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08 - Professor - PEB I
Questão nº 1
INSCRIÇÃO

2000370091

SOLICITAÇÕES

Cargo: Professor PEB I
Recurso requerendo a troca de alternativa da questão N°09 do caderno de provas.
Venho através desse requerer que a empresa organizadora análise corretamente a questão n 09 que trata do Estatuto da
Criança e do adolescente.
Na questão consta que a resposta correta seria a alternativa A, que corresponde a seguinte assertiva.
Que é dever do Estado assegurar a criança e ao adolescente:
" 1-Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, exceto para os que a ele não tiveram acesso na idade própria"
2-" Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;"
Ao analisar o artigo 54 da lei: 8.069 de 13 de julho de 1990, pude chegar a conclusão que a alternativa colocada pela
empresa está errada, comprovo, mencionando o mesmo artigo retirado do site: www.Jusbrasil.com.br.
inciso I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
Inciso III da mesma lei diz o seguinte:
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
E no inciso V diz respeito ao acesso;
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
Ao analisar a questão e as alternativas chego a conclusão que a resposta correta seria a alternativa C do caderno de
questões.
Peço que a empresa organizadora reveja a questão e a análise com cautela, pois para não me prejudicar peço que medida
sejam tomadas em relação a questão citada acima.
Aguardo atenciosamente uma retorno positivo deste recurso
Sem mais!
Segue a bibliografia pesquisa para interposição do recurso:
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10611373/artigo-54-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990#

ANÁLISE

Alegações não se referem à questão indicada pelo recorrente.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO

Questão nº 9
INSCRIÇÃO

2000357524; 2000357680; 2000358048; 2000358366; 2000359187; 2000359993; 2000361585; 2000361726;
2000362209; 2000362365; 2000363266; 2000364904; 2000366007; 2000367700; 2000368076; 2000368858;
2000369203; 2000369520; 2000370188; 2000371133; 2000377402; 2000380599; 2000380845; 2000381209.
Segundo a lei 8069 de 13 de julho de 1990 estatuto da criança e do adolescente em seu artigo 54 o dever do estado é
assegurar a criança e ao adolescente ensino fundamental obrigatorio e gratuito INCLUSIVE para os que a ele nao tiveram
acesso na idade própria e nao EXceto como esta na alternativa 1. A alternativa 1 esta errada logo somente a 2 e 3 estao
corretas sendo a letra c a alternativa certa (Fonte: Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança Adolescente, art. 54)
A LDB/ECA art. 54 no inciso I no ensino fundamental obrigatorio e gratuito, INCLUSIVE PARA QUE OS QUE A ELE NÃO
TIVERAM ACESSO NA IDADE PROPRIA.
Resposta gabarito: letra (a) entretanto está escrito assim: I ensino fundamental, obrigatório e gratuito, EXCETO ( correto
segundo LDB/ECA é inclusive) sendo a resposta correta letra c.

SOLICITAÇÕES

Na questão 9 a resposta está errada. A alternativa certa é a letra C.
1) ECA - Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.
Subseção IV
Da Adoção
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
Na prova a alternativa A ESTÁ COM A PALAVRA EXETO, POR ISSO ESTÁ ERRADA.
Site de pesquisa: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
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Essa questão é a respeito do artigo 54 do ECA. Ao analisar os itens era para indicar apenas os corretos. Sendo correto
apenas os itens 2 e 3, uma vez que o item 1, diz repeito ao dever do Estado de oferecer ensino fundamental obrigatório,
EXCETO para os que não tiveram acesso na idade própria. Sendo que no artigo 54 é dever do ESTADO oferecer ensino
fundamental obrigatório, INCLUSIVE para os que não tiveram acesso na idade própria.
Cargo: professor PED I
Recurso requerendo a troca de alternativa da questão número nove do caderno de provas.
Venho através desse requerimento que a empresa organizadora análise corretamente a questão número nove, que trata
do estatuto da criança e do adolescente.
Na questão consta que a resposta correta seria a alternativa A, que corresponde a seguinte assertiva.
Que é dever do estado assegurar a criança e ao adolescente:
1-Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, exceto para os que a ele não tiveram acesso da idade própria.
2-Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
Ao analisar o artigo 54 da lei: 8.069 de 13 de julho de 1990, pude chegar a conclusão que a alternativa colocada pela
empresa está errada, comprovo, mencionando o mesmo artigo retirado do site: www.jusbrasil.com.br
inciso I- ensino fundamental, obrigatório e gratuito, INCLUSIVE para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
Inciso III da mesma lei diz o seguinte:
III- atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
E no inciso V diz respeito ao acesso:
V-acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
Ao analisar a questão e as alternativas chego a conclusão que a resposta correta seria a alternativa C do caderno de
questão.
Peço que a empresa organizadora reveja a questão e a análise com cautela.
Aguardo atenciosamente um retorno positivo deste recurso.
Segue a bibliografia pesquisada para interposição do recurso:
www.jusbrasil.com.br/topicos/10611373/artigo-54-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990#
A RESPOSTA CORRETA É A C, FOI COLOCADO NO GABARITO A LETRA A.
CONFORME O ECA
Art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8069/90
ECA - Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.
Subseção IV
Da Adoção
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade;
IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade; (Redação dada pela Lei nº 13.306,
de 2016)
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador;
VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte,
alimentação e assistência à saúde.
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da
autoridade competente.
§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos
pais ou responsável, pela freqüência à escola.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 (disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm) em seu Artigo 54º diz:
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
I ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
II progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;
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III atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
IV atendimento em creche e pré escola às crianças de zero a seis anos de idade;
IV – atendimento em creche e pré escola às crianças de zero a cinco anos de idade; (Redação dada pela
Lei nº 13.306, de 2016)
V acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
VI oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador;
VII atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte,
alimentação e assistência à saúde.
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade
da autoridade competente.
§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer lhes
a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela freqüência à escola.
De acordo com o inciso I do Artigo 54º do ECA, a frase nº 1 da questão 9 está errada. A frase nº 1 dizia : Ensino
fundamental, obrigatório e gratuito, EXCETO para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; e o ECA diz: I ensino
fundamental, obrigatório e gratuito, INCLUSIVE para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
De acordo com os incisos III e V, as frases 2 e 3 da questão 9 estão certas.
A questão 9 perguntava: De acordo com a norma referenciada, estão corretos os itens:
Logo, a alternativa correta da questão 9 é a letra C) 2 e 3 apenas. No gabarito foi divulgado que a letra A que está correta.
NA QUESTÃO CITA: É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, EXCETO para os que a ele não tiveram acesso na idade rópria;(ERRADO)
O CORRETO É: ensino fundamental, obrigatório e gratuito, INCLUSIVE para os que a ele não tiveram acesso na idade
própria; SENDO QUE EXCETO NÃO É SINÔNIMO DE INCLUSIVE, PORTANTO, RESPOSTA CERTA É A LETRA C.
A resposta correta é: C
Segue embasamento legal do art. 54 da lei 8089/90 no link:www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm.
Conforme analise somente o intém 1 por causa da exceto está errado. Os iténs 2 e 3 estão certos.
**********************************************************************************************************
Segue analise:DA QUESTÃO 9:
É dever o Estado assegurar à criança e ao adolescente:
1- Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, exceto para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; *****errada
(por causa da palavra exceto o correto inclusive)
2- Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de
ensino;*****certa
3- Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada
um;******certa
(fonte: Lei 8.069 /90, Estatuto da criança e do adolescente-art. 54)
De acordo com a norma referenciada estão corretas:
Opções:
a)1 e 2, apenas.
b)1 e 3. apenas.
c)2 e 3, apenas.(ESTÁ É A CORRETA)
d)1,2 e 3.
Obs: o correto é a letra C e não a letra como consta no Gabarito. Segue consulta. A palavra exceto da 1 está errado as
demais estão corretas.
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.
Texto compilado
Vigência
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; *******
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de
ensino;******
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IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade;
IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade;
(Redação dada pela Lei nº
13.306, de 2016)
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada
um;*******
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador;
VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte,
alimentação e assistência à saúde.
Segundo a Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 54 o dever do Estado
é assegurar a criança e ao adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito INCLUSIVE para os que a ele não
tiveram acesso na idade própria, e não EXCETO como está na alternativa 1 considerando a alternativa A como correta.
A alternativa 1 está errada, logo somente a 2 e 3 estão corretas sendo a letra C a alternativa certa.
Fonte:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
O gabarito aponta como correta a resposta A, porem no ECA consta que:
Art 54
1: ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
E na prova diz que:Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, exceto para os
que a ele não tiveram acesso na idade própria.
E como se observa na lei, nao se diz exceto e sim inclusive.
Desta forma a resposta seria a letra C e nao A.
A questão refere se ao artigo 54 do ECA, onde o mesmo diz que: I - ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive
para os que a ele não tiveram acesso na idade própria.
A prova de PEB I citava esse artigo, mas trocando o inclusive por exceto, o que faz com que o sentido da lei seja
totalmente diverso do real. Sugere se a anulação da referida questão por não ter resposta correta.
A resposta indicada no Gabarito como correta para essa questão foi a alternativa A, que indica o item 1 como correto,
conforme lê-se abaixo:
1 - Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, exceto para os que a ele não tiveram acesso na idade própria.
Porém, conforme a Lei Federal, nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 54, item I, afirma-se que o
Estado assegura o Ensino Fundamental inclusive para os que não tiveram acesso a ele na idade própria, conforme link
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10611373/artigo-54-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990.
Portanto, o item I dessa questão está errado.
Recurso referente pergunta numero 9 PEB I resposta errada no gabarito
Peço a alteração da pergunta 9 no gabarito a resposta dada foi letra A sendo que o correto é letra C.
Onde se diz: 9 - É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
1- Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, exceto para os que a ele não tiveram acesso na idade própria.
Esta incorreta o certo é: I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na
idade própria;
A resposta correta são as alternativas 2 e 3 que corresponde a letra C
Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos 1º ao 6º, 53 a 59, 83 a 85
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm).
Bom dia!
Na gabarito consta como correta a alternativa A na questão 9, mas a correta seria a C
Visto que na frase 1 está escrito exceto onde deveria estar escrito inclusive, o que torna a frase incorreta.
Já as frases 2 e 3, constam no art. 54 do ECA
(Fonte: Lei Federal n° 8069/1990 - Estatuto da crianca e so adolescente art. 54)
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10611373/artigo-54-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990#
Att Lizandra
Peço anulação desta questão , pois esta sem consonância com a lei.
Grata
Cruzeiro, 06/11/2018. Elizângela Maria de Oliveira Junqueira. CPF.247580658/37. Ao analisar o artigo 54 da Lei:8.069 de
13 de julho de 1990, pude chegar a conclusão que a alternativa colocada no gabarito pela empresa está errada, comprovo
mencionando o mesmo artigo 54 retirado do http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm. Conclui relendo o artigo
que diz: Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; sendo
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assim a resposta correta seria a letra C do caderno de questões e não a letra A que a empresa anunciou no gabarito.
Peço que a empresa organizadora reveja a questão e a análise com cuidado, para não prejudicar a mim e a outros
envolvidos neste processo seletivo. Aguardo atenciosamente um retorno positivo, sem mais obrigado.
O enunciado da Assertiva 1 da questão número nove está divergente da Lei Federal 8.069/1990, pois a palavra
INCLUSIVE (do texto original do Estatudo da Criança e do Adolescente) foi alterado para EXCETO (palavra com sentido
oposto). Sendo assim, a assertiva é incorreta.
As Assertivas 2 e 3, da respectiva questão, estão fidedignas ao ECA. Portanto, a alternativa que atende ao requisitado
nesta questão é a letra C (estão corretos os itens "2 e 3, apenas").
Sendo assim, solicita correção no Gabarito.
Na questão citada, o gabarito preliminar aponta como opção correta a letra A, que está em desacordo com o Estatuto da
Criança e do Adolescente que em seu artigo 54, inciso V diz que: É dever do Estado assegurar a criança e ao adolescente:
acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um,
conforme
pode
ser
confirmado
na
lei
8.069/1990
disponível
no
endereço:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm. Sendo assim a opção A já se exclui por não conter a opção 3. Outro
equivoco é conter a opção 1 como correta, onde esta na prova objetiva diz que não é dever do Estado assegurar ensino
obrigatório e gratuito para os que não tiveram acesso a idade certa. A Lei de Diretrizes e Bases em seu artigo 37 disponível
em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm diz que: Os sistemas de ensino de ensino, assegurarão
gratuitamente aos jovens e adultos, que não puderam efetuar os estudos no estudos na idade regular, oportunidades
educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e trabalho,
mediante cursos e exames. Ou seja é dever do Estado oferecer, mas o aluno não é mais obrigado a frequentar a escola,
conclui-se que a assertiva 1 está incorreta. Diante destas ponderações a opção correta é a letra C, onde diz que as opções
2 e 3 estão corretas. Portanto apresento recurso para mudança do gabarito da letra A para a letra C. Peço deferimento.
Atenciosamente, Maikel Roberto Farias
De acordo com o ECA -Lei n°8.069 de 13 de julho de 1990, a questão " A", está errada quando diz que : "... obrigatório e
gratuito, exceto para os que a ele não tiverem acesso na idade própria."
Não é --"exceto", mas sim "inclusive" para o que a ele não tiveram acesso na idade certa.
Aguardando uma .resposta.obrigada.
Recurso referente pergunta numero 9 PEB I resposta errada no gabarito
Peço a alteração da pergunta 9 no gabarito a resposta dada foi letra A sendo que o correto é letra C.
Onde se diz: 9 - É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
1- Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, exceto para os que a ele não tiveram acesso na idade própria.
Esta incorreta o certo é: I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na
idade própria;
A resposta correta são as alternativas 2 e 3 que corresponde a letra C
Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos 1º ao 6º, 53 a 59, 83 a 85
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm).
A alternativa está errada pois a correta é a letra c. Embasado na fonte : lei federal 8.069/1990- Estatuto da crianca e
adolescente art.54 como está exemplificado no link a seguir:
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10611373/artigo-54-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990#
Justificativa: Questão 9
Item 1- Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, exceto para os que a ele não tiveram acesso a ele na idade própria.
No gabarito oficial mostrou esse item como correto.. Tornando a alternativa A correta, porém na lei mostra:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 'inclusive' para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
Contudo peço que reavaliem a alternativa correta desta questão. Aguardo o retorno, obrigada.
Solicito a verificação da questão, pois a alternativa que consta como correta no gabarito (letra A), não condiz com a Lei
referenciada na questão.
Segundo a alternativa "A": Somente os itens 1 e 2 estão corretos, porém o item 1 está incorreto, visto que na questão
consta que é dever do Estado assegurar: Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, exceto para os que a ele não tiveram
acesso na idade própria. Já na lei oficial consta: [...] Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a
ele não tiveram acesso na idade própria.
Na sequência da questão constam mais 2 itens que correspondem com a lei , sem alteração de termos ou palavras.
Portanto, a alternativa correta deveria ser a alternativa "C".
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10611373/artigo-54-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
ANÁLISE

Procedentes as alegações, o item 1 está incorreto e o 3 está correto, neste sentido o gabarito deve indicar a alternativa
(C).
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GABARITO ALTERADO PARA (C).

Questão nº 14
INSCRIÇÃO

2000358366

SOLICITAÇÕES

Na questão 14 foram retirados do livro de Phillipe Perrenoud- Dez competências para ensinar, trechos sobre algumas ações
do professor e referenciados com as páginas 20 e 21, e no gabarito está como alternativa correta a Letra C- , porém no pdf
do livro no site www.quimimoreira.net é possível ler no sumário que a resposta da alternativa C somente irá ser tratado nas
páginas 55 a 65 do livro. Sendo as páginas 20 e 21 referentes à INTRODUÇÃO . Assim o trecho utilizado na pergunta não
está na página 20 e 21, mas na página 55 em diante no livro.

ANÁLISE

Não procede a alegação do candidato, independente de fontes ou de edições da obra referenciada, no tocante ao tema
abordado na questão, as suas disposições são no sentido de indicar a alternativa (C) como a correta.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

Questão nº 16
INSCRIÇÃO

2000357680

SOLICITAÇÕES

Na questão 16 o ultimo item esta correto de acordo com PCNs ;
3- IDENTIFICAR-SE COMO PARTE INTEGRANTE DA NATUREZA E SENTIR-SE AFETIVAMENTE LIGADOS A ELA,
PERCEBENDO OS PROCESSOS PESSOAIS COMO ELEMENTOS FUNDAMENTAIS PARA UMA ATUAÇÃO CRIATIVA,
RESPONSAVEL E RESPEITOSA EM RELAÇÃO AO MEIO AMBIENTE.
NO GABARITO ESTA NA LETRA A E O CORRETO É A LETRA D.

ANÁLISE

A questão se refere à Base Nacional Curricular Comum e não aos Parâmetros Curriculares Nacionais.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.
09 - Professor - PEB II - Arte

Questão nº 9
INSCRIÇÃO

2000369159; 2000372337; 2000381578.
Solicito a correção do gabarito referente a questão número 09.
Justificativa:
A Alternativa correta é a letra C.
Todas as alternativas que contém o Enunciado 1 estão erradas.
O enunciado 1, utiliza a palavra: exceto; o art. 54 do ECA ( LEI 8069/90) , utiliza a palavra: inclusive.
Fonte pesquisada: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ( LEI 8069/90)

SOLICITAÇÕES

Cargo: Professor PEB II arte
Recurso requerendo a troca de alternativa da questão N°09 do caderno de provas.
Venho através desse requerer que a empresa organizadora análise corretamente a questão n 09 que trata do Estatuto da
Criança e do adolescente.
Na questão consta que a resposta correta seria a alternativa A, que corresponde a seguinte assertiva.
Que é dever do Estado assegurar a criança e ao adolescente:
" 1-Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, exceto para os que a ele não tiveram acesso na idade própria"
2-" Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;"
Ao analisar o artigo 54 da lei: 8.069 de 13 de julho de 1990, pude chegar a conclusão que a alternativa colocada pela
empresa está errada, comprovo, mencionando o mesmo artigo retirado do site: www.Jusbrasil.com.br.
inciso I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
Inciso III da mesma lei diz o seguinte:
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
E no inciso V diz respeito ao acesso;
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
Ao analisar a questão e as alternativas chego a conclusão que a resposta correta seria a alternativa C do caderno de
questões.

6
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Peço que a empresa organizadora reveja a questão e a análise com cautela, pois para não me prejudicar peço que medida
sejam tomadas em relação a questão citada acima.
Aguardo atenciosamente uma retorno positivo deste recurso
Sem mais!
Segue a bibliografia pesquisa para interposição do recurso:
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10611373/artigo-54-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990#
Cargo: Professor PEB II arte
Recurso requerendo a troca de alternativa da questão N°09 do caderno de provas.
Venho através desse requerer que a empresa organizadora análise corretamente a questão n 09 que trata do Estatuto da
Criança e do adolescente.
Na questão consta que a resposta correta seria a alternativa A, que corresponde a seguinte assertiva.
Que é dever do Estado assegurar a criança e ao adolescente:
" 1-Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, exceto para os que a ele não tiveram acesso na idade própria"
2-" Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;"
Ao analisar o artigo 54 da lei: 8.069 de 13 de julho de 1990, pude chegar a conclusão que a alternativa colocada pela
empresa está errada, comprovo, mencionando o mesmo artigo retirado do site: www.Jusbrasil.com.br.
inciso I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
Inciso III da mesma lei diz o seguinte:
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
E no inciso V diz respeito ao acesso;
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
Ao analisar a questão e as alternativas chego a conclusão que a resposta correta seria a alternativa C do caderno de
questões.
Peço que a empresa organizadora reveja a questão e a análise com cautela, pois para não me prejudicar peço que medida
sejam tomadas em relação a questão citada acima.
Aguardo atenciosamente uma retorno positivo deste recurso
Sem mais!
7
Segue a bibliografia pesquisa para interposição do recurso:
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10611373/artigo-54-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990#
ANÁLISE

Procedentes as alegações, o item 1 está incorreto e o 3 está correto, neste sentido o gabarito deve indicar a alternativa
(C).

DELIBERAÇÃO

GABARITO ALTERADO PARA (C).
10 - Professor - PEB II - Ciências

Questão nº 1
INSCRIÇÃO

2000358248

SOLICITAÇÕES

CONTROVÉRSIA:
A controvérsia apresentada foi sobre o entendimento da frase de Confúcio, pois a interpretação figurada pelo que sugere a
1ª questão é a representantativa, assim determina das palavras elencadas a que melhor representa o pensamento do autor,
além de não explicitar palavras que não mostram a aprendizagem com erros da vida.
A perseverança definida como persistência em um objetivo, quem persevera na busca de um objetivo. Enquanto a resiliência
na física é definida como capacidade de recuperação de corpos, e no sentido figurado, na capacidade de rápida adaptação
ou recuperação. E a obstinação significando firmeza no pensamento, atitude teimosa e tenência.
Assim, a resiliência pode ser entendida também como resignação pela capacidade de recuperar sua condição, sem
demonstrar a necessidade de continuidade. A resiliência é a capacidade de filtrar os ruídos e compreender o dito sem a
necessidade de continuidade da ação. A mais, a obstinação é compreendida como pensamento teimoso, sem a
necessidade de entendimento e compreensão, e neste mesmo entendimento a resiliência.
Ao se optar em elencá-las, se mostrou a evidência da informação confusa, devendo ser a informações objetiva.
Neste contexto, a opção "Todas alternativas estão corretas" poderia ser até mais viável, mas não era explicíta ao sugerir a
resiliência e obstinação como informa a representativa contida na pergunta da questão, então seria falsa por não representar
a ideia de Confúcio, quando se aprende com erros para não cometê-los novamente, seguindo em fente, invalidando a
questão.
EMABASAMENTO:
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MICHAELIS,
Dicionário
online.
Melhoramentos,
2018.
Acesso
https://michaelis.uol.com.br/modernoportugues/busca/portugues-brasileiro/ em 06/11/2018.
DICIO, Dicionário Online de Português. Porto: 7Graus, 2018. Disponível em: [url da palavra]. Acesso em: 06/11/2018
https://www.dicio.com.br/
ANÁLISE

Não procede a alegação do candidato, as alternativas são virtudes sinônimas representadas no pensamento de Confúcio.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

Questão nº 16
INSCRIÇÃO

2000358248
CONTROVÉSIA:
A questão 16 trata da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) aégias da escola por ser de gestão democrática deve
promover a educação integral e desenvolvimento pleno dos educandos, a estratégia não é de denúncias, mas de respeito
às diferenças e sem discrimação e preconceitos (Pág. 14). O ato de denúncia dentro da escola fere o entendimento da
democracia e os estímulos são de educação plena com rompimentos de visões reducionistas e construtivos a realidade da
sociedade contemporânea.
Neste contexto, a questão 16, item 2, declara a denúncia como instrumento de atitude discriminatória ou qualquer violação
dos direitos da crianca e cidadão, não apresentado suporte na BNCC, consequentemente a proposição está incorreta,
invalidando a alternativa que os três itens declarados são pertinentes a BNCC, anulando esta questão.
EMBASAMENTO:
Nas páginas 5, 14 e 545 da bilbliografia indicada - BNCC, ao que tange ao entendimento, sem a menção de denúncias:
" Nesse contexto, a BNCC afrma, de maneira explícita, o seu compromisso com a educação integral. Reconhece, assim,
que a Educação Básica deve visar à formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica compreender a
complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a
dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva. Signifca, ainda, assumir uma visão plural, singular e integral da
criança, do adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e promover uma
educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades.
Além disso, a escola, como espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva, deve se fortalecer na prática coercitiva de
não discriminação, não preconceito e respeito às diferenças e diversidades." (p. 14)
8
"(EM13CNT305) Investigar e discutir o uso indevido de conhecimentos das Ciências da Natureza na justifcativa de
processos de discriminação, segregação e privação de direitos individuais e coletivos para promover a equidade e o respeito
à diversidade." (545)
Neste contexto a investigação e discussão são verbos mais adequados incompatíveis as denúncias, sem argumentos
compatíveis a este procedimentos na gestão democrática, anulando a questão por argumento que promove um ato
administrativo excessivamente além da gestão.
controvérsia apresentada:
A questão 16 oferece a denúncia como argumento de contra-argumentação a dsicriminação, mas a BNCC mostra a
investigação e discussão como argumentos mais esclarecedores.

ANÁLISE

O item 2 não representa uma das competências gerais do BNCC, enquanto o item 3 representa uma destas competências.
Neste sentido, a alternativa (B) é a que atende ao enunciado e o gabarito deve ser alterado.

DELIBERAÇÃO

GABARITO ALTERADO PARA (B).
11 - Professor - PEB II - Educação Física

Questão nº 2
INSCRIÇÃO

2000363819

SOLICITAÇÕES

(03) Português
"Mas" entra na classificação da conjunção, em adversativas.

ANÁLISE

adversativo
ad·ver·sa·ti·vo
adj
1 Que é contrário; adverso, oposto.
2 GRAM Diz-se de conjunção que expressa oposição.
(https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/adversativo/)
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INDEFERIDO

Questão nº 7
INSCRIÇÃO

2000358593

SOLICITAÇÕES

O texto do enunciado da questão 7 não é citado na Bibliografia disponibilizada (no conteúdo programático) pela empresa
PUBLICONSULT quando a mesma divulga no presente Edital (Legislação, pág. 18) o link da página Plano Municipal de
Educação
da
cidade
de
Cruzeiro
para
o
decênio
2015-2025.
Pode-se
conferir
em
http://www.cmcruzeiro.sp.gov.br/2015/index.php/leis-municipais/2016-01-19-23-32-05.
Portanto,
conteúdo
não
disponibilizado para estudo do candidato, que ora ficou limitado apenas à página citada por esta empresa.

ANÁLISE

Basta o candidato procurar no Google ou programa de busca similar o Plano Municipal de Educação de Cruzeiro e terá
acesso ao conteúdo da lei e anexos. Ademais o link indicado abre página que apresenta acima do texto legal, no canto
superior esquerdo, os anexos contendo as metas, que fazem parte do PME.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

Questão nº 9
INSCRIÇÃO

2000357552; 2000358593; 2000363819; 2000372575; 2000373433; 2000373989; 2000381273.
A questão utiliza os parágrafos I, III e V do art. 54 da Lei Federal nº 8.069/1990, numerando as afirmativas como itens 1, 2
e 3. O gabarito dá como correta a alternativa de letra A (1 e 2, apenas). Porém:
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 54, é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, INCLUSIVE para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
Na redação da questão, está escrito "ensino fundamental, obrigatório e gratuito, EXCETO para os que a ele não tiveram
acesso na idade própria", o que torna esse item errado. Os itens 2 e 3 seguem de acordo com o escrito na lei, fazendo com
que apenas eles estejam corretos na questão da prova, e dessa maneira a alternativa de letra C sendo a resposta correta.
9
Referência:
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm

SOLICITAÇÕES

De acordo com a Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 54, É dever do Estado assegurar
à criança e ao adolescente:
Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 'inclusive' para os que a ele não tiveram acesso na idade própria.
Sendo assim o item 1 da referida questão está incorreto quando na frase lê-se a palavra 'exceto' e não a palavra 'inclusive'
como determina a Lei citada acima, portanto isso torna a questão incorreta, fazendo com que a letra 'A' divulgada como
resposta "correta" no gabarito preliminar deva ser retificada para letra 'C'. Segue link para conferência:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm.
(09) - Art. 53 do ECA:
A alternativa correta é a "C", pois a opção I está incorreta, e II e III estão corretas. E vocês deram a alternativa "A" como
certa, peço que verifiquem no ECA.
De acordo com o ECA, A afirmativa 1 está incorreta quando cita a palavra "EXCETO", mudando o sentido da Afirmação.
Onde o correto seria "INCLUSIVE".
As outras duas afirmações estão corretas, mudando assim o gabarito da letra "A" para a letra "C" ( afirmação 2 e 3, apenas)
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
A alternativa que consta no gabarito como A sendo a correta, está errada pois é dever do estado assegurar a criança e ao
adolescente ensino fundamental obrigatorio e gratuito inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria, segundo
o ART. 54 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - ECA.
porque no Eca ele inclui todos mesmo sem estar na idade própria e la diz exceto, quem já passou da id própria.
De acordo com art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente
Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, INCLUSIVE para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. A opção 1da questão indica EXCETO para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, portanto está errado. Ficaram como
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corretas apenas as opções 2 e 3, devendo assim ter ALTERAÇÃO NO GABARITO DA LETRA A PARA A LETRA C (2 e 3,
apenas.)
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm
ANÁLISE

Procedentes as alegações, o item 1 está incorreto e o 3 está correto, neste sentido o gabarito deve indicar a alternativa
(C).

DELIBERAÇÃO

GABARITO ALTERADO PARA (C).

Questão nº 11
INSCRIÇÃO

2000363819

SOLICITAÇÕES

(11) -"Exige e liberdade e autoridade (alternativa D)", e não respeito à liberdade do ser educando.
Obs: O próprio livro tem o contexto da situação-problema da questão 11.

ANÁLISE

O texto foi retirado do capítulo da obra em referência cujo título é “Ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando”,
portanto não procede a alegação.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

Questão nº 22
INSCRIÇÃO

2000363819; 2000366024; 2000372575; 2000373433; 2000373712.
(22) NoHandebol se tem l4 atletas (7 em quadra e 7 no banco), e não 16. Entretanto, a alternativa que vocês deram como
exata não compreende, porque não se pode ter menos que 5 jogadores. E a outra opção está correta, sendo que o goleiro
pode ir pra linha, já o jogador não pode ir para o gol. Para tanto, se essa for a única exata, não tem opção de resposta (A,
B, C e D).
Na afirmação 1 da questão, a um equivoco ao dizer que uma equipe de handebol consiste em 16 jogadores de acordo com
a referência que foi citada, pois a mesma referência existe duas informações diferentes. O arquivo em (PDF) fala que uma
equipe consiste em 14 jogadores e na mesma referência existe a informação que uma equipe de handebol consiste em 16
10
jogadores.
A afirmação 2 está correta.
A afirmação 3 está incompleta, na regra oficial diz que um jogador de linha pode se tornar goleiro desde que o uniforme
seja trocado.

SOLICITAÇÕES

Na afirmação 1 da questão, de acordo com a regra oficial do handebol, a um equívoco em afirmar que a equipe consiste
em até 16 jogadores e ainda não especificar se é em competição nacional ou internacional que possuem suas regras
diferentes. De acordo com a regra oficial tirada do site da Confederação Brasileira de Handebol (PDF), uma equipe pode
ter até 14 jogadores, tornando a afirmativa , falsa.
A Afirmativa 2 está correta.
A afirmativa 3 está incompleta causando confusão no momento de interpretá-la. Afirma que um jogador de quadra não pode
se tonar um goleiro,e isso pode ser verdade caso ele não esteja "identificado como tal" (Veja Regras 4:7, 6:1, 6:2c, 6:3,
8:7f, 14:1a), ou seja, existe essa opção dele não poder se tornar goleiro, fazendo com que a afirmativa esteja correta tbm.
No edital 9.3 a empresa afirma que prevalecerá na análise dos recursos a bibliografia referencial indicada no conteúdo
programático no enunciado da questão, em relação a qualquer outra apresentada. No entanto a regra oficial de Handebol
em pdf do link abaixo foi tirada do mesmo site que a empresa apresentou na questão.
www.brasilhandebol.com.br/.../002336_Regras%20Oficiais%20-%20Handebol%20-%...
http://www.brasilhandebol.com.br/Admin/Anexos/002336_Regras%20Oficiais%20-%20Handebol%20-%20CBHb%20%20julho%20-%202016.pdf
Um jogador de quadra não pode se tornar um goleiro a qualquer momento pois apenas o jogador caracterizado como goleiro
(UNIFORME DIFERENTE DE SUA EQUIPE) poderá entrar na area de gol para realizar as funções de goleiro , fonte
pedagogia do handebol. Portanto a questão correta seria D e não A como consta no gabarito.
De acordo com a referência utilizada no enunciado da questão (fonte: regra 4.1-http://www.brasilhandebol.com.br/), no seu
texto indica que uma equipe consiste em 14 jogadores de acordo com a regra oficial do handebol. Portanto é necessário a
anulação da questão, já que na prova em questão, a opção numero 1 diz:(uma equipe consiste em 16 jogadores. Não mais
do que 7 jogadores podem estar presentes na quadra de jogo ao mesmo tempo. Os demais jogadores são suplentes.).
Referência (fonte: regra 4.1-http://www.brasilhandebol.com.br/)

ANÁLISE

Existe uma nova versão para as regras de Handebol, atualizadas em 2016:
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4.1 Uma equipe consiste em até 14 jogadores. Não mais do que 7 jogadores podem estar presentes na quadra de
jogo ao mesmo tempo. Os demais jogadores são suplentes. Um jogador que for identificado como goleiro pode se
tornar jogador de quadra a qualquer momento (Veja, contudo, Regra 8:5 Comentário, 2° parágrafo). Similarmente, um
jogador de quadra pode se tornar um goleiro a qualquer momento desde que esteja identificado como tal (ver,
contudo, Regras 4:4 e 4:7). Se uma equipe estiver jogando sem goleiro, um número máximo de 7 jogadores de quadra será
permitido ao mesmo tempo na quadra de jogo. Veja Regras 4:7, 6:1, 6:2c, 6:3, 8:7f, 14:1a). As Regras 4:4 – 4:7 serão
aplicadas quando houver a substituição de um goleiro por um jogador de quadra. No início da partida, uma equipe deve
ter pelo menos 5 jogadores em quadra. O número de jogadores da equipe pode ser aumentado em até 14 em qualquer
momento durante a partida, incluindo o período extra. A partida pode continuar mesmo se uma equipe ficar reduzida a
menos de 5 jogadores na quadra. Depende dos árbitros julgarem se e quando uma partida deveria ser
definitivamente suspensa. (17:12). NOTA: A IHF e as Confederações Continentais e Nacionais tem o direito de
aplicar regulamentos derivados, em suas áreas de abrangência, relacionados ao número de jogadores. Contudo,
não mais do que 16 jogadores serão permitidos.
(http://www.brasilhandebol.com.br/Admin/Anexos/002336_Regras%20Oficiais%20-%20Handebol%20%20CBHb%20-%20julho%20-%202016.pdf)
Porém, observando-se os destaques, em especial o texto sublinhado ao final, verifica-se que o item 1 não está
incorreto, conforme alegações dos recorrentes, estando o 2 correto e o 3 incorreto de acordo com as regras
transcritas. Desta forma, a alternativa (A) indicada no gabarito deve prevalecer.
DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

Questão nº 24
INSCRIÇÃO

2000373433

SOLICITAÇÕES

A referida questão apresenta duplo sentido quando diz que önde os jogadores devem se posicionar quando for executado
um lance livre ?? Entende=se que se quer saber de onde deve ser executado um lance livre.

ANÁLISE

Não procede a alegação, houve grave lapso de interpretação do recorrente, já que o enunciado indica também que se trata
da linha que delimita a zona restritiva aos jogadores quando ocorre um lance livre.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.
11
12 - PEB II – Formação Educação Especial Atendimento Educacional Especializado
12A - PEB II - Educação Especial com Especialização em AEE 360 horas

Questão nº 1
INSCRIÇÃO

2000358680; 2000373575; 2000380919; 2000381176; 2000381280.
Venho através desse pedir a anulação da referida questão, pois embasado em pesquisas notei que as palavras
perseverança e resiliência não apresentam o mesmo significado que a palavra obstinação ou seja o mesmo sentido positivo
que se refere a questão.
OBSTINAÇÃO: afeição excessiva as próprias convicções, ideias, pensamentos etc. Grande persistência para resolver algo
ou alcançar algum objetivo.
RESILIÊNCIA: propriedade dos corpos que voltam a sua forma original, depois de terem sofrido deformação ou choque.
PERSEVERANÇA: qualidade de quem não resiste com facilidade; persistência: conseguiu trabalho pelo seu excesso de
perseverança.
Fonte: Dicionário online de Português

SOLICITAÇÕES

Com base no texto pedido a resposta D está incorreta, pois a palavra obstinação possui vários significados negativos, ela
é uma palavra de duplo sentido, e a palavra virtude nos leva a interpretar coisas boas e positivas. Portanto a questão em si
induz o candidato ao erro.
Segue link :
https://www.sinonimos.com.br/obstinacao/
Os substantivos perseverança, resiliência fogem ao mesmo sentido do substantivo obstinação referente a frase de Confúcio.
"A NOSSA MAIOR GLÓRIA NÃO RESIDE NO FATO DE NUNCA CAIRMOS, MAS SIM EM LEVANTARMO-NOS SEMPRE
DEPOIS DE CADA QUEDA". Sendo que perseverança e resiliência são palavras positivas, que expressam sentido bom
das coisas, diferentemente da palavra obstinação que tem sentido negativo. Uma pessoa perseverante e resiliente não é
uma pessoa obstinada. Neste sentido, comprovo tal tese embasado no Dicionário de significados de Português online,
acesso em 06/11/2018 às 13:30 h. https://www.significados.com.br
Significado de Perseverança

Prefeitura Municipal de
CRUZEIRO

Processo Seletivo
Nº 01/2018

ANEXO I - RELATÓRIO DA BANCA RECURSOS CONTRA PROVA ESCRITA

23NOV
2018

Qualidade de quem não desiste com facilidade. Perseverar é conquistar seus objetivos devido ao fato de manter-se firme
e fiel a seus ideais e propósitos.
Característica ou particularidade de quem persevera, insiste; tem constância nas suas ações e não desiste diante das
dificuldades.
Significado de Resiliência
Tendência natural para se recuperar ou superar com facilidade os problemas que aparecem.A resiliência nada mais é do
que a capacidade humana de superar as adversidades, transformando os momentos difíceis em oportunidades para
aprender, crescer e mudar. As pessoas resilientes conseguem não apenas amadurecer emocionalmente, como também
ficam mais fortes depois de ultrapassada a fase negativa.
Significado de Obstinação
Afeição excessiva às próprias convicções, ideias, pensamentos etc.
Ação de se prender a alguma coisa; teimosia. Obstinação é um substantivo e corresponde à característica de um indivíduo
obstinado, enquanto que obstinar é o verbo transitivo que classifica o ato de tornar alguém obstinado. Ser obstinado é se
agarrar firmemente a uma ideia, mesmo que ela esteja errada.
Exemplo: Eu tentei fazer com que ele esquecesse esse desejo de vingança, mas ele é muito obstinado. Além do mais
obstinado é um adjetivo masculino da língua portuguesa que significa teimoso, renitente, pertinaz, inflexível, que não cede.
Com base nestas definições encerro afirmando que uma pessoa perseverante e resiliente, ou seja, com atitudes de
perseverança e resiliência não admite ser chamada de obstinada, ou ser comparada a atitudes de obstinação, devido ao
sentido negativo a que esta palavra atribui à pessoas com atitudes doentias, teimando em algo a qualquer custo, sem
pensar nas consequências.
Os substantivos perseverança, resiliência fogem ao mesmo sentido do substantivo obstinação referente a frase de Confúcio.
"A NOSSA MAIOR GLÓRIA NÃO RESIDE NO FATO DE NUNCA CAIRMOS, MAS SIM EM LEVANTARMO-NOS SEMPRE
DEPOIS DE CADA QUEDA". Sendo que perseverança e resiliência são palavras positivas, que expressam sentido bom
das coisas, diferentemente da palavra obstinação que tem sentido negativo. Uma pessoa perseverante e resiliente não é
uma pessoa obstinada. Neste sentido, comprovo tal tese embasado no Dicionário de significados de Português online,
acesso em 06/11/2018 às 13:30 h. https://www.significados.com.br
Significado de Perseverança
Qualidade de quem não desiste com facilidade. Perseverar é conquistar seus objetivos devido ao fato de manter-se firme
12
e fiel a seus ideais e propósitos.
Característica ou particularidade de quem persevera, insiste; tem constância nas suas ações e não desiste diante das
dificuldades.
Significado de Resiliência
Tendência natural para se recuperar ou superar com facilidade os problemas que aparecem.A resiliência nada mais é do
que a capacidade humana de superar as adversidades, transformando os momentos difíceis em oportunidades para
aprender, crescer e mudar. As pessoas resilientes conseguem não apenas amadurecer emocionalmente, como também
ficam mais fortes depois de ultrapassada a fase negativa.
Significado de Obstinação
Afeição excessiva às próprias convicções, ideias, pensamentos etc.
Ação de se prender a alguma coisa; teimosia. Obstinação é um substantivo e corresponde à característica de um indivíduo
obstinado, enquanto que obstinar é o verbo transitivo que classifica o ato de tornar alguém obstinado. Ser obstinado é se
agarrar firmemente a uma ideia, mesmo que ela esteja errada.
Exemplo: Eu tentei fazer com que ele esquecesse esse desejo de vingança, mas ele é muito obstinado. Além do mais
obstinado é um adjetivo masculino da língua portuguesa que significa teimoso, renitente, pertinaz, inflexível, que não cede.
Com base nestas definições encerro afirmando que uma pessoa perseverante e resiliente, ou seja, com atitudes de
perseverança e resiliência não admite ser chamada de obstinada, ou ser comparada a atitudes de obstinação, devido ao
sentido negativo a que esta palavra atribui à pessoas com atitudes doentias, teimando em algo a qualquer custo.
Questão 1 Língua Portuguesa
De acordo com a frase a palavra Obstinação não tem o mesmo sentido que a alternativa A e B
perseverança: qualidade de quem persevera; pertinácia, constância.
resiliência: capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças.
obstinação: apego forte e excessivo às próprias ideias, resoluções e empreendimentos; pertinácia, persistência, tenacidade.
Comportamento que denota esse apego; teima, birra.
Como pode a resposta correta ser letra ( D) todas as alternativas? PESQUISA GOOGLE
ANÁLISE

Não procede a alegação do candidato, as alternativas são virtudes sinônimas representadas no pensamento de Confúcio.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.
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Questão nº 5
INSCRIÇÃO

2000358680; 2000381176.
a frase dessa questão está incoerente com a alternativa que se julga aqui ser a correta pois a mesma está escrita de forma
equivocada.

SOLICITAÇÕES

Fonte: https://www.conjugacao.com.br e https://www.conjugacao.com.br/preterito-imperfeito-do-indicativo/ acesso em
06/11/2018 às 14:10 h.
Questão muito confusa, de difícil interpretação.
Busca da Conjugação de vi no tempo verbal do pretérito imperfeito do modo indicativo
Lamentamos, mas "VI" no tempo verbal do pretérito imperfeito do modo indicativo não é um verbo conhecido.
Quando transformado em verbo ver, TAMBÉM NÃO FOI ENCONTRADO, neste site.
Pretérito imperfeito do indicativo
Flávia Neves
Professora de Português
O pretérito imperfeito do indicativo se refere a um fato ocorrido no passado, mas que não foi completamente terminado.
Expressando, assim, uma ideia de continuidade e de duração no tempo. É usado em lendas e fábulas e confere um caráter
mais polido a pedidos e afirmações. Pode ser utilizado também com sentido de futuro do pretérito para indicar uma ação
que seria consequente de outra que acabou por não acontecer.
Com base nestas informações apresentados acima, considero a questão inconclusa, pois tanto via, como veria ou vira
podem ser interpretados corretamente.

ANÁLISE

O infinitivo do verbo da frase é “VER” ... não há erro nenhum na elaboração e nem na resposta indicada.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

Questão nº 20
INSCRIÇÃO

2000373575

SOLICITAÇÕES

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, Item III - Diagnóstico da
Educação Especial MEC - SECADI, as alternativas corretas são:
matrícula na rede pública, inclusão nas classes comuns, oferta do atendimento educacional especializado, acessibilidade
nos prédios escolares e o número de municípios e de escolas com matrícula de alunos com necessidades educacionais
especiais.
Está confusa e mal elaborada, e não contém o item 2 na referida política. Está correta a alternativa B e não a D.

ANÁLISE

Segundo a fonte referenciada:
“O Censo Escolar/MEC/INEP, realizado anualmente em todas as escolas de educação básica, possibilita o
acompanhamento dos indicadores da educação especial: acesso à educação básica, matrícula na rede pública, ingresso
nas classes comuns, oferta do atendimento educacional especializado, acessibilidade nos prédios escolares, municípios
com matrícula de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação,
escolas com acesso ao ensino regular e formação docente para o atendimento às necessidades educacionais
específicas dos estudantes”.
“Para compor esses indicadores no âmbito da educação especial, o Censo Escolar/MEC/INEP coleta dados referentes ao
número geral de matrículas; à oferta da matrícula nas escolas públicas, escolas privadas e comunitárias sem fins lucrativos;
às matrículas em classes especiais, escola especial e classes comuns de ensino regular; ao número de estudantes do
ensino regular com atendimento educacional especializado; às matrículas, conforme tipos de deficiência, transtornos
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; à infraestrutura das escolas quanto à acessibilidade arquitetônica, à
sala de recursos ou aos equipamentos específicos; e à formação dos professores que atuam no atendimento educacional
especializado”.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

Questão nº 23
INSCRIÇÃO

2000381391

SOLICITAÇÕES

Venho respeitosamente escrever este recurso alegando que a questão de Educação Especial sobre teclado para alunos
com deficiência. Acho sim que a resposta seria a certa que o aluno com qualquer deficiência Não SÓ motora como outras
tem a assecibiludade para o uso deste teclado não SÓ os com deficiência motora .Todos os materiais para estas crianças
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com alguma deficiência e direito adiquirido tanto motora até o superdotado .Seria a alternativa que todos com deficiência
Tem acesse a este teclado..Obrigada pela atenção.
ANÁLISE

Não procede a alegação, ademais apresentada sem nenhum embasamento, enquanto a questão embasa a resposta na
obra de referência indicada.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

Questão nº 24
INSCRIÇÃO

2000381391

SOLICITAÇÕES

A questão 24 E Especial sobre coordenação tbem o uso da pulseira .Não SÓ a pulseira mas a esponja ele deve usar
tbem tem mais de uma certa .

ANÁLISE

Não procede a alegação, ademais apresentada sem nenhum embasamento, enquanto a questão embasa a resposta na
obra de referência indicada.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.
13 - PEB II – Formação Educação Especial – Deficiência Auditiva
13A - PEB II - Educação Especial com Especialização em Deficiência Auditiva 360 horas

Questão nº 1
INSCRIÇÃO

2000381011

SOLICITAÇÕES

Os substantivos perseverança, resiliência fogem ao mesmo sentido do substantivo obstinação referente a frase de
Confúcio. "A NOSSA MAIOR GLÓRIA NÃO RESIDE NO FATO DE NUNCA CAIRMOS, MAS SIM EM LEVANTARMONOS SEMPRE DEPOIS DE CADA QUEDA". Sendo que perseverança e resiliência são palavras positivas, que
expressam sentido bom das coisas, diferentemente da palavra obstinação que tem sentido negativo. Uma pessoa
perseverante e resiliente não é uma pessoa obstinada. Neste sentido, comprovo tal tese embasado no Dicionário de
significados de Português online, acesso em 06/11/2018 às 13:30 h. https://www.significados.com.br
Significado de Perseverança
Qualidade de quem não desiste com facilidade. Perseverar é conquistar seus objetivos devido ao fato de manter-se firme
e fiel a seus ideais e propósitos.
Característica ou particularidade de quem persevera, insiste; tem constância nas suas ações e não desiste diante das
dificuldades.
Significado de Resiliência
Tendência natural para se recuperar ou superar com facilidade os problemas que aparecem.A resiliência nada mais é do
que a capacidade humana de superar as adversidades, transformando os momentos difíceis em oportunidades para
aprender, crescer e mudar. As pessoas resilientes conseguem não apenas amadurecer emocionalmente, como também
ficam mais fortes depois de ultrapassada a fase negativa.
Significado de Obstinação
Afeição excessiva às próprias convicções, ideias, pensamentos etc.
Ação de se prender a alguma coisa; teimosia. Obstinação é um substantivo e corresponde à característica de um
indivíduo obstinado, enquanto que obstinar é o verbo transitivo que classifica o ato de tornar alguém obstinado. Ser
obstinado é se agarrar firmemente a uma ideia, mesmo que ela esteja errada.
Exemplo: Eu tentei fazer com que ele esquecesse esse desejo de vingança, mas ele é muito obstinado. Além do mais
obstinado é um adjetivo masculino da língua portuguesa que significa teimoso, renitente, pertinaz, inflexível, que não
cede.
Com base nestas definições encerro afirmando que uma pessoa perseverante e resiliente, ou seja, com atitudes de
perseverança e resiliência não admite ser chamada de obstinada, ou ser comparada a atitudes de obstinação, devido ao
sentido negativo a que esta palavra atribui à pessoas com atitudes doentias, teimando em algo a qualquer custo.

ANÁLISE

Não procede a alegação do candidato, as alternativas são virtudes sinônimas representadas no pensamento de Confúcio.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

Questão nº 5
INSCRIÇÃO

2000381011
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SOLICITAÇÕES

O Verbo teria que terminar em ia , então poderia ser veria , viria e ia , depende da interpretação , ambas estão corretas .
Todos os verbos do pretérito imperfeito indicativo são compostos de radical + ia .
Então ambas estão corretas
https://www.conjugacao.com.br/preterito-imperfeito-do-indicativo/

ANÁLISE

O infinitivo do verbo da frase é “VER” ... não há erro nenhum na elaboração e nem na resposta indicada.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

Questão nº 17
INSCRIÇÃO

2000373355

SOLICITAÇÕES

O conteúdo: Deliberação nº 68/2007 - Normas para a educação de alunos que apresentam necessidades
educacionais especiais, no sistema estadual de ensino, pedido na questão (17) não consta no conteúdo
programático, conhecimentos específicos para estudo.

ANÁLISE

Procede a alegação, o conteúdo programático do referido cargo não apresenta a bibliografia referenciada, desta forma a
questão deve ser anulada.

DELIBERAÇÃO

QUESTÃO ANULADA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS.

Questão nº 18
INSCRIÇÃO

2000373355

SOLICITAÇÕES

O conteúdo: Deliberação CEE nº 68/2007 - Normas para a educação de alunos que apresentam necessidades educacionais
especiais, no sistema estadual de ensino, pedido na questão (18) não consta no conteúdo programático, conhecimentos
específicos para estudo.

ANÁLISE

Procede a alegação, o conteúdo programático do referido cargo não apresenta a bibliografia referenciada, desta forma a
questão deve ser anulada.

DELIBERAÇÃO

QUESTÃO ANULADA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS.

Questão nº 25
INSCRIÇÃO

2000373355

SOLICITAÇÕES

O conteúdo: PCS sistema de codificação de cores do autor JOHNSON 1998, pedido na questão (25) não consta no
conteúdo programático (conhecimentos específicos, livros e artigos) para estudo.

ANÁLISE

Trata-se de matéria relativa ao portador de deficiência auditiva e abrangida pelos compêndios referidos no conteúdo
programático.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.
15 - Professor - PEB II - Geografia

Questão nº 1
INSCRIÇÃO

2000370084

SOLICITAÇÕES

A questão trás como alternativa da interpretação do texto três opções de substantivos e como correta a letra D que seria
todas estariam corretas, mas como está exposto abaixo a definição das 3 palavras no dicionario de língua portuguesa oficial
, seria impossível o texto tratar dos 3 ao mesmo tempo, a interpretação fica totalmente confusa, principalmente quando se
trata de Resiliência que tem um sentido figurado.
No edital pede que se tenha a leitura e interpretação de textos literários e não literários, mas a questão foi confusa e não
tratou com objetividade e clareza as respostas, fazendo com que os candidatos se prejudicassem ao escolher uma das
alternativas.
perseverança
substantivo feminino
qualidade de quem persevera; pertinácia, constância.
resiliência
substantivo feminino
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FÍSICA
propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação
elástica.
2. FIGURADO (SENTIDO)•FIGURADAMENTE
capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças.
obstinação
substantivo feminino
apego forte e excessivo às próprias ideias, resoluções e empreendimentos; pertinácia, persistência, tenacidade.
2. comportamento que denota esse apego; teima, birra.
Fonte: www.dicionariodoaureleo.com
ANÁLISE

Não procede a alegação do candidato, as alternativas são virtudes sinônimas representadas no pensamento de Confúcio.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.
17 - Professor - PEB II - Língua Inglesa

Questão nº 9
INSCRIÇÃO

2000357643

SOLICITAÇÕES

As normas dispostas nessa questão da prova não estão exatamente como na Lei e isso abre margem para que cada
alternativa seja interpretada como o candidato quiser interpretar, dessa forma, é possível considerar todas as alternativas
corretas. Interpretação é algo muito particular, para que essa questão não dê espaço para interpretações diversas, é preciso
dispor as Leis EXATAMENTE como no disposto em Lei. Uma questão não pode deixar o candidato confuso, isso acarreta
em prejuízos para nós. Eu respondi alternativa D e o gabarito diz que é alternativa C. Eu zerei essa área (Legislação), mas
fui excelentemente bem nas outras, não quero ser desclassificada por tão pouco. Obrigada!

ANÁLISE

Não procedem as alegações, não se trata de transcrição literal da lei mas de referência aos princípios nela contidos. Neste
sentido a questão é válida, está corretamente formulada e apresenta resposta correta.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

16
18 - Professor - PEB II - Língua Portuguesa

Questão nº 9
INSCRIÇÃO

2000357543; 2000358476; 2000361829.
Nessa questão que trata do Art. 54 - É dever do Estado assegurar á criança e ao adolescente: l - ensino fundamental,
obrigatório e gratuito, "INCLUSIVE" para os que não tiveram na idade própria. Nesta questão da prova de Língua
Portuguesa ao invés de "INCLUSIVE" aparece escrito "EXCETO", indicando que a alternativa correta do gabarito preliminar
é a questão "A" , a que a questão que julgo ser a certa e pela qual optei é a "C". Nesse caso a palavra "EXCETO" no lugar
da palavra "INCLUSIVE" deixa a questão como FALSA, direcionando a questão como correta a alternativa "C"
Agradeço a apreciação e o ponderamento que será feito pela Instituição Publiconsult, ficam aqui minhas elevada gratidão
e consideração.
Lázaro Cordeiro.

SOLICITAÇÕES

Questão número 9 no que diz respeito ao dever do Estado quanto ao ECA Art.54. É dever do Estado assegurar à criança
e ao adolescente:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; e não
EXCETO.
resposta do gabarito: A
resposta correta: C
A questão de nº9 pede para marcar a resposta correta ao que se diz respeito ao artigo 54 do Estatuto da Criança e do
adolescente. No gabarito consta como correta a alternativa A, sendo que essa é incoerente ao pedido pois, na mesma diz
que o item 1 está correto :" 1 - Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, exceto para os que a ele não tiveram acesso na
idade própria. " O correto conforme à lei seria : "Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não
tiveram acesso na idade própria." Portanto, o item 1 está errado. A resposta correta é a C pois nesta consta o item 2 e 3
que estão corretos conforme o artigo 54 do ECA.

ANÁLISE

Procedentes as alegações, o item 1 está incorreto e o 3 está correto, neste sentido o gabarito deve indicar a alternativa
(C).
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GABARITO ALTERADO PARA (C).
19 - Professor - PEB II - Matemática

Questão nº 3
INSCRIÇÃO

2000367492

SOLICITAÇÕES

https://www.conjugacao-de-verbos.com/verbo/conduzir-voz_passiva.php
conjugação do verbo somos conduzidos esta no presente e não no particípio como consta no gabarito.
conduzidos estaria no particípio, mas como esta acompanhado do verbo ser esta no presente.
Verbo Conduzir
Gerúndio: conduzindo

ANÁLISE

Particípio passado: conduzido
Infinitivo: conduzir
(https://www.conjugacao.com.br/verbo-conduzir/)

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

Questão nº 9
INSCRIÇÃO

2000357594; 2000359979; 2000374343.
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, ((inclusive))) para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
ACIMA COLOQUEI A LEI EXTRAÍDA DO ECA.
Na prova PROFESSOR DE MATEMÁTICA APARECE (((EXCETO))) , Certo marcada no gabarito preliminar
(ALTERNATIVA (A) mas na verdade é a C.

SOLICITAÇÕES

QUESTÃO 9
1- I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, ((EXCETO))) para os que a ele não tiveram acesso na idade
própria;(FALSA)
2- III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de
ensino;(VERDADEIRA)
3- V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada
um;(VERDADEIRA)
NA PROVA TEM A PALAVRA (EXCETO) AO INVÉS DE (INCLUSIVE), LOGO É FALSA.
SENDO ASSIM O GABARITO DA QUESTÃO 9, SERIA (C) E NÃO (A).
Peço que apreciem com carinho esse pedido de recurso, pois foi trocada uma palavrinha e mudou toda a questão,
invertendo seu sentido.
DESDE JÁ AGRADEÇO E ME DESCULPO , POIS SEI QUE É UMA EMPRESA SÉRIA , MAS É QUE A CONCORRENCIA
É BEM ACIRRADA E 1 QUESTÃO PODE VALER O NOSSO EMPREGO. FAÇO VOTOS DE ESTIMA E CONSIDERAÇÃO.
(ALMIR PRADO)
Artigo 54 do ECA inciso I esta escrito Inclusive no item 1 da prova esta exceto.
Os itens 2 e 3 da prova é alternativa correta sendo letra C no Gabarito.
Segundo a lei federal nº8.069/1990 estatuto da criança e do adolescente, em seu artigo 54 conta os seguintes itens:
(1) O ITEM I DO ESTATUTO É o seguinte: ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não
tiveram acesso na idade própria;
e na questão foi escrito desta maneira: ensino fundamental, obrigatório e gratuito, EXCETO para os que a ele não tiveram
acesso na idade própria;
DESTA MANEIRA ESSE ITEM SE TORNA INCORRETO
(2) O ITEM III DA ESTATUTO É O SEGUINTE: atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino;
e na questão foi escrito corretamente: atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino;
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DESTA MANEIRA ESSE ITEM SE TORNA VERDADEIRO
(3) O ITEM V DO ESTATUTO É O SEGUINTE: acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação
artística, segundo a capacidade de cada um;
e na questão foi escrito corretamente: acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística,
segundo a capacidade de cada um;
DESTA MANEIRA ESSE ITEM SE TORNA VERDADE
deste modo peço a mudança de gabarito por (2) e (3) estão corretos, na prova alternativa letra (C)
ANÁLISE

Procedentes as alegações, o item 1 está incorreto e o 3 está correto, neste sentido o gabarito deve indicar a alternativa
(C).

DELIBERAÇÃO

GABARITO ALTERADO PARA (C).

Questão nº 22
INSCRIÇÃO

2000374343

SOLICITAÇÕES

QUANDO SE FALA QUE 80% DOS TRABALHADORES SÃO HOMENS PODEMOS DIZER QUE PODE SER 8
TRABALHADORES, E QUE 20% SÃO MULHERES PODEMOS DIZER PODE SER 2 MULHERES, DANDO SEMPRE UM
TOTAL DE 100%, APOS AS DEMISSÕES, TEMOS QUE CONSIDERAR QUE NA FABRICA HÁ UMA NOVA CLASSE DE
TRABALHADORES, MAS A PORCENTAGEM NO TOTAL NÃO PODE SER DIFERENTE DE 100 PORCENTO. SABENDO
QUE HÁ 50% DE HOMENS NA FABRICA E QUE NENHUMA MULHER FOI DEMITIDA, SABEMOS QUE 2 MULHERES
NESTE NOVO CASO REPRESENTA 50%, E OS OUTROS 50% SÃO OS DOIS HOMENS QUE PERMANECERAM,
ENTÃO LOGO SE DEFINE QUE FORAM DEMITIDOS 6 FUNCIONÁRIOS HOMENS FAZENDO O CALCULO DE
PORCENTAGEM 6 TRABALHADORES DE UM TOTAL DE 10 FUNCIONÁRIOS É IGUAL A 60%.
PEÇO A MUDANÇA DE GABARITO RESPOSTA CORRETA LETRA (C).

ANÁLISE

Supondo-se 100 trabalhadores, 80 seriam homens e 20 mulheres. Ao final verificou-se que sobraram 50% dos homens
desta forma se são 20 mulheres, os 50% equivalem a 20 homens. Assim, de 80 homens restaram 20, ou seja (20/80) =
25%. Desta forma, 100% - 25% = 75% de homens demitidos.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.
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20 - Professor - PEB II - Música

Questão nº 16
INSCRIÇÃO

2000358481

SOLICITAÇÕES

Questão 16 não faz parte de conhecimentos específicos/música, e sim legislação de ensino.

ANÁLISE

Não procede, trata-se de conteúdo programático anunciado no edital.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

Questão nº 17
INSCRIÇÃO

2000358481

SOLICITAÇÕES

Questão 17 não faz parte de conhecimentos específicos/música, e sim legislação de ensino.

ANÁLISE

Não procede, trata-se de conteúdo programático anunciado no edital.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

Questão nº 18
INSCRIÇÃO

2000358481

SOLICITAÇÕES

Questão 18 não faz parte de conhecimentos específicos/música, e sim de legislação de ensino.

ANÁLISE

Não procede, trata-se de conteúdo programático anunciado no edital.
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INDEFERIDO.

Questão nº 22
INSCRIÇÃO

2000357984

SOLICITAÇÕES

O Do Central e uma Nota para definir entre as as Claves de Sol e de Fa. E não um ponto, como está referido na questão.
Livro
Bohumil Med Teoria Musical
4 edição
Pag. 17

ANÁLISE

A questão se refere evidentemente à nota musical que une as claves de Sol e Fá, não procede a alegação.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.
21 - Técnico em Desenvolvimento Escolar - TDE

Questão nº 1
INSCRIÇÃO

2000359366

SOLICITAÇÕES

A questão pede para indicar qual dos substantivos REPRESENTA da virtude disposta no texto: "A nossa maior glória não
reside no fato de nunca cairmos, mas sim em levantarmo-nos sempre depois de cada queda" Confúcio.
Dada as definições dos substantivos encontrados em: https://michaelis.uol.com.br/
obstinação
1 Firmeza de pensamento.
2 Atitude de teimosia; tenência.
persistência
1 Ato de persistir; constância, firmeza, perseverança
19
2 Qualidade de persistente.
perseverança
Qualidade de quem persevera; persistência bastante forte; constância, firmeza, pertinácia, tenacidade.
resiliência
1 FÍS Elasticidade que faz com que certos corpos deformados voltem à sua forma original.
2 FIG Capacidade de rápida adaptação ou recuperação.
A palavra que melhor representaria o texto seria RESILIÊNCIA. Dos substantivos é o único que define como um ato de
recuperação, de voltar a ser. As demais definições embora pareçam sinônimos, existem particularidades em suas
definições que podem denotar outro sentido. Uma pessoa pode ser considerada obstinada, perseverante e persistente
mesmo não tendo "quedas", estas qualidades podem ser constantes, e não necessariamente representam o sentido de se
recuperar que o texto demonstra.
obrigada.

ANÁLISE

Não procede a alegação do candidato, as alternativas são virtudes sinônimas representadas no pensamento de Confúcio.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

Questão nº 4
INSCRIÇÃO

2000357649; 2000360033; 2000365590; 2000372167.

SOLICITAÇÕES

A questão 4 no gabarito esta dizendo que a resposta é a letra B, mas diante da explicação abaixo a resposta seria a opção
A que seria Indeterminado.
São duas orações. A primeira é que o sujeito está oculto na primeira pessoa. Na segunda a oração está na terceira pessoa
do plural o que classifica-se como indeterminado.
Na página Infoescola Navegando e Aprendendo me deparei com essas informações.
A questão 4 no gabarito esta dizendo que a resposta é a letra B, mas diante da explicação abaixo a resposta seria a opção
A que seria Indeterminado.
São duas orações. A primeira é que o sujeito está oculto na primeira pessoa. Na segunda a oração está na terceira pessoa
do plural o que classifica-se como indeterminado.

Prefeitura Municipal de
CRUZEIRO

Processo Seletivo
Nº 01/2018

ANEXO I - RELATÓRIO DA BANCA RECURSOS CONTRA PROVA ESCRITA

23NOV
2018

Na página Infoescola Navegando e Aprendendo me deparei com essas informações.

O gabarito indica que resposta certa é a letra B, porém, na explicação abaixo a resposta seria a opção A, imdicando sujeito
Indeterminado.
São duas orações. A primeira é que o sujeito está oculto na primeira pessoa. Na segunda a oração está na terceira pessoa
do plural o que classifica-se como indeterminado.
Na página Infoescola Navegando e Aprendendo me deparei com essas informações.
A questão 4 está no gabarito está dizendo ser a letra B, mas diante da explicação abaixo a resposta seria a opção A que
seria indeterminado. São duas orações. A primeira é que o sujeito está oculto na primeira pessoa. Na segunda a oração
está na terceira pessoa do plural o que classifica-se como indeterminado. Na página da infoescola navegando e aprendendo
me deparei com essas informações.
ANÁLISE

Não procedem as alegações, tratam-se de sujeitos implícitos ou desinenciais: (Eu) não sei o que (eles/elas) querem de
mim.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

Questão nº 16
INSCRIÇÃO

2000381029

SOLICITAÇÕES

Boa Noite,verifiquei no RCN (na pagina 47-48),a reposta correta é a letra D. Pode conferir na pagina entre a 47/48 .
Obrigada!!

ANÁLISE

Não confere a alegação do recorrente, compulsando-se a obra de referência a alternativa (D) se refere às capacidades de
ordem física.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

20

