a três tentativas para ultrapassá-la.
Esbarrá-la de leve, com qualquer parte do corpo, sem a derrubar, não é considerado como falta. Essa só ocorre quando
o sarrafo cai dos suportes, sendo que após a terceira tentativa sem êxito, o saltador é desclassificado. A ele é dado
também, o direito de recusar-se a saltar qualquer marca que considere facilmente ultrapassável, guardando-se para
alturas maiores".
seguindo esse conteúdo a resposta correta seria letra D, não a que o gabarito demonstra, sendo a letra B.
_________________________________________________________________________________________________
a questão relacionada ao salto em altura encontra-se com a respostas alteradas , uma vez que todas afirmativas são
verdadeiras portanto a alternativa correta é a "D" ao invés da b como encontra-se no edital.
_________________________________________________________________________________________________
Questão sobre salto em altura.
Os saltadores tem direito a três tentativas para ultrapassar a barra horizontal.
Está afirmação está correta e segundo o gabarito consta como incorreta, verificado na própria fonte.
_________________________________________________________________________________________________
Questão 36: Segundo a própria fonte de referência citada no enunciado as três alternativas, A,B e C, estão corretas
sendo assim a alternativa correta é a D (1,2,3,), e não a B (1,3) como está no gabarito, solicito que a mesma seja
alterada e as provas e os pontos sejam atribuído segundo a correção.
Antes de iniciar uma prova de salto em altura, são anunciadas pelo juiz as sucessivas marcas em que a barra horizontal ou sarrafo - será colocada. Os saltadores têm direito a três tentativas para ultrapassá-la. Esbarrá-la de leve, com
qualquer parte do corpo, sem a derrubar, não é considerado como falta.
fonte: http://www.cdof.com.br/atletism3.htm
_________________________________________________________________________________________________
De acordo com a questão 36 que visa a análise das regras do Salto em Alturas as três alternativas estão corretas,
diferentemente do que é colocado no Gabarito
( RESPOSTA B -1,3 são corretas). A própria resposta encontra-se na fonte bibliográfica da prova:
"Antes de iniciar uma prova de salto em altura, são anunciadas pelo juiz as sucessivas marcas em que a barra horizontal
- ou sarrafo - será colocada. Os saltadores têm direito a três tentativas para ultrapassá-la. Esbarrá-la de leve, com
qualquer parte do corpo, sem a derrubar, não é considerado como falta." (http://www.cdof.com.br/atletism3.htm)
_________________________________________________________________________________________________
de acordo com a Fonte Citada (https://www.cdof.com.br/atletism3.htm) o atleta possui três tentativas para transpor o
sarrafo.
"Antes de iniciar uma prova de salto em altura, são anunciadas pelo juiz as sucessivas marcas em que a barra horizontal
- ou sarrafo - será colocada. Os saltadores têm direito a três tentativas para ultrapassá-la. Esbarrá-la de leve, com
qualquer parte do corpo, sem a derrubar, não é considerado como falta. Essa só ocorre quando o sarrafo cai dos
suportes, sendo que após a terceira tentativa sem êxito, o saltador é desclassificado. " (retirado do texto citado na fonte).
Assim, a alternativa correta deve ser a "D" (1,2, e 3), que no enunciado afirma: "1- Antes de iniciar uma prova de salto
em altura, são anunciadas pelo juiz as sucessivas marcas em que a barra horizontal - ou sarrafo - será colocada. 2- Os
saltadores têm direito a três tentativas para ultrapassar a barra horizontal. 3- Esbarrar a barra horizontal de leve, com
qualquer parte do corpo, sem a derrubar, não é considerado como falta."
_________________________________________________________________________________________________
Na questão 36 da prova referente ao salto em altura. Temos três itens onde deve-se escolher as alternativas corretas.
No gabarito consta como letra B no qual os itens 1 e 3 estariam certos de acordo com o GABARITO, mas verificando a
fonte da pesquisa da alternativa verifiquei que a letra D onde constam os itens 1, 2 e 3 são os verdadeiros portanto os
corretos. Pois os saltadores têm direito a três tentativas para ultrapassar a barra horizontal! Portando esta alternativa
deve ser anulado pois todos os itens são verdadeira e a alternativa certa é a LETRA D e não a letra B como esta no
gabarito.
DE ACORDO COM A (FONTE: http://www.cdof.com.br/atletism3.htm)
(1) Antes de iniciar uma prova de salto em altura, são anunciadas pelo juiz as sucessivas marcas em que a barra
horizontal - ou sarrafo - será colocada.
(2) Os saltadores têm direito a três tentativas para ultrapassá-la.
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(3) Esbarrá-la de leve, com qualquer parte do corpo, sem a derrubar, não é considerado como falta.
ANÁLISE

Razão assiste os recorrentes. As três assertivas estão corretas, de acordo com a fonte referenciada. Houve mero lapso
de transcrição da resposta correta para o gabarito, que deverá ser retificado para alternativa (D).

DELIBERAÇÃO

GABARITO ALTERADO PARA (D).

40 -

A história da Educação Física no Brasil nos dá bases para entender como os profissionais atuais reproduzem, no seu
cotidiano, ideais e valores passados. A Educação Física no Brasil desenvolveu-se a partir do século XIX e foi grandemente
influenciada:
1 - Pelas Forças Armadas.
2 - Pela Medicina Higienista.
3 - Pela Educação Moral e Cívica.
(Fonte: DAOLIO, J. - Da Cultura do Corpo, 1994).
De acordo com a fonte bibliográfica referenciada, estão corretos os itens:

(A)

1 e 2, apenas.

(B)

1 e 3, apenas.

(C)

2 e 3, apenas.

(D)

1, 2 e 3.

RECORRENTES

2000259589 - ANDRE CALIARI OLIVEIRA
2000258567 - WAGNER DIAS DA SILVA

SOLICITAÇÕES

Oi, sou professor de Historia da Educação Física do Moura Lacerda, e discutimos muito esta questão dos princípios da
Educação Física no Brasil. Dentre estas questões existe um incontestável papel das forças armadas e dos médicos
higienistas na introdução da Educação Física no Brasil. A questão da prova não engloba o abrangimento de ensino
moral e cívico nos primórdios da educação física, mas esses princípios também são concepções da escola da
Educação Física das Forças Armadas, então; logo as forças armadas tiveram papel na introdução da Educação Física
no Brasil e o fizeram pela inserção dos valores morais e cívicos. No dicionario cívico que dizer :Significado de Cívico
adj. Que faz referência à condição de cidadão como parte integrante do Estado: obrigações cívicas.Que se desenvolve
a partir da honra pela pátria; que demonstra honra pela pátria; patriótico: sentimento cívico. . o que seria sinônimo de
escola militar, educar através da moral e civilidade.
Josimar Daolio, sita em seu livro mais atual( Cultura - Educação Física e Futebol. pg 28) questões da Educação Física
na segurança nacional através da moral e civilidade.
Muito obrigado!
________________________________________________________________________________________________
Nesta questão, a Medicina Higienista também deve ser considera na resposta correta, pois teve influencia na Educação
física no Brasil.
Segundo o texto de Albuquerque (2009), a Medicina higienista influenciou a Educação física no Brasil:
"Conforme Gondra (2004), as causas eram lógicas, na visão dos médicos higienistas da época, as grandes
concentrações de pessoas em pequenos espaços mau higienizados, e a falta da atividade física natural, que a vida
urbana trazia, causavam toda aquela perda da saúde e da condição física. Neste período coube aos médicos intervir,
principalmente sobre as instituições de ensino, construindo aos poucos uma “pedagogia de base médica”, desta
maneira as atividades físicas e ginásticas passaram a ser consideradas fundamentais no contexto escolar. Segundo
Soares (1994), para a medicina higienista da época a escola não
poderia ser um prolongamento da desordem higiênica familiar.
Dessa forma, a resposta que deve ser considerada correta, incluindo a Medicina Higienista é a alternativa "D" (1, 2 e 3).
ALBUQUERQUE, Luís R. A constituição histórica da Educação Física no Brasil e os Processos da Formação
Profissional. IX Encontro Nacional de Educação, III Encontro Sul Brasileiro de Psicopedagogia. 2009.
GONDRA, José G. Combater a “Poética Pallidez”: a questão da higienização dos corpos.
Perspectiva, Florianópolis, v. 22, n. especial, p. 121-161, jul. /dez. 2004.
SOARES, Carmen Lúcia. Educação física: raízes européias e Brasil. Campinas, SP: Autores
e Associados, 1994.

ANÁLISE

De acordo com a bibliografia referencial determinada no conteúdo programático, e citada no enunciado da questão,
apenas os itens 1 e 2 (Forças armadas e medicina higienista) atendem ao enunciado, que trata do desenvolvimento da
Educação Física a partir do século XIX, sendo que a Educação Moral e Cívica não é citada pelo autor como influência,
mesmo porque se situa na década de 60/70 do século XX, decorrente do período da ditadura militar.
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INDEFERIDO.
PEB II – GEOGRAFIA

4-

Rede Social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações, conectadas por um ou vários tipos de relações,
que compartilham valores e objetivos comuns. As redes sociais online podem operar em diferentes níveis, como, por
exemplo, redes de relacionamentos redes profissionais, redes comunitárias, redes políticas, redes militares, dentre outras.
Permitem ainda analisar a forma como as organizações desenvolvem a sua atividade, como os indivíduos alcançam os seus
objetivos ou medir o capital social – o valor que os indivíduos obtêm da rede social.
(Fonte: http://marketingdeconteudo.com/redes-sociais-mais-usadas-no-brasil/)
São exemplos de redes sociais, EXCETO:

(A)

Google

(B)

Facebook

(C)

WhatsApp

(D)

Youtube

RECORRENTES

2000258009 - MAURICIO LAURENTINO DO PRADO FILHO

SOLICITAÇÕES

Whatsapp = comunicador instantâneo (classificado pelo próprio desenvolvedor) Ferramente atua na comunicação direta
com pessoas de qualquer lugar do mundo não sendo possível efetuar publicações. As informações são apagadas a
qualquer momento pelo recebedor das mesmas, diferentemente das redes sociais, onde a publicação fica o tempo todo
em uma determinada página onde a mesma foi publicada. A empresa que possui os Direitos do Whatsapp é o Facebook
cujo o seu nome é usado também em uma rede social da Marca.
Google = ferramenta de pesquisa (classificado pelo próprio desenvolvedor). O google é proprietário de algumas redes
sociais como Youtube, Google+ e Orkut, porém o sistema Google é apenas ferramenta de pesquisa.
Questão com duas respostas corretas.

ANÁLISE

Consoante a fonte bibliográfica indicada, o WhatsApp é considerado uma rede social. Já o Google é um buscador e não
uma rede social, porém, como alega o próprio recorrente, possui uma rede social, que é o Google +. Como a alternativa
(A) não se refere ao Google +, ela encontra-se incorreta, conforme determina o gabarito.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

33 -

Rússia, Canadá e Estados Unidos são os países com maior extensão territorial. Qual é o próximo país nesta ordem?

(A)

China

(B)

Brasil

(C)

Austrália

(D)

México

RECORRENTES

2000258009 - MAURICIO LAURENTINO DO PRADO FILHO

SOLICITAÇÕES

A ordem dos países da questão está incorreta, falta a China que está nas alternativas, a ordem correta seria Rússia 17.075.000 km², Canadá - 9.975.000 km², China - 9.600.000 km², Estados Unidos - 9.364.000 km², Brasil - 8.512.000
km².
A questão torna-se inconclusiva a partir do seu enunciado onde já contem um erro ao formular a ondem incorreta dos
países.

ANÁLISE

A questão possui erro na elaboração do enunciado, faltando citar a China para que a resposta pudesse ser o Brasil.
Razão pela qual a questão deve ser anulada.

DELIBERAÇÃO

QUESTÃO ANULADA. PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS.

35 -

Os pontos no mapa abaixo indicam a localização:
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(http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/biologia/0025.html)
(A)

Das principais refinarias de petróleo do Brasil.

(B)

Dos principais portos do Brasil.

(C)

Das cidades com maior densidade demográfica do Brasil.

(D)

Das regiões com maior índice de precipitação pluviométrica do Brasil.

RECORRENTES

2000258009 - MAURICIO LAURENTINO DO PRADO FILHO

SOLICITAÇÕES

A Petrobras Classifica como uma de suas maiores e principais refinarias a refinaria REDUC - Duque de Caxias (Rio de
Janeiro) - 242 000 bpd e no mapa disponibilizado na prova contém todas relacionadas exceto a REDUC.
Sendo assim solicito o cancelamento da questão pela ausência desta no mapa.
REPLAN, a maior refinaria em produção de petróleo da Petrobras.
Instalações da REFAP em Canoas (RS).
Região Norte
REMAN - Manaus (Amazonas) - 46 000 bpd
Região Nordeste
RLAM - São Francisco do Conde (Bahia) - 323 000 bpd
RPCC - Refinaria Potiguar Clara Camarão - Guamaré (Rio Grande do Norte) - 30 000 bpd
Região Sudeste
REGAP - Betim (Minas Gerais) - 151.000 bpd
REPLAN - Paulínia (São Paulo) - 365 000 bpd
REVAP - São José dos Campos (São Paulo) - 251 000 bpd
RPBC - Cubatão (São Paulo) - 170 000 bpd
RECAP - Mauá (São Paulo)- 53 000 bpd
REDUC - Duque de Caxias (Rio de Janeiro) - 242 000 bpd
Região Sul
REPAR - Araucária (Paraná) - 189 000 bpd
REFAP - Canoas (Rio Grande do Sul) - 189 000 bpd

ANÁLISE

Consoante a fonte bibliográfica indicada, o mapa representa as principais refinarias de petróleo do Brasil, não havendo
mais nenhuma alternativa que se coadune com o mapa.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.
PEB II – INGLÊS

13 -

Analise as seguintes disposições acerca da Orientação Sexual no Ensino Fundamental:
1 - O trabalho de Orientação Sexual na escola se faz problematizando, questionando e ampliando o leque de conhecimentos
e de opções para que o próprio aluno escolha seu caminho.
2 - A Orientação Sexual proposta pretende ser diretiva e não está circunscrita apenas ao âmbito pedagógico e coletivo,
podendo adquirir, portanto, caráter de aconselhamento individual e psicoterapêutico.
(Fonte: Parâmetros Curriculares Nacionais – 5ª/8ª – Temas Transversais – Orientação Sexual, p. 299)
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De acordo com a fonte bibliográfica referenciada, estão corretos os itens:
(A)

1, apenas.

(B)

2, apenas.

(C)

1 e 2.

(D)

Nenhum.

RECORRENTES

2000261456 - YURI WENCESLAU FIORAVANTE

SOLICITAÇÕES

Revejam a questão da orientação sexual pois acho muito preconceituoso relacionar tal conceito com o termo "opções" e
"escolha seu caminho", os quais justificaram a sociedade considerar orientações não-heterossexuais como doenças ou
perversão.

ANÁLISE

Trata-se de reprodução integral do texto constante dos Parâmetros Curriculares Nacionais, que objetiva, ao contrário da
observação do recorrente, dar tratamento não preconceituoso à matéria. No que concerne à resposta apresentada na
questão, a mesma se coaduna com as disposições do referido PCN – Tema Transversal – Orientação Sexual.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

27 -

Put in there was or it was:
"A few days ago _____ a storm. _____ a lot of damage."

(A)

It was; It was.

(B)

It was; there was.

(C)

There was; it was.

(D)

There was; there was.

RECORRENTES

2000261456 - YURI WENCESLAU FIORAVANTE

SOLICITAÇÕES

A questão que traz um recorte linguístico descontextualizado (como toda a prova de inglês) que põe em xeque a ordem
direta das sentenças e ainda trazendo uma incoerência quanto à norma. "there is" se enquadra como um uso mais
corrente à norma padrão, em que não faria sentido usar a mesma expressão de forma repetitiva tão próxima uma da
outra no mesmo enunciado.

ANÁLISE

A resposta apresentada está correta, de acordo com a bibliografia referencial indicada (MURPHY, Raymond. Essential
Grammar - Cambridge, 2007).

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.
PEB II – LÍNGUA PORTUGUESA

21 -

Embora no Brasil haja relativa unidade linguística e apenas uma língua nacional, notam-se diferenças de pronúncia, de
emprego de palavras, de morfologia e de construções sintáticas, as quais não somente identificam os falantes de
comunidades linguísticas em diferentes regiões, como ainda se multiplicam em uma mesma comunidade de fala. Neste
sentido, analise as seguintes disposições:
1 - Para cumprir bem a função de ensinar a escrita e a língua padrão, a escola precisa livrar-se de vários mitos: o de que
existe uma forma “correta” de falar, o de que a fala de uma região é melhor do que a de outras, o de que a fala “correta” é a
que se aproxima da língua escrita, o de que o brasileiro fala mal o português, o de que o português é uma língua difícil, o de
que é preciso “consertar” a fala do aluno para evitar que ele escreva errado.
2 - A imagem de uma língua única, mais próxima da modalidade escrita da linguagem, subjacente às prescrições normativas
da gramática escolar, dos manuais e mesmo dos programas de difusão da mídia sobre “o que se deve e o que não se deve
falar e escrever”, não se sustenta na análise empírica dos usos da língua.
(Fonte: Parâmetros Curriculares Nacionais - 5ª/8ª - Volume 2 – Língua Portuguesa, pp. 28-30).
De acordo com a fonte bibliográfica referenciada, estão corretas as disposições:

(A)

1, apenas.

(B)

2, apenas.

(C)

1 e 2.

(D)

Nenhum.

RECORRENTES

2000261770 - ELIANE ALEXANDRE DA SILVA

SOLICITAÇÕES

Na reposta da questão 21, a referencia bibliográfica como sendo Parâmetros Curriculares Nacionais 5ª a 8ª Séries de
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Língua Portuguesa pp 28-30, ás páginas estão incorretas e seriam pp. 28-31 e assim considero que isso atrapalho na
hora de responder a questão.

ANÁLISE

As páginas citadas apresentam a matéria objeto da questão, podendo variar de fonte para fonte, porém objetivamente
as citações são as mesmas e estão transcritas na integralidade do texto, sendo, portanto, corretos os itens 1 e 2. Difícil
acreditar que o recorrente tenha decorado as páginas do texto e por isso tenha se “confundido”. Se tal ocorreu, foi o
único candidato neste sentido, devendo, pois, prevalecer o entendimento da ampla maioria dos candidatos para os
quais o enunciado não apresentou nenhum óbice para o entendimento e deliberação sobre a questão.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

24 -

Um leitor competente:
1 - Sabe selecionar, dentre os textos que circulam socialmente, aqueles que podem atender às suas necessidades.
2 - Consegue estabelecer as estratégias adequadas para abordar tais textos.
3 - Não deve ler nas entrelinhas para não estabelecer relações entre o texto e seus conhecimentos prévios ou entre o texto e
outros textos já lidos.
(Fonte: Parâmetros Curriculares Nacionais - 5ª/8ª - Volume 2 – Língua Portuguesa, p. 70).
De acordo com a fonte bibliográfica referenciada, estão corretos os itens:

(A)

1 e 2, apenas.

(B)

1 e 3, apenas.

(C)

2 e 3, apenas.

(D)

1, 2 e 3.

RECORRENTES

2000260878 - CAMILA SABATIN BRANCHINI
2000260515 - ELISANGELA ALVES GUSMAO DOROTEU
2000259316 - KELLY CRISTINA TANNIHAO
2000260740 - SELMA DE SOUSA FERREIRA DE ARAUJO
2000261183 - SILVIA HELENA LOPES DE OLIVEIRA

SOLICITAÇÕES

A questão de número 24 sobre Conhecimentos Pedagógicos versava sobre "leitor competente", a afirmativa 3 diz que o
leitor para ser competente não deve ler nas entrelinhas para não estabelecer relações entre o texto e seus
conhecimentos prévios ou entre o texto e outros textos já lidos. Considerando que os Parâmetros Curriculares Nacionais
embasam-se no livro de Ângela Kleiman "Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura", bem como em outros autores de
mesma perspectiva teórica, não se pode considerar a afirmativa 3 correta, visto que o leitor competente é aquele
desenvolve a leitura crítica a partir dos seus conhecimentos prévios.
Peço, dessa forma, para que reconsiderem a alternativa "A" com correta e não a alternativa "C".
________________________________________________________________________________________________
A questão aborda o conceito de leitor competente, tendo como a alternativa correta o item (c), o qual não considera a
inferência, ou"ler nas entrelinhas" como competência do leitor, porém, segundo Ângela Kleiman, autora mencionada no
edital do referido processo seletivo, em seu livro "Texto e Leitor: aspectos cognitivos da leitura", considera que "o ato de
inferir ou ler nas entrelinhas é uma importante competência do leitor crítico", portanto, a alternativa correta deveria ser a
alternativa (D).
________________________________________________________________________________________________
De acordo com os parâmetros curriculares, "Um leitor competente sabe selecionar, dentre os textos que circulam
socialmente, aqueles que podem atender a suas necessidades, conseguindo estabelecer as estratégias adequadas
para abordar tais textos. O leitor competente é capaz de ler as entrelinhas, identificando, a partir do que está escrito,
elementos implícitos, estabelecendo relações entre o texto e seus conhecimentos prévios ou entre o texto e outros
textos já lidos." (p.70). Considerando-se tal citação, não há resposta correta para a questão, o que leva à sua anulação.
________________________________________________________________________________________________
De acordo com a fonte fornecida ao final da questão de número 24 da prova PEB II de Língua Portuguesa
( Parâmetros Curriculares Nacionais - 5/8 - Volume 2 - Língua Portuguesa, p.70 ) que diz:
"Um leitor competente sabe selecionar, dentre os textos que circulam socialmente,
aqueles que podem atender a suas necessidades, conseguindo estabelecer as estratégias
adequadas para abordar tais textos. O leitor competente é capaz de ler as entrelinhas,
identificando, a partir do que está escrito, elementos implícitos, estabelecendo relações
entre o texto e seus conhecimentos prévios ou entre o texto e outros textos já lidos.";
a alternativa correta seria A, a qual assinalei, e não a alternativa C como está no gabarito divulgado.
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Solicito que haja alteração das alternativas na questão referida sem a anulação da mesma.
Sem mais,
ATT
________________________________________________________________________________________________
Consta no gabarito oficial que a alternativa correta é a C, na qual o item 3 aparece como correto, e não é verdade, pois
neste item diz que um leitor competente: " 3. Não deve ler nas entrelinhas para não estabelecer relações entre o texto e
seus conhecimentos prévios ou entre o texto e outros textos já lidos."
Segundo os PCNs de Língua Portuguesa:
"Um leitor competente sabe selecionar, dentre os textos que circulam socialmente,
aqueles que podem atender a suas necessidades, conseguindo estabelecer as estratégias
adequadas para abordar tais textos. O leitor competente é capaz de ler as entrelinhas,
identificando, a partir do que está escrito, elementos implícitos, estabelecendo relações
entre o texto e seus conhecimentos prévios ou entre o texto e outros textos já lidos."
(Fonte: Parâmetros Curriculares Nacionais - 5ª/8ª - Volume 2 - Língua Portuguesa, p.70.)
De acordo com os PCNs a opção correta é a A
ANÁLISE

Razão assiste os recorrentes. Compulsando a bibliografia referencial, a Banca verificou que houve mero lapso de
transcrição da alternativa correta, já que os itens 1 e 2 estão corretos e o 3 está errado, de acordo com a fonte
referenciada. Desta forma, a alternativa que atende corretamente ao enunciado é a (A), devendo ser retificado o
gabarito.

DELIBERAÇÃO

GABARITO ALTERADO PARA (A).
PEB II – MATEMÁTICA

25 -

A soma das idades do bisavô com a de seu bisneto é 110 anos. Sabendo-se que o bisneto possui 100 anos a menos do que
o bisavô, a idade do avô é:

(A)

10 anos

(B)

90 anos

(C)

100 anos

(D)

105 anos

36

RECORRENTES

2000258561 - ADRIANO JUNIO EVANGELISTA

SOLICITAÇÕES

O problema apresenta três "personagens", o bisavô, o bisneto e o avô. Com este enunciado, é possível entender que o
avô é o filho do bisavô e está sendo perguntado a idade do mesmo. Em nenhum momento é falado as informações
necessárias para identificar a idade do avô, portanto a questão confundiu os sujeitos e deixou o texto incorreto.

ANÁLISE

A questão deve ser anulada por conter erro na elaboração do enunciado, que deveria solicitar a idade do bisavô, e não
do avô, para a qual não há dados disponíveis.

DELIBERAÇÃO

QUESTÃO ANULADA. PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS.

36 -

Numa urna estão oito esferas numeradas de 1 a 8. São sorteadas quatro dessas esferas para formar números de quatro
algarismos. Quantos números distintos podem ser formados se, após ser sorteada, a esfera é colocada de volta na urna?

(A)

1.680

(B)

3.171

(C)

4.096

(D)

7.382

RECORRENTES

2000258561 - ADRIANO JUNIO EVANGELISTA

SOLICITAÇÕES

Na pergunta 36 trata de análise combinatória, ao qual pede para calcular quantos números de quatro algarismos
distintos podem ser formados, só que o enunciado alega colocar a esfera de volta na urna, desta forma ocorre um
equívoco, sendo que essa mesma esfera pode sair, sendo que se trata de distinto ela não pode voltar na urna sendo
como resolução do problema 8 * 7 * 6 * 5 = 1680 e não 8 * 8 * 8 * 8 = 4096 (tendo possibilidade de ser repetido).

ANÁLISE

A alegação do próprio recorrente corrobora a resposta informada. As esferas voltam à urna após sorteadas, e desta
forma, podem ser novamente sorteadas, aumentando-se a quantidade de arranjos, que, da forma usual, sem
reutilização das esferas, seria de 1.680 combinações. Assim, a quantidade de números distintos obtidas no primeiro
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sorteio é (8*7*6*5*4*3*2) / (4*3*2) = 1.680. Como as esferas retornam, os demais sorteios possibilitarão a ocorrência de
números como 1111, 2222, 1122, etc. o que não ocorreria caso a esfera fosse retirada do sorteio.
DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.
Sorocaba, 16 de fevereiro de 2017.

Banca Examinadora:

Julio Silva
(Diretor)

Natalia Porsani
(Coordenadora)

Maria Regina Ferraz
(Coordenadora)
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