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GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE 

 ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, que 

insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001 DE 

2015 – SEARH – SEEC/RN, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

648000265 Roberto De Souza Cintra Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648000406 Carpegiane Alves De Assis Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648000445 Iano Delion Medeiros De Albuquerque Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648000738 Frangleyse De Souza Lopes Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648000825 Nathália Thaís Trajano Da Fonsêca Silva Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648000879 Francisca De Paula De Sousa Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648000949 Maria Idaciria De Freitas Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648001256 Monica Soraia De Oliveira Costa Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648001565 Helio Ferreira Da Silva Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648001749 Regyane Gomes Da Silva Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648001837 Maria Raquel Bezerra Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648001948 Luiza Maria Lima Oliveira Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648002029 Kaelly Cristina Almeida Silva Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648002340 Antonia Milene Da Silva Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648002432 Lhuany Solano De Sousa Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648002616 Jose Ivanilson De Oliveira Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648002661 Maria Joseane De Oliveira Fernandes Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648002906 Priscila Ferreira De Lima Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648003086 Everaldo Santana Rodrigues Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648003283 Iaponira Michelle Antunes Campos Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648003308 Aline De Medeiros Fernandes Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648003569 Onária Belo De Sousa Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648003648 Francisco Aliandro Da Costa Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648003716 Joseane Gomes Da Silva Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648003732 Patrícia Da Silva Nóbrega Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648004362 Francisco Alexandre Da Cruz Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648004772 Redjane Soares De Vasconcelos Aquino Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648004919 Hilana Tuila Lima De Souza Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648004925 Liliane De Sousa Constantino Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648005772 Geovani De Lima Ferreira Da Silva Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 
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648005998 Cláudia Hyanne Silva Amorim Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648006246 Dannielle Waleska Da Silva Tavares Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648006253 Edineusa Rebouças Da Silva Braga Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648006271 Emanuella Silva Miranda Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648006413 Rita Georgiana Pereira Dantas Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648006506 Adriana Leite Andrade Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648006602 Junior Gomes Dos Santos Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648006953 Francisco Carlos Xavier Oliveira Carlos Xavier Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648007055 Antonio Cristiano Filgueira Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648007319 Francisco Garrido Do Nascimento Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648007560 Maria Das Vitórias Dantas De Araujo Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648007807 Daniele Lorena Gomes Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648007843 Dorgival Bezerra Da Silva Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648008051 Márcio Daniel Gurgel Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648008543 Francisca Eliete De Freitas Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648008581 Luana Pricila Vieira Oliveira Lopes Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648008698 Maria Verônica Dos Santos Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648008861 Floriza De Macedo Neta Silva Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648008885 Dhuany Nogueira Solano De Sousa Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648009178 Andressa Érica Da Silva Ramos Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648009758 Renata Paiva De Sousa Saraiva Varela Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648009779 Gisele Correia Lima Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648010130 Vanlucio Domingos De Oliveira Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648011127 Maria Magali De Paiva Ferreira Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648011192 Luziene Fernandes Moreira Medeiros Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648011237 Stella Monnike Dantas Alves Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648011817 Marcela Gonçalves Da Silva De Queiroz Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648012608 Alex Carlos Gadelha Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648013619 Maria Suely Cardoso De Medeiros Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648013634 Nataly Suiany Santiago De Souza Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648013900 Antônio Marques De Oliveira Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648014212 Jussara Dantas De Brito Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648014290 Valéria Nunes De Melo Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648014547 Maria Aparecida Da Silva Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648014616 Maria De Fátima De Aquino Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648014812 Adriana Rayssa Rocha Da Silva Cunha Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648015168 Tassiana De Medeiros Figueiredo Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648015274 Saionara Suzane Costa Da Silva Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648015576 Rita De Cássia Pereira De Melo Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648016383 Resilma Pinheiro De Farias Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648016635 Marluce Maria Dantas Pereira Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648017388 Sonali Duarte Jerônimo Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648017826 Maria Carmemlucia Praxedes Sousa Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648018167 Karla Adriana Da Costa Medeiros Ferreira Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648018244 Elinadja De Medeiros Lima Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648018719 Jessica Thaisa Da Costa Holanda Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648018774 Patricia Luizia Silva Do Nascimento Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648019041 Joseane Maria Araujo De Medeiros Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648019478 Maria Geisa Sarmento Ferreira Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648019495 Crisnária Avelino Martins Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648019555 Bárbara Gisele Maia De Brito Medeiros Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648019925 Tatiana Maria De Moura Davi Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648020027 Adjane Da Silva Lima Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 
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648020038 Vânia Roseane Pascoal Maia Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648020728 Maria Dalvanir De Queiroz Oliveira Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648020732 Rafaelle Fadja Araújo Silva Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648021472 Genikartere Martins Leite Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648021642 Juliana Ramona Torres Guedes Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648021784 Marinalva Cavalcante De Lima Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648021867 Denise Souza Tomé Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648021903 Gilmária Dantas Moraes De Medeiros Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648021953 Irismarqueks Alves Pereira Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648022208 Romeika Samara Medeiros De Carvalho Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648022308 Ana Flávia Anunciada Da Silva Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648022964 Adriana Sales Da Silva Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648023161 Solange Gomes De Medeiros Camara Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648023352 Yanna Luiza Do Nascimento Rodrigues Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648023526 Marla Edimara Moreira Da Silva Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648024017 Sávio Rogério Da Silva Soares Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648024105 Dannielly Naara De Macedo Dantas Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648024664 Wescley Dos Santos Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648024709 Edileusa Paula Nogueira Bezerra Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648025739 Kainara Francleide Mendes Silva Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648025757 Carlos Kleber Sobral Corlett Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648025768 
Evodya Syntyk Gomes De Oliveira Marinho 
Costa Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648025890 Georgia Maria Lopes Costa Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648025932 Stepheson Ray De Oliveira Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648026002 Gustavo Henrique Araújo De França Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648026065 Whaniza Wilma Silva De Araújo Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648026210 Gregória Clotilde De Queiróz Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648026401 Maria Joarlene Melo Araújo Macedo Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648026472 Gina Karla Dantas De Araújo Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648026554 Josivaldo Firmino Moreira Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648026643 Maria Anésia Xavier Queiroz Lucena Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648026896 Andreia Ramos Da Silva Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648026940 Maria Emanuele Macêdo Do Nascimento Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648027127 Ana Paula Nunes Câmara Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648027154 Cláudia Regina Silva De Azevedo Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648027193 Arleide Mafaldo De Oliveira Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648027465 Pâmela Gabriela De Menezes Silva Rocha Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648027722 Ana Maria Jácome Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648027936 Joseane Cristina Da Silva Santos Lins Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648028366 Katia Holanda Regalado Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648028537 Ana Vilma De Medeiros Pereira Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648029057 Aline Cristina De Freitas Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648029698 Kalyana Monalyza Fernandes Câmara Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648030011 Jacira Rayanna De Azevedo Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648030128 Marcos Alves Dos Santos Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648030244 Larissa Ericka De Araújo Ribeiro Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648030276 Michelle Souza De Lima Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648030476 Ana Glícia De Souza Medeiros Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648030834 Fernanda Da Silva Pereira Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648031083 Bárbara Caroline De Azevêdo Santos Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648031113 Iara Maria De Medeiros Silva Marinho Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648031339 Maria Do Céu De Araújo Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 



 

4 

 

648031558 Maria Lucilene Nascimento Da Silva Santos Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648032397 Helayla Renata Da Silva Santos Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648032531 Carla Moreno Santos Barbosa Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648032634 Natalia Herminia Teodoro Salles Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648033040 Maria Joseane Gomes Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648033109 Weslayny Crys Fernandes Costa Alves Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648033253 Monica Bezerra Da Silva Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648033405 
Aretuza De Fátima Cunha De Figueirêdo 
Matoso Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648033874 Larissa Medeiros Freire Ferreira Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648034248 Josinaldo Pereira Rodrigues Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648034297 Maria Nubia Do Nascimento Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648034389 Paula Adriana De Carvalho Pessoa Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648034394 Tania Maria Felipe De Holanda Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648034444 Edlany Helena Do Amaral Maciel Lisboa Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648034483 Francisco Ivanilson Da Costa Confessor Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648034567 Antonio De Lisboa Paiva Rêgo Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648035048 Jhonnys Ferreira Do Nascimento Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648035247 Maria Das Graças Anunciada Da Silva Santos Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648035856 Dayse Martins Do Nascimento Soares Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648036444 Jean Carlo Neris Rodrigues Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648036857 Luiz Antonio Da Silva Dos Santos Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648036911 Juliana De Souza Oliveira Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648037616 Edinária Marinho Da Costa Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648038298 Maria Luiza Martins Do Rosário Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648038373 Rayane Cristina Batista De Almeida Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648038656 Luderly Handerson Silva De Araújo Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648038812 Jozeneide De Sales Sousa Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648038885 Kelly Regina Lopes Marinho Pinto Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648039228 Islani Kalini De Araújo Santos Figueiredo Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648039356 Maria Cleonice Soares Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648039397 Ronilson De Paiva Roberto Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648039676 Cilene Karoline Lima Dos Santos Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648042483 Cecília Carolina Rodrigues De Oliveira Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648042509 Elizane De Oliveira Costa Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648043027 Julia Daianne De Oliveira Pereira Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648044353 Ismênia Karyne Saraiva Cosme Simplício Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648044930 Janide Carla De Souza Da Cruz Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648044946 Elenir Pinheiro Silva Dos Santos Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648045043 Maria Aparecida Dos Santos Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648045360 Amanda Jordania Ambrosio Silva Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648045878 Kasimere De Lima Silva Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648046076 Marcia Regina Sabino Da Silva Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648046132 Viviane De Souza Silva Rocha Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648046270 Indara Lima Costa Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648046456 Débora Cristina Florência De Jesus Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648046687 Angelica Maria Nunes Almeida Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648047697 Iure Coutre Gurgel Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648047805 Vera Mirtes De Castro Carvalho Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648048177 Paulo Ivo Silva De Medeiros Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648048430 Diana Carla David Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648048832 Antonia Lusinete Carlos Paiva Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648049034 Armando Macedo Da Silva Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 
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648049508 Adaliny Milany Costa De Almeida Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648050021 Elisrayane Talita Barbosa Soares Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648050282 Ana Cláudia Bandeira Pessoa Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648050478 Francisco Renizio Albuquerque Nunes Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648050858 Francisco Leandro Lourenço De Queiroz Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648051270 Fabiana De Freitas Leandro Silva Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648052234 Ambrosina Leite Da Costa Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648053032 Mayara Leylane Eufrazio Neris Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648053050 Amanda Djulia Lopes Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648053068 Simone Santos Da Silveira Barros Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648053335 Juliana Souza Dos Santos Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648053976 Vivian Karla Santiago Da Nobrega Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648054048 Romine Marielle Viana Silva Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648054366 Sheila Beatriz Da Silva Fernandes Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648054602 Shirley Gomes De Souza Santana Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648054676 Cleberson Cordeiro De Moura Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648055069 Inemário Dantas De Medeiros Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648055226 Tadja Andressa Severiano Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648055463 Jane Cleide Da Silva Medeiros Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648055567 Elidiane Rodrigues Da Silva Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648056325 Janaina Barbosa Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648057759 Maria De Fátima Da Silva Melo Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648058036 Andreia Paula Do Nascimento Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648058132 Maria Do Socorro De Queiroz Gabriel Rego Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648058350 Fernanda Macedo Rodrigues Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648059960 Aline Nunes Paiva Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648061170 Ana Lucia Farias Da Silva Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648061829 Gleitom Gomes De Souza Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648062137 Marize Da Silva Davino Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648062665 Rosinete Paulino Da Silva Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648063336 Adriana Rosicléia Ferreira Castro Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648064735 Isabela Cristina Nascimento Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 

648000087 Milena Celandia Rodrigues Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648000300 Carlos Eduardo Da Câmarafrança Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648000361 Hildengardio Alves Macedo Segundo Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648000427 Frangleyse De Souza Lopes Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648000474 Laizy Wiliane Dos Santos Da Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648000505 Midiã Izlia Praxedes Dos Santos Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648000517 Carpegiane Alves De Assis Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648000580 Nadja Daniella Oliveira Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648000821 Maria Betania Cardoso Dantas Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648000857 Rafaella Pereira Chagas Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648001118 Roberto De Souza Cintra Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648001243 Patrícia Medeiros De Araújo Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648001340 Adriele Viana De Oliveira Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648001425 Lidiane Kelly Gomes Da Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648001598 Aila Praxedes De Araujo Brasil Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648001656 Adriana Karla Maurício De Macedo Barros Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648001798 Rosimary Ferreira Barbosa Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648001827 Simone Santos Ferreira Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648002071 Vanderlei Francisco De Lima Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648002342 Dorgival Bezerra Da Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648002368 Geriane Toscano De Souza Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 



 

6 

 

648002412 Lhuany Solano De Sousa Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648002429 Rose Thatiane Nunes De Araujo Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648002561 Flávia Lira Dos Santos Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648002630 Barbara Nunes Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648002762 Maria Joseane De Oliveira Fernandes Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648002799 Patrícia Dayane Nascimento De Lima Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648003006 Monica Gurgel Vaz De Carvalho Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648003057 Marianna Carla Costa Tavares Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648003737 Patrícia Da Silva Nóbrega Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648004554 Cristiano Araújo Da Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648004746 Joselba De Oliveira Costa Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648004849 Maria Das Dores De Barros Venâncio Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648005036 Adriana Do Nasciamento Almeida Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648005494 Maria De Fátima Da Silva Melo Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648005551 Luiz Paulino Teixeira Neto Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648005786 Geovani De Lima Ferreira Da Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648006191 Andreza Santos De Moura Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648006211 Dannielle Waleska Da Silva Tavares Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648006417 Thayanne Érica Torres De Assis Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648006655 Larissa Ericka De Araújo Ribeiro Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648006656 Francisca Rozângela Gurgel Campêlo Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648006884 Juliana Reges Borges Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648007021 Jose Jailton Ribeiro Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648007265 Nilson De Lima Ferreira Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648007935 Jose Jailton Claudiano De Lima Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648008176 Valkeline Fonsêca Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648008534 Francisca Eliete De Freitas Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648009658 Francisco Alexandre Da Cruz Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648009693 Cicera Pinheiro Batista Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648009855 Glisielly Kádja De Oliveira Rocha Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648010036 Alcida Do Nascimento Fernandes Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648010093 Vanlucio Domingos De Oliveira Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648010465 Maria Da Paz De Souza Morais Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648010553 Erica Araujo De Luna Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648010848 Jaqueline Gomes Feitosa Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648010886 Kalina Lygia Prazeres Chaves Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648011567 Ana Amélia De Oliveira Valentim Moreira Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648011698 Sales Gonçalves Bezerra Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648011824 Marcela Gonçalves Da Silva De Queiroz Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648012454 Hilca Cléia De Oliveira Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648013108 Dalvanira Elisiario Da Silva Oliveira Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648013257 Maria Ecione Nogueira Dos Santos Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648013758 Maria Das Graças Vieira Nogueira Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648013906 Priscila Fontes Barreto Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648014210 Jussara Dantas De Brito Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648014494 Estela Bezerra De Lima Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648014617 Elaine Cristina Carlos Da Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648014859 Marcio Luiz Nascimento De Lima Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648015176 Tassiana De Medeiros Figueiredo Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648015824 Morgana Raryane Gomes Do Lago Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648018146 Karla Adriana Da Costa Medeiros Ferreira Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648018194 Aline Flavia Da Costa Andrade Pereira Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648018260 Cecília Carolina Rodrigues De Oliveira Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 
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648018543 Janny Kelly De Souza Freitas Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648018722 Jessica Thaisa Da Costa Holanda Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648019063 Tâmara Tássia Dias Dos Santos Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648019802 Dalvanisa Rodrigues De Araújo Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648020017 Adjane Da Silva Lima Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648020222 Carla Vanessa França Lima Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648020259 Nyedja Karlla De Sena Fernandes Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648020557 Ariane Medeiros Villela Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648020726 Maria Dalvanir De Queiroz Oliveira Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648020986 Ana Emmanuelle Soares Costa Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648021197 Tatiane Carla Morais De Oliveira Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648021905 Gilmária Dantas Moraes De Medeiros Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648022055 Ana Paula Ferreira Pessoa Alves Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648023848 Maria Carmemlucia Praxedes Sousa Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648024059 Maria Joseneide Dos Santos Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648024088 Yanna Luiza Do Nascimento Rodrigues Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648024109 Dannielly Naara De Macedo Dantas Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648024666 Wescley Dos Santos Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648024792 Maria Eliene Da Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648025017 Francileide Paulino De Souza Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648025313 Nely Rodrigues De Souza Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648025679 Alzileide De Lima Sabino Azevedo Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648025735 Kainara Francleide Mendes Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648026069 Whaniza Wilma Silva De Araújo Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648026486 Marcela Patricio Da Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648026660 Marcília Pimenta Da Costa Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648026810 Maria De Lourdes Freitas De Oliveira Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648026821 Daise Da Silva Lima Henrique Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648026901 Andreia Ramos Da Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648026952 Marcia Helena Santos De Moura Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648027052 Karla Christiane De Góis Lira Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648027467 Pâmela Gabriela De Menezes Silva Rocha Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648027621 Glêdja Waltênia De Araújo Pontes Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648027890 Viviane Maria Da Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648028195 Vera Lúcia Campos Da Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648028481 Maria Da Conceição Oliveira De Queiroz Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648028882 Marlene Ferreira Da Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648028897 Daiana Priscila De Lima Ribeiro Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648028933 Nidia Paula Da Silva Braga Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648029336 Maria Dalvaneide De Lima Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648029522 Liliane Sousa Costa Regis Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648029596 Gislene Santos Do Nascimento Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648029692 Kalyana Monalyza Fernandes Câmara Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648030029 Adriana Carla Dantas Cirne De Medeiros Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648030097 Ana Paula Dos Santos Bezerra Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648030157 Walquíria Rachel Santos De Oliveira Linhares Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648030478 Ana Glícia De Souza Medeiros Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648031333 Maria Do Céu De Araújo Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648031338 Yara Pereira De Oliveira Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648031858 Fabiana Flaviana Dos Santos Barreto Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648031902 Rosemarry Machado De Sousa Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648031991 Maria Da Guia Lima Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648032150 Carla Moura Dutra Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 
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648032376 Helayla Renata Da Silva Santos Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648032453 Deyse Negreiros De Oliveira Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648032900 Raquel Felix Dos Santos Costa Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648033034 Mônica Mayara De Queiroz Melo Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648033048 Maria Joseane Gomes Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648033730 Wderica Miguel Tavares De Oliveira Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648033770 Alessandra Antunes De Moura Gadelha Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648034044 Maria Elizabethe Pereira Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648034245 Josinaldo Pereira Rodrigues Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648034284 Maria Nubia Do Nascimento Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648034313 Lusia Rafaelle De Morais Pinto Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648034454 Edlany Helena Do Amaral Maciel Lisboa Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648034651 Thiago Wenzel Cortez Da Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648035848 Dayse Martins Do Nascimento Soares Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648035920 Claudio Soares De Souza Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648036509 Maria Das Graças Amaro Do Nascimento Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648036766 Wanessa Murielly Fernandes De Andrade Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648036956 Katiane Cristina Da Silva Sousa Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648036980 Adriana Bezerra De Oliveira Ribeiro Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648037417 Ivone Dias Da Silva Alves Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648037521 Vânia Simião Severo Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648037723 Alcimar Silva De Góis Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648037730 Ana Jacqueline De Souza Bernardo Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648037780 Bruna Patricia De Medeiros Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648037807 Fabio Da Silva Freire Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648037834 Genúbia Maia De Almeida Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648038271 Fabiana De Freitas Leandro Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648038401 Rayane Cristina Batista De Almeida Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648038520 Jerry Adriano De Souza Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648038560 Elis Regina Santos Souza De Albuquerque Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648038629 Ana Lídia De Oliveira Bezerra Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648038807 Mércia Maria Nascimento Borges Sales Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648038880 Kelly Regina Lopes Marinho Pinto Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648039124 Ana Paula Farias De Barros Costa Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648039226 Islani Kalini De Araújo Santos Figueiredo Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648039607 Larissa Fabiana Paulino Frazão Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648040043 Marina Soares Ribeiro Ribeiro Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648040477 Adriana Da Costa Pereira Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648040773 Giselle Da Rocha Souza Sales Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648040910 Joselia Domiciano Medeiros Lucena Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648041169 Mayemya Lourencia Guedes Rodrigues Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648041696 Christyan Soares Gomes Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648041989 Gabriella Islany Peixoto Da Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648042000 Milta Alves Pereira Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648042243 Telizangela Valdivino De Brito Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648042253 Ana Paula Souza Lira Da Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648042303 Damiana Valdivino De Brito Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648042495 Amelia De Menezes Morais Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648043019 Michaelly Kaline Leite Praxedes Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648043960 Maria Elivaneide Pereira Da Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648044309 André Jácio Felix De Souza Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648046097 Francisca Bento Da Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648046126 Marcia Regina Sabino Da Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 
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648046295 Lucineide Cabral Marinho Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648046416 Elizabete Pereira Da Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648046944 Ricardo Sales De Oliveira Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648047023 Semidia Lopes De Oliveira Teixeira Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648047635 Bruna Beatriz Costa Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648047675 Maurana Brito De Medeiros Santos Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648047814 Vera Mirtes De Castro Carvalho Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648047915 Juliana Maria Silva Santos Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648047947 Luzimar Melo Da Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648048256 Clevoneide Osorio Mendes Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648048315 Elaine Cristine Silva De Medeiros Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648048367 Roselane Pinheiro Dos Santos Linhares Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648049321 Genivaneide Simplício De Farias Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648049648 Kaelly Cristina Almeida Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648049926 Abigail Clementino Da Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648050139 Antonia Veranice De Moura Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648050382 Iara Layse Dantas Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648051065 Válbia Rejane De Carvalho Lima Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648051121 Raiani Cintia Rodrigues De Oliveira Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648051493 Salete Ferreira Da Costa Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648052948 Edilene Oliveira Da Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648054062 Vivian Karla Santiago Da Nobrega Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648054208 Franscica Priscila Nunes De Souza Gama Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648054245 Lucila Maria Da Silva Monteiro Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648054554 Marciel Batista Da Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648055102 Inemário Dantas De Medeiros Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648055152 Antonione Ligia Lisboa Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648055195 Deuvanir De Souza Lima Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648055230 Islannd Kayze Campos Do Nascimento Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648055672 Lucyanne Isabelle Sales Da Costa Ventura Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648056605 Franciélio Cardoso De Medeiros Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648056646 Anne Karenyne De Morais Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648057456 Iris Silva De Oliveira Ciríaco Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648058564 Jaciara Rodrigues Da Silva Santana Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648059297 Amanda Narayane De Amorim Dantas Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648059664 Maria Das Graças De Souza Oliveira Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648061954 Nayane Teodolino Lucas Cruz Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648062391 Rafael Moreira Da Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648062895 Maria Da Conceição Cruz Da Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648064329 José De Souza Neto Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648064402 Adijaneide Lucena De Araújo Silva Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648065248 Mariana Soares Gomes Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 

648000123 Josefa Kallyne De Medeiros Pinho Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648000693 Laizy Wiliane Dos Santos Da Silva Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648002526 Joelma Maria Dantas De Oliveira Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648003840 Jacqueline Rodrigues Da Silva Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648004197 Luciele Cristiane De Vasconcelos Silva Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648004571 Treicy Elem Leite Macieira Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648005385 Denis Estefano De Oliveira Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648010571 Claúdia Nunes De Andrade Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648012303 Analy Barros De Medeiros Silva Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648014574 Danielle Miranda Felix Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648020211 Carla Vanessa França Lima Professor - Pedagogia - Educação Especial 
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648020792 Rodrigo Luis Da Silva Lopes Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648021353 Cecilia Samara Medeiros Cunha Da Costa Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648021475 Maria Eugenia Mendes Gomes Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648024359 Milena Celandia Rodrigues Silva Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648024932 Ana Berg De Alencar Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648025026 Francileide Paulino De Souza Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648028424 Sherliano Pessoa Evangelista Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648028490 Maria Da Conceição Oliveira De Queiroz Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648028661 Flávia Freire De Oliveira Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648029143 Rita De Cássia Liduina Honorato De Andrade Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648030059 Jane Fábia Góes Da Costa Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648030341 Mariana Cristina Pimenta Rodrigues Cardoso Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648031731 Micarla Dantas Pessoa Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648032045 Maria Da Guia Lima Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648034203 Kalina Cilene Carneiro Da Silav Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648034682 Núbia Régia Medeiros De Andrade De Araújo Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648036244 Adriana Maria Dos Santos Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648037680 Rafaela Trindade Vieira Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648037744 Alcimar Silva De Góis Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648039129 Lauro Ponciano De Carvalho Junior Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648040351 Sandra Maria Pereira Rocha Chaves Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648042366 Rogéria Silva De Mesquita Nunes Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648042555 Kelly Cristine Marques Da Fonseca De Oliveira Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648045048 Jose Marcio Alves Rodrigues Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648046557 Patricia Luciana Rocha De Souza Maciel Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648047343 Auricélia Alves Fernandes Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648048331 Amaro Casado Da Silva Junior Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648048472 Micarla Nunes De Abreu Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648048634 Claudio Soares De Souza Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648052067 Hudson Harison Holanda De Medeiros Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648054109 Gloria Stefany Ferreira De Souza Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648054355 Alyne Farias Leandro Oliveira Santos Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648055204 Deuvanir De Souza Lima Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648058483 Elina Araujo Medeiros De Morais Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648062637 Edleuza Florêncio Patrício Avelino Professor - Pedagogia - Educação Especial 

648013923 Eduardo Augusto Martins De Melo Professor de Arte 

648022612 Viviane Dos Santos Dantas Professor de Arte 

648026497 Suerda Viviane Felinto De Carvalho Professor de Arte 

648028624 Juliana Jussara Da Costa Galvão Professor de Arte 

648035633 Maria De Lourdes Barbosa Galvao Professor de Arte 

648035916 Gustavo Bonifácio Dos Santos Silva Professor de Arte 

648036585 Arandi Antongnoni De Souza Pereira Professor de Arte 

648048818 Jéssica Rafaela Boaventura Cortés Professor de Arte 

648048867 Nayara Kênia Da Silva Professor de Arte 

648001637 Raphael De Medeiros Henrique Bezerra Professor de Arte - Musica 

648001961 Jaime Gomes Da Rocha Professor de Arte - Musica 

648003159 Gleison Costa Dos Santos Professor de Arte - Musica 

648006014 Denis Nascimento Da Silva Professor de Arte - Musica 

648006108 Laryce Rhachel Martins Santos Professor de Arte - Musica 

648006883 Daniel Victor Silva De Freitas Lima Professor de Arte - Musica 

648007539 Felipe Mendonça Hauers Professor de Arte - Musica 

648008963 Ivanar Nunes Da Silva Pereira Professor de Arte - Musica 

648011634 Lucicleide Da Silva Professor de Arte - Musica 
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648012541 João Maria Rodrigues De Souza Filho Professor de Arte - Musica 

648014228 Anne Valeska Lopes Da Costa Professor de Arte - Musica 

648015802 Erica Pollyana Santos Andrade Professor de Arte - Musica 

648016057 Alexandre Magno Nascimento Santos Professor de Arte - Musica 

648018498 Elias De Oliveira Professor de Arte - Musica 

648026148 Cecilia Cabral Dos Santos Professor de Arte - Musica 

648026690 Antonio Lucas Gabriel De Souza Mendonça Professor de Arte - Musica 

648030335 Roanny Phannuelly Marinho E Silva Professor de Arte - Musica 

648031160 Francisco Elizeldo Lopes Da Silva Professor de Arte - Musica 

648032235 Ivonaldo Simião Severo Professor de Arte - Musica 

648032612 Jailton Barbosa Zuza Professor de Arte - Musica 

648032969 Eduardo Cleiton Gomes Professor de Arte - Musica 

648033441 Keylla Cristian Bezerra De Amorim Professor de Arte - Musica 

648036606 
Bárbara Simões De Lima Camargo 
Constantino Professor de Arte - Musica 

648038369 Jônatas Sérgio De Góis Correia Professor de Arte - Musica 

648042352 Vanessa Andrade Da Silva Professor de Arte - Musica 

648044617 Kadja Marluan Da Silva Professor de Arte - Musica 

648045868 Edibergon Varela Bezerra Professor de Arte - Musica 

648051367 José Joelson Da Costa Salustino Professor de Arte - Musica 

648052611 Thiago Wesley Alves De Carvalho Professor de Arte - Musica 

648053563 Felipe Lopes Do Nascimento Professor de Arte - Musica 

648054412 Jose Magnaldo De Moura Araujo Professor de Arte - Musica 

648058915 Carlos Antonio Santos Ribeiro Professor de Arte - Musica 

648063317 Jacó Silva Freire Professor de Arte - Musica 

648000320 Gleice Kelly Da Silva Gomes Professor de Ciências Biológicas 

648000644 Maria Do Socorro Mariano Da Cunha Professor de Ciências Biológicas 

648000684 Leonardo Gomes Fernandes Professor de Ciências Biológicas 

648000793 Barbara Michelle Barreto De Queiroz Professor de Ciências Biológicas 

648001176 Maicon Douglas Barbosa Cândido Professor de Ciências Biológicas 

648001196 Bianca Quirino De Azevedo Professor de Ciências Biológicas 

648001498 José Lequizeldo De Lima Professor de Ciências Biológicas 

648001531 André Yuri Santos Portiole Belo Professor de Ciências Biológicas 

648001957 Maria Emanuela Martins Dos Reis Professor de Ciências Biológicas 

648002243 Maria José Águida Gouveia Da Silva Professor de Ciências Biológicas 

648004759 Katiane Barroso De Carvalho Professor de Ciências Biológicas 

648007059 Maryanne Cristine De Oliveira Professor de Ciências Biológicas 

648008896 Elineide Oliveira De Farias Professor de Ciências Biológicas 

648009160 Joselena Mendonça Ferreira Professor de Ciências Biológicas 

648009198 Maria Juciana Pereira De Oliveira Professor de Ciências Biológicas 

648009572 Andrielly Campos Dantas Professor de Ciências Biológicas 

648011161 Kaio Gilliard De Souza Morais Professor de Ciências Biológicas 

648013502 Eleneide Pinto Gurgel Professor de Ciências Biológicas 

648013756 Suenia Geisa Pereira Dos Santos Professor de Ciências Biológicas 

648015184 Patrícia Vieira Ribeiro Professor de Ciências Biológicas 

648016730 Alandia Magally Fonseca Moura Gomes Professor de Ciências Biológicas 

648017272 Fernanda Nicolini Professor de Ciências Biológicas 

648017571 Patricia Btatiana Barbosa De Oliveira Sousa Professor de Ciências Biológicas 

648020555 Jônnata Fernandes De Oliveira Professor de Ciências Biológicas 

648021190 Magno Veríssimo Dantas Do Nascimento Professor de Ciências Biológicas 

648022123 Maria Geneide Da Silva Patrício Professor de Ciências Biológicas 

648022843 Jonas Franklin Da Paz Professor de Ciências Biológicas 

648026173 Islanny Alvino Leite Professor de Ciências Biológicas 
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648026820 Rayanne Jacyele Alves Regis Professor de Ciências Biológicas 

648027079 Andrezza Firmino Barbosa Professor de Ciências Biológicas 

648027477 Jackson Adriano Da Silva Abreu Professor de Ciências Biológicas 

648029082 Silenildo Rafael Lopes Professor de Ciências Biológicas 

648029794 Lyliane De Freitas Trigueiro Professor de Ciências Biológicas 

648029981 Antonio Fernandes De Souza Filho Professor de Ciências Biológicas 

648030697 Fernanda Gabriela De Lima Guedes Professor de Ciências Biológicas 

648033497 Heloísa De Melo Cruz Alves Professor de Ciências Biológicas 

648033806 Emanuelly Bernardes De Oliveira Da Silva Professor de Ciências Biológicas 

648034269 Lígia Soares Carrascoza Professor de Ciências Biológicas 

648035709 Kívia Soares De Oliveira Professor de Ciências Biológicas 

648037054 Yonara Lustosa Da Silva Professor de Ciências Biológicas 

648038453 Carmem Maria Da Rocha Fernandes Professor de Ciências Biológicas 

648041448 Priscilla Fernandes De Souza Araújo Professor de Ciências Biológicas 

648042518 Adriana Frutuoso Barbosa Professor de Ciências Biológicas 

648045180 Danuta Werner Gabriel Costa Professor de Ciências Biológicas 

648045275 Daniel Silva Da Costa Professor de Ciências Biológicas 

648046819 Halainne Gardenia Pinto Tôrres Souza Professor de Ciências Biológicas 

648047968 Aureliano Fagner Alves Maia Professor de Ciências Biológicas 

648048280 Alberson Fagundes Da Silva Professor de Ciências Biológicas 

648049242 Paloma De Paula Gomes Professor de Ciências Biológicas 

648049586 Robecia Graciano De Souza Professor de Ciências Biológicas 

648050058 Jonatas Estevam De Medeiros Professor de Ciências Biológicas 

648051039 Marília Anielle Da Silva Fabrício Professor de Ciências Biológicas 

648055441 Renan De Lima Oliveira Professor de Ciências Biológicas 

648059334 Leandro Alves Rodrigues Professor de Ciências Biológicas 

648059577 Natanael Charles Da Silva Professor de Ciências Biológicas 

648064636 Kellyn Burgoa Costa Carvalho Professor de Ciências Biológicas 

648065684 Theomara Ottoni Batista Dos Santos Professor de Ciências Biológicas 

648003810 Helton Roger Da Silva 
Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de 
Libras 

648013905 Priscila Fontes Barreto 
Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de 
Libras 

648014046 
Sayonnara Kassandra Lima De Andrade 
Fernandes 

Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de 
Libras 

648014777 Wagner Felipe Da Costa 
Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de 
Libras 

648024302 Marcelo Marquesbde Souza 
Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de 
Libras 

648024771 Anna Raquel Frutuoso Barbosa 
Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de 
Libras 

648027669 Kerson Kleber Espínola Pereira 
Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de 
Libras 

648034694 Samara Julia Oliveira Da Silva 
Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de 
Libras 

648035609 Gabriella Cristina De França Silva Santos 
Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de 
Libras 

648035628 Terciano Bezerra De Araujo 
Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de 
Libras 

648036624 Carlos Adriel Rodrigues De Rodrigues 
Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de 
Libras 

648036801 Cindy Bastos Holanda 
Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de 
Libras 

648037349 Aldijane Jales Carneiro E Silva Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de 
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Libras 

648040059 Louise Alane Martins Barbosa 
Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de 
Libras 

648043066 Maira Dalmaz Pinheiro 
Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de 
Libras 

648043913 Idayane Carla De Souza 
Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de 
Libras 

648045508 Nivea Fragoso Da Cruz Póvoas 
Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de 
Libras 

648045598 Eliane Da Silva Oliveira 
Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de 
Libras 

648046570 Edcarlos Paz De Lucena 
Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de 
Libras 

648050013 Angela Carolina Da Cruz 
Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de 
Libras 

648053887 Barbara Campos Gines Lorena De Souza 
Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de 
Libras 

648000287 Roxana Silva Professor de Educação Especial - Libras 

648005502 Juliana Fernandes Montalvão Mateus Professor de Educação Especial - Libras 

648005614 Adriana De Vasconcelos Torres Professor de Educação Especial - Libras 

648005700 Priscila Alves Da Costa Professor de Educação Especial - Libras 

648006415 Francisca Edinalva Gomes De Oliveira Professor de Educação Especial - Libras 

648009666 Livia De Sousa Tomaz Professor de Educação Especial - Libras 

648012578 Giselly Julianne Gomes De Araujo Felipe Professor de Educação Especial - Libras 

648013877 Erica Vicente De Souza Professor de Educação Especial - Libras 

648014973 Itamara Thamires Guedes Fernandes Vilar Professor de Educação Especial - Libras 

648015133 Moacyr Vasconcelos De Andrade Neto Professor de Educação Especial - Libras 

648022296 Vanessa Da Silva Gondim Professor de Educação Especial - Libras 

648022322 Mônica Germano Pinheiro Da Silveira Professor de Educação Especial - Libras 

648022660 Rodrigo Nascimento Guedes Professor de Educação Especial - Libras 

648022898 Larissa Régia Alves De Medeiros Professor de Educação Especial - Libras 

648023777 Josioneide Nunes De Lima Professor de Educação Especial - Libras 

648027000 Daniela Soares De Siqueira Professor de Educação Especial - Libras 

648027220 Tatianne Silva Do Nascimento Professor de Educação Especial - Libras 

648028753 Régia Araújo De Carvalho Professor de Educação Especial - Libras 

648029124 Iluska Cláudia Medeiros Paula Professor de Educação Especial - Libras 

648029973 Daniele Caroline Gonçalves Lima Professor de Educação Especial - Libras 

648030452 Heloísa Da Costa Medeiros Flauzino Professor de Educação Especial - Libras 

648031614 Francisco De Acací Viana Neto Professor de Educação Especial - Libras 

648037371 Denilza Peres De Lima Rodrigues Professor de Educação Especial - Libras 

648038247 Maria Raquel Fabrício Alves Professor de Educação Especial - Libras 

648039018 Alexandre Castro Gollo Professor de Educação Especial - Libras 

648040797 Tuiza Cristina Avelino Bezerra Professor de Educação Especial - Libras 

648042606 Andréa Emilia Lacerda Guerra Professor de Educação Especial - Libras 

648050805 Alane De Oliveira Lobato Professor de Educação Especial - Libras 

648052549 Maria Roselene Rosa Dos Reis Professor de Educação Especial - Libras 

648055091 Heleriany De Medeiros Madeiros Professor de Educação Especial - Libras 

648056106 Cleidio Soares Da Cunha Professor de Educação Especial - Libras 

648000044 Karina Kelly De Oliveira Santos Professor de Educação Física 

648000175 José Fábio De Albuquerque Lima Professor de Educação Física 

648000860 José Alex De Melo Professor de Educação Física 

648001257 Renato Assunção Da Costa Professor de Educação Física 

648001690 Whadsar Juliana Morais Dos Santos Professor de Educação Física 
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648001848 Maria Glenia De Souza Professor de Educação Física 

648001994 Adalberto Gomes Pereira Junior Professor de Educação Física 

648002793 Francisco Valdeir Lima Silva Professor de Educação Física 

648003223 Rivanildo Queiroz Da Silva Professor de Educação Física 

648003568 Gerson De Assis Alfredo Professor de Educação Física 

648004104 Samuel Mota Bezerra Professor de Educação Física 

648005745 Márcia Firmino Professor de Educação Física 

648013748 Semiramis Oliveira Rosado Professor de Educação Física 

648017135 Nicolaevsky Jose Silvano De Carvalho Professor de Educação Física 

648017424 Ikaro Allysson Viana Braga Professor de Educação Física 

648018508 Felipe Alisson Soares Gomes Professor de Educação Física 

648019114 José Andeson Nelo Pessoa Professor de Educação Física 

648019139 Valéria Pessoa Coutinho Nelo Professor de Educação Física 

648019653 Moésia De Oliveira Marinho Nascimento Professor de Educação Física 

648020739 Dilza Soares Mota Professor de Educação Física 

648021333 Ivanilda Francisca De Medeiros Professor de Educação Física 

648021534 Gisele Neves Cabral De Oliveira Professor de Educação Física 

648022838 Francisco Das Chagas Amador Professor de Educação Física 

648022867 Josefa Arinaide Dos Santos Professor de Educação Física 

648023082 Lorenna Karen Paiva E Freitas Professor de Educação Física 

648024503 Caio Fernando Alves De Assis Silva Roberto Professor de Educação Física 

648025697 Gabriel Rodrigues Leite Professor de Educação Física 

648031527 Wagner Praxedes De Araujo Professor de Educação Física 

648031726 Samuel Da Silva Araújo Professor de Educação Física 

648031739 José Francisco Da Silva Professor de Educação Física 

648036365 Rummening Marinho Dos Santos Professor de Educação Física 

648036968 Ellen Marry De Souza Vieira Professor de Educação Física 

648038384 Maria Da Piedade Mariano Da Cunha Souza Professor de Educação Física 

648038992 Gildeone Jeronimo De Souza Professor de Educação Física 

648040010 Elaine De Araújo Gomes Professor de Educação Física 

648040181 Francisco De Miranda França Junior Professor de Educação Física 

648040346 Rucennig Diego Cordeiro Da Silva Professor de Educação Física 

648042625 Thiago Italo De Oliveira Professor de Educação Física 

648044686 José Ivo De Morais Júnior Professor de Educação Física 

648045770 Gleydson Diego Silva De Paiv Professor de Educação Física 

648053397 Jamila Rafaela Delfino De Lima Professor de Educação Física 

648059451 Samantha Dália Medeiros Maia Professor de Educação Física 

648004099 Francisco Augusto Da Silveira Professor de Ensino Religioso 

648012166 André Cabral Do Nascimento Professor de Ensino Religioso 

648012625 Heloisa Gabriela Clemente De Castro Professor de Ensino Religioso 

648028483 Antonio Francisco De Oliveira Ferreira Professor de Ensino Religioso 

648030035 Maria Aparecida De Souza Professor de Ensino Religioso 

648043582 Denickson Soares Da Silva Professor de Ensino Religioso 

648050293 Antonio Carlos De Medeiros Professor de Ensino Religioso 

648052406 Luciana Maia Da Costa Professor de Ensino Religioso 

648054779 Jefferson Stanley Da Silva Professor de Ensino Religioso 

648056757 Erlon Valerio Silva De Araujo Professor de Ensino Religioso 

648000198 Leandro Soares Da Silva Professor de Filosofia 

648001267 Francisco Lôpo De Araujo Professor de Filosofia 

648002979 Alfran Marcos Borges Marques Professor de Filosofia 

648004536 Jussara Pricilla Da Fonseca Batista Professor de Filosofia 

648006393 Thiago Gomes Da Silva Nunes Professor de Filosofia 

648006601 Tarcísio Alves Dos Santos Professor de Filosofia 
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648009267 Thiago Lira Alves Agostinho Professor de Filosofia 

648009867 Diego De Sousa Marques Professor de Filosofia 

648010690 Kibson Rodrigo Santos Da Silva Professor de Filosofia 

648011924 Tiago Italo Ferreira Da Silva Professor de Filosofia 

648013155 Antonio Adailton Fernandes Professor de Filosofia 

648015242 Alan Eugênio Dantas Freire Professor de Filosofia 

648017477 Leonardo De Sousa Oliveira Tavares Professor de Filosofia 

648019325 Francisco Ferreira Da Silva Professor de Filosofia 

648020182 Jefferson De Souza Maia Professor de Filosofia 

648028802 Manoel Honorato Marinho Professor de Filosofia 

648036843 Cledson De Souza Carlos Professor de Filosofia 

648045317 Rogério Holanda Da Silva Professor de Filosofia 

648055861 Marcos Antonio Silva Professor de Filosofia 

648000135 Elcio Correia De Souza Tavares Professor de Física 

648000182 Tiago Martins Moura Professor de Física 

648000228 Felipe Alexandre Medeiros De Freitas Professor de Física 

648000440 Georgia Mayra De Araújo Xavier Professor de Física 

648000839 Antônio Marcos Mariano Da Cunha Professor de Física 

648001546 Joao Paulo Gomes Do Nascimento Professor de Física 

648001616 Ercília Juliana Marciano De Oliveira Professor de Física 

648002006 André Alexandre Ferreira Fernandes Professor de Física 

648002374 Marcelo Nobre Dos Santos Beserra Professor de Física 

648002579 Eliabe Maxsuel De Aquino Professor de Física 

648002748 Francisco Bismak Freire Batista Professor de Física 

648003677 Sergio Damasceno Da Silva Professor de Física 

648003735 Erinaldo Valentim Professor de Física 

648003898 Adilson Steffen Professor de Física 

648004174 Almir Dantas De Souza Professor de Física 

648004549 Marcos Antonio De Araujo Silva Professor de Física 

648005428 Alex Reis Cavalcante Da Fonseca Professor de Física 

648005929 Acácio Silveira De Melo Professor de Física 

648006116 Alberico Da Silva Medeiros Professor de Física 

648006549 Edivânia Bezerra De Lima Professor de Física 

648006880 José Joelson Bezerra De Brito Professor de Física 

648007050 Suender Hallesson Dos Santos Professor de Física 

648007097 Samurai Gomes De Aguiar Brito Professor de Física 

648008130 Rodrigo Da Silva Sobrinho Professor de Física 

648008793 Victor Hugo De Oliveira Santos Professor de Física 

648008928 Railson Carlos Souza Da Luz Professor de Física 

648010304 Louisa Adelino De Macedo Professor de Física 

648010583 Leonardo Da Silva Garcia Professor de Física 

648012528 Paulo Medeiros De Lima Professor de Física 

648013245 Tiago Pereira Da Cruz Professor de Física 

648013612 Luis Carlos Noronha E Sousa Professor de Física 

648013788 Alderi Batista Pereira Professor de Física 

648013932 Antônio Márcio Câmara Professor de Física 

648014781 Jaelson Barbosa Professor de Física 

648014877 Raoni Thales De Medeiros Teixeira Professor de Física 

648015298 Jeferson Oliveira Dos Santos Professor de Física 

648015886 Francisco Eduardo Da Silva Do Carmo Professor de Física 

648019662 Priscila Da Silva Santos Professor de Física 

648020687 Ricardo Andrade Cavalcanti Professor de Física 

648021036 Cintia Raquel Duarte De Freitas Professor de Física 
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648021216 Heleno Carlos De Lima Neto Professor de Física 

648022000 Helton Mendes Soares Professor de Física 

648023510 Ed Ek Soares Silva Professor de Física 

648024764 Juliana Felisberto Cardoso Da Silva Assis Professor de Física 

648025241 João Paulo De Lucena Costa Professor de Física 

648025366 José Roberto Moreira Da Silva Professor de Física 

648025470 José Augusto Pereira Neto Professor de Física 

648025727 Jose Venicio De Oliveira Professor de Física 

648026103 Francisco Valdécio De Melo Bezerra Professor de Física 

648026750 Marcelo Andrade Massud Professor de Física 

648026945 Cícero Elias Dos Santos Júnior Professor de Física 

648026947 Esaú Patrício Fernandes Pereira Professor de Física 

648027702 César Augusto Silva Dos Santos Professor de Física 

648028180 Rafael Leal Da Silva Professor de Física 

648028678 Weberte Da Silva Figueiredo Professor de Física 

648028820 Lázaro José Sousa De Oliveira Professor de Física 

648029481 Renato Estevam Da Silva Professor de Física 

648029672 Leandro Luiz Da Silva Pereira Professor de Física 

648033927 Erica Rayane Galvao De Farias Cavalcante Professor de Física 

648034007 Anderson Gomes Da Silva Professor de Física 

648034916 Ítalo Falcão De Brito Ferreira Professor de Física 

648038796 Kleber Carlos De Oliveira Costa Professor de Física 

648039596 Tiago Pinheiro De Carvalho Professor de Física 

648043119 Emanuel Ramos De Macedo Professor de Física 

648045709 Aelson Da Silva Lima Professor de Física 

648046201 Rodrigo Dos Santos Candreva Professor de Física 

648046930 Kátia Maria Pegado Professor de Física 

648050562 Thiago Henrique Luciano Da Silva Professor de Física 

648054138 Nyladih Theodory Clemente Mattos De Souza Professor de Física 

648055011 Antonio De Oliveira Neto Professor de Física 

648059801 Ademar Freire Da Silva Junior Professor de Física 

648000103 João Paulo Araújo De Lima Professor de Geografia 

648000139 Ledy Solange Pereira Da Silva Professor de Geografia 

648000154 Djanní Martinho Dos Santos Sobrinho Professor de Geografia 

648000324 Vandygna Emiliana Chaves Da Silva Professor de Geografia 

648000593 Luan Alves Da Costa Professor de Geografia 

648000655 Francisco Edigley Macêdo Professor de Geografia 

648000674 Janiere Oliveira De Mendonca Professor de Geografia 

648000865 Macio Bento Bezerra Professor de Geografia 

648001300 Abigail Serafim Da Silva Professor de Geografia 

648001436 Carlos Magno Almeida Dos Santos Professor de Geografia 

648001582 Manoel Cristiano Vieira Dos Santos Professor de Geografia 

648001904 Francisco Welesson Mariano De Almeida Professor de Geografia 

648002501 Yuri Marques Macedo Professor de Geografia 

648002571 Ana Beatriz Câmara Maciel Professor de Geografia 

648002820 Jose Cesar Trindade De Araujo Filho Professor de Geografia 

648003363 Joselma Araújo De Lucena Professor de Geografia 

648003479 Maria Lúcia De Medeiros Professor de Geografia 

648004022 Sued De Melo Araujo Professor de Geografia 

648004692 Tatiana De Lima Correa Professor de Geografia 

648005305 Joao Batista Carvalho Costa Professor de Geografia 

648005957 Fabrinny Conceição De Araújo Professor de Geografia 

648006046 Kaliane Maria Da Silva Professor de Geografia 
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648006310 Valdenir Laurentino Dos Santos Professor de Geografia 

648006867 João Paulo Medeiros Da Cunha Professor de Geografia 

648007259 Francisca Bibiana Dos Santos Silva Professor de Geografia 

648007382 Hiran Heber Dantas Do Nascimento Professor de Geografia 

648007788 Francélio Ferreira De Brito Professor de Geografia 

648007893 Carlos Gustavo Ferreira Da Cãmara Professor de Geografia 

648008119 Paulo Vinicius Alves Acioly Professor de Geografia 

648008213 Leodécio Gomes De Oliveira Professor de Geografia 

648008582 Taynan Araújo De Oliveira Professor de Geografia 

648008704 Jose Antônio Da Silva Filho Professor de Geografia 

648008855 Adriano Eduardo Livio Alves Professor de Geografia 

648009273 Rodolfo Boscolo Rodrigues Da Silva Professor de Geografia 

648009644 Nilcimar Fontes De Araújo Gomes Professor de Geografia 

648010239 Kelyson Henrique Freire De Souza Professor de Geografia 

648010445 Layse Lira De Melo Professor de Geografia 

648010569 José Anderson De Sousa Professor de Geografia 

648010764 Karol Wojtyla Fernandes Januário Professor de Geografia 

648010794 Aretuza De Lima Fernandes Professor de Geografia 

648011151 Maria Do Socorro Lopes Medeiros Professor de Geografia 

648011346 Eraldo Morais De Almeida Professor de Geografia 

648011483 Kelly Stefanny Diniz De Lima Professor de Geografia 

648012368 João Paulo Câmara Da Rocha Professor de Geografia 

648012564 Magallia Farkath De Paiva Torres Professor de Geografia 

648012812 Lazaro Moreira Pinheiro Professor de Geografia 

648013146 Leila Nataly Lopes Pinto Souza Professor de Geografia 

648013496 Tamires Françoyse Costa De Azevedo Professor de Geografia 

648013596 Carleno Florêncio Dantas Professor de Geografia 

648014045 Helder Cordeiro Lima Professor de Geografia 

648014143 Isaias Gonçalves Ferreira Lima Professor de Geografia 

648014551 Wellington Padua De Oliveira Professor de Geografia 

648016899 Robson Rojás Dos Santos Professor de Geografia 

648017437 Mauricio Rodrigues Torreao De Queiroz Professor de Geografia 

648017543 Bruno Claytton Oliveira Da Silva Professor de Geografia 

648018024 Keudma Richelle Tiburtino Costa Professor de Geografia 

648018183 Patricia Dantas De Medeiros Professor de Geografia 

648019157 Allan Diego Batista Belem Professor de Geografia 

648019388 João Paulo Teixeira Viana Professor de Geografia 

648019535 José Nilson De Freitas Professor de Geografia 

648020551 Carlos Adriano Da Costa Professor de Geografia 

648021067 Alécio Alves De Medeiros Professor de Geografia 

648021086 Albino Luciano Sousa De Medeiros Professor de Geografia 

648021548 Elaine Cristina De Medeiros Pereira Professor de Geografia 

648022147 Gerlânia Kelys De Souza Professor de Geografia 

648022461 Leoneide Lins De Sousa Professor de Geografia 

648023412 Antonio Virginio Martins Neto Professor de Geografia 

648023530 Gracileide Fereira Do Nascimento Professor de Geografia 

648024660 Paulo Victor Paz De Sousa Professor de Geografia 

648025266 Aurinéia Cândida Dos Santos Professor de Geografia 

648025332 Erick Fernandes Da Costa Professor de Geografia 

648025795 Paulo Ricardo Gadelha Máximo Professor de Geografia 

648025818 Ivanaldo Da Cruz Vieira Professor de Geografia 

648026212 Jefferson André Lima De Souza Professor de Geografia 

648026322 Sóstenes De Albuquerque Falcão Professor de Geografia 
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648026561 Jânesson Gomes Queiroz Professor de Geografia 

648028202 Jacileide Alves Faucão Professor de Geografia 

648028923 Hudson Alves Da Silva Professor de Geografia 

648028976 Sandra Maria Luciano Da Silva Dias Professor de Geografia 

648029409 Lucas Gabriel Da Silva Professor de Geografia 

648030352 Daionara De Lima Soares Professor de Geografia 

648030498 Jackson Tindo De Brito Professor de Geografia 

648030562 Samuel Jason Souza E Silva Professor de Geografia 

648030849 Jean Charles Borges Da Silva Professor de Geografia 

648031095 Leandro Alfredo Dos Santos Silva Professor de Geografia 

648031825 Tercio Marcio Tavares Da Silva Professor de Geografia 

648032105 Jackson Trajano Farias Professor de Geografia 

648032287 Aurécio Cavalcante De Azevedo Professor de Geografia 

648032405 Diógenys Lira Pereira Da Silva Professor de Geografia 

648032759 Josemar Dos Santos Lucena Professor de Geografia 

648033292 Lucas Da Silva Portugal Professor de Geografia 

648033412 Raimunda Nádia Rabelo Freires Professor de Geografia 

648033938 Luiz Ricardo Linhares Teixeira De Melo Professor de Geografia 

648034053 Raquel Batista Da Silva Professor de Geografia 

648035230 Renata Aline Bezerra Pinheiro Professor de Geografia 

648037564 Adynamor Lucena De Medeiros Professor de Geografia 

648037596 Hamanda Gelça Araújo Costa Saldanha Professor de Geografia 

648037702 Maérli Maria Da Silva Dantas Professor de Geografia 

648037926 Moisés Sansão Pereira Professor de Geografia 

648038908 Antônio Ivanaldo De Oliveira Júnior Professor de Geografia 

648040003 Bruno Gonzalez Franco Professor de Geografia 

648040971 Josineide Kaline Da Silva Professor de Geografia 

648041088 Jaqueline De Arruda Campos Professor de Geografia 

648041231 João Paulo De Oliveira Professor de Geografia 

648041398 Maxwell Cavalcante Silva Professor de Geografia 

648042428 Maria Graciane Pereira Nunes Professor de Geografia 

648042431 Marcelo Gomes De Mesquita Professor de Geografia 

648043437 Maria Elialda Evaristo Professor de Geografia 

648043478 Carlos Leonardo De Souza Cruz Professor de Geografia 

648043600 Francisco Sales Nunes Da Silva Professor de Geografia 

648043604 Zoroaster Cavalcanti Medeiros Professor de Geografia 

648044129 Elinael De Freitas Valentim Professor de Geografia 

648044266 Jean Carlos Bernardo Silva Professor de Geografia 

648044765 Adriano Ferreira Costa Professor de Geografia 

648046748 Ivandro De Oliveira Pinto Professor de Geografia 

648047025 
Wanessa Carolinne Pereira De Menezes 
Souza Professor de Geografia 

648047059 Fredson Allysson De Souza Professor de Geografia 

648047779 Kelson De Oliveira Silva Professor de Geografia 

648048241 Josivaldo Damasceno Dantas Professor de Geografia 

648050006 Marcos Aurélio Malaquias Dos Santos Professor de Geografia 

648050922 Jeomácio Teófilo Da Silva Professor de Geografia 

648051281 Danilo Da Silva Cândido Professor de Geografia 

648052200 Lucimara Araújo Da Silva Professor de Geografia 

648052464 Fagner Da Cruz Amaro Da Silva Professor de Geografia 

648052972 Antonio Benevides Soares Professor de Geografia 

648053813 Romildo Saldanha Da Câmara Júnior Professor de Geografia 

648054500 Henrique Amuraiby Rodrigues De Paiva Professor de Geografia 
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648055548 Elenilde Rodrigues Dos Santos Professor de Geografia 

648056890 Marcelo Oliveira Santos Figueiredo Professor de Geografia 

648057024 Francisco Ronnieplex De Moura Cruz Professor de Geografia 

648058158 Karen Cristina Da Silva Professor de Geografia 

648059715 Iva Maria De Oliveira Maia Professor de Geografia 

648061466 Laissa Regina Moisés Professor de Geografia 

648063006 Fablênia Tatiany De Farias Professor de Geografia 

648063532 Eliana Rocha De Lucena Professor de Geografia 

648063703 George Pereira Reis Professor de Geografia 

648000053 Raimundo Uraktan Gadelha Professor de História 

648000107 Maria Irinês De Lima Silva Professor de História 

648000726 Dinaria Cristina Santos De Oliveira Estevam Professor de História 

648001123 Jaiany Santos Da Siva Professor de História 

648001234 Maria Cibele Ambrósio Francisco Professor de História 

648001276 Carpeggiane Batista Cândido Professor de História 

648001291 Allan Carlos De Andrade Silva Professor de História 

648003609 Jessé Ribeiro De Araújo Professor de História 

648003853 Marcilene De Azevedo Costa Professor de História 

648004801 Manoel Pereira Da Silva Filho Professor de História 

648004839 Jane Kelly Soares Da Silva Professor de História 

648005247 André Gomes Da Silva Professor de História 

648005530 Gabriella Oliveira Suassuna Professor de História 

648006020 José Afonso De Oliveira Júnior Professor de História 

648007348 Mariana Roberta De Oliveira Professor de História 

648007583 José Francisco De Lima Lopes Professor de História 

648007974 Gerimário Da Silva Nunes Professor de História 

648007979 Bruno Rafael Marinho Neves Professor de História 

648008967 Jucilainy Alves De Oliveira Professor de História 

648010407 Dhierclay De Souza Alcântara Professor de História 

648010472 Gueison Batista De Souza Professor de História 

648010946 Marcos Antonio De Melo Viana Professor de História 

648011165 Maria De Fátima Galvão Professor de História 

648011582 Jéssica Lorena Santos Da Silva Professor de História 

648011729 Fabiano Nascimento De Figueiredo Professor de História 

648012788 Selly Laryssa Da Fonsêca Lins Professor de História 

648013266 Francisco Anderson Tavares De Lyra Silva Professor de História 

648014008 Carlos Eduardo Vitorino De Azevedo Professor de História 

648014199 Aline Karla Souza De Carvalho Professor de História 

648016413 Sarah Dalyane Rodrigues Da Costa Silva Professor de História 

648017286 Vanessa Maria Santiago Professor de História 

648017468 Adriel Fontenele Batista Professor de História 

648017633 Gabrielle Dal Molin Professor de História 

648018140 Manoel Vaz Da Silva Neto Professor de História 

648018159 Maria Francicleide Noberto Professor de História 

648019430 George Sérgio Félix Do Nascimento Professor de História 

648019935 Janikely Pinto Da Silva Professor de História 

648020184 Mariama Cecília Pereira Osório Professor de História 

648021063 Keidy Narelly Costa Matias Professor de História 

648021082 Edkalb De Medeiros Garcia E Mariz Professor de História 

648021253 Ilana Kelly De Medeiros Dantas Professor de História 

648021294 Carlos Emílio Barbosa Da Silva Professor de História 

648021753 Taise Bernardo De Oliveira Silva Professor de História 

648021898 Mainara Vitoriano De Lima Professor de História 
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648022359 Rafael Tarcisio Da Silva Professor de História 

648023085 Felipe Aires Ramos Professor de História 

648023979 Cléryston Rafaell Wanderley De Medeiros Professor de História 

648026400 Danilo Martins Do Nascimento Professor de História 

648026405 Arthur Fernandes Da Costa Duarte Professor de História 

648026621 Virginia Neves De Araujo Dantas Professor de História 

648027136 Ana Paula Nunes Câmara Professor de História 

648027666 Kamyla Raphaely Macêdo Monteiro Professor de História 

648027844 Rosely Gomes Da Silva Professor de História 

648029126 Liliane Tereza Pessoa Cunha Professor de História 

648029679 Francisco Dantas Veras Neto Professor de História 

648030413 Adriano Da Silva Professor de História 

648031347 Raul Sobral Tenório Professor de História 

648031366 Elioenai De Souza Ferreira Professor de História 

648032089 Wxlley Ragne De Lima Barreto Professor de História 

648034059 Eduardo Antonio Cavalcanti Dos Santos Professor de História 

648035891 Erleidio Araújo Mendonça Professor de História 

648035906 Victor Soares Lustosa Professor de História 

648036397 Vinicius Mendes Furtado Professor de História 

648037170 Marcio José Lopes Lima Professor de História 

648037812 José Dias De Souza Neto Professor de História 

648037875 Higor Fernando Linhares Oliveira Professor de História 

648038000 Karoline Margarida Fernandes Januário Professor de História 

648038297 Emily Dorothy Figueiredo Pereira Professor de História 

648038465 Georgia Maria Gonçalo Carneiro Gondim Professor de História 

648040216 Marcos Antonio Andrade Silva Professor de História 

648040832 Abraão Ezequiel Araújo De Medeiros Professor de História 

648042693 Ana Luíza Da Rocha Morais Professor de História 

648043061 José Maurício Moreira Dos Santos Professor de História 

648043200 Filipe Sales De Oliveira Almeida Professor de História 

648044386 Douglas Albert De Souza Lima Professor de História 

648044685 Ingrid Kristiensen Silva De Oliveira Professor de História 

648047723 Luciana Teofilo De Araujo Tavares Professor de História 

648047746 Monalisa Loren De Aguiar Professor de História 

648051498 Thyago Ruzemberg Gonzaga De Souza Professor de História 

648051519 Lucila Barbalho Nascimento Professor de História 

648052114 Ana Lucia Dantas Professor de História 

648052296 Karilene Costa Fonseca Professor de História 

648053785 Francisco Franklin Varela Professor de História 

648054504 Cássio Thyago De Andrade Professor de História 

648054778 Jefferson Stanley Da Silva Professor de História 

648058179 Joadson Vagner Silva Professor de História 

648059565 Maria Elizângela Da Silva Lima Professor de História 

648061867 Elicardna Araújo De Oliveira Rodrigues Professor de História 

648063071 Victor Gabriel Campelo Assunção Professor de História 

648065416 Erick Matheus Bezerra Mendonça Rodrigues Professor de História 

648000051 Reuwer Antônio De Araújo Dantas Professor de Língua Espanhola 

648000403 Francisco Jandesberg De Sousa Maia Professor de Língua Espanhola 

648001245 Douglas Néris De Medeiros Professor de Língua Espanhola 

648001762 Michelly Cristiny Soares Professor de Língua Espanhola 

648001997 Flemming Rummenigge De Azevedo Santos Professor de Língua Espanhola 

648002438 Amanda Maria Da Silva Professor de Língua Espanhola 

648002685 Andriê Alex Da Silva Professor de Língua Espanhola 
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648004330 Roberland Ricardo Gama De Queiroz Professor de Língua Espanhola 

648004813 Francisca Elisa Da Silva Fernandes Professor de Língua Espanhola 

648005260 Maria Silmara Fernandes Gomes Professor de Língua Espanhola 

648006364 Sunamita Sâmela Simplício Da Silva Professor de Língua Espanhola 

648006775 Jean Anselmo Dionísio Professor de Língua Espanhola 

648009346 Maria Cristina De Souza Professor de Língua Espanhola 

648011112 Gabriela Kayara De Medeiros Leite Professor de Língua Espanhola 

648011515 Charley Noronha Correia Professor de Língua Espanhola 

648014208 Bessy Jamileth Sagastume Gomes Professor de Língua Espanhola 

648014466 Rosalié Soares De Lima Professor de Língua Espanhola 

648017205 Maxwel Alves Da Silva Professor de Língua Espanhola 

648019911 Rhádila Mayara De Lima E Silva Professor de Língua Espanhola 

648020623 Maria Joyce Paiva Medeiros Professor de Língua Espanhola 

648024345 Francisca Wiane Ferreira Lima Professor de Língua Espanhola 

648025042 Ceci Gomes Bezerra Neta Professor de Língua Espanhola 

648027880 Sandra Mara Gregorio De Andrade Professor de Língua Espanhola 

648032067 
Dayse Alexandre Evangelista Almeida De 
Souza Professor de Língua Espanhola 

648032974 Juliana Da Silva Fernandes Professor de Língua Espanhola 

648034940 Diana De Oliveira Mendonça Professor de Língua Espanhola 

648035028 Thiago Evandro Torres Dos Santos Inácio Professor de Língua Espanhola 

648037051 Ricardo Alexandre Soares De Carvalho Professor de Língua Espanhola 

648037582 Vanuzia Maria De Medeiros Professor de Língua Espanhola 

648040078 Ronaldo Guilherme Dos Santos Professor de Língua Espanhola 

648040839 Silas Soares Professor de Língua Espanhola 

648043090 Gabrielle Ferreira Da Silva Professor de Língua Espanhola 

648044124 Mykeline Vieira Da Silva Professor de Língua Espanhola 

648044550 Gildevania Leite Dos Santos Marinho Professor de Língua Espanhola 

648051258 Paula Lyvia Barbosa Professor de Língua Espanhola 

648051352 Maria Luzia Carlos Da Silva Professor de Língua Espanhola 

648054634 Maria José Cerqueira Brito Professor de Língua Espanhola 

648000694 Malquias Alves Nogueira Professor de Língua Inglesa 

648002898 Laiane Ramos De Medeiros Professor de Língua Inglesa 

648006401 Alais Regina Almeida De Carvalho Souza Professor de Língua Inglesa 

648006708 Ruth Moura Da Costa Professor de Língua Inglesa 

648007331 Samuel Santos Portela Professor de Língua Inglesa 

648008460 Pollyanne Pereira Barros Silva Professor de Língua Inglesa 

648009108 Fabricio Caymon Nogueira Professor de Língua Inglesa 

648010975 Marcos César Medeiros De Oliveira Professor de Língua Inglesa 

648012086 João Henrique Cruz Lins De Medeiros Professor de Língua Inglesa 

648013040 Robson Teotonio Da Silva Professor de Língua Inglesa 

648018384 Maria De Lourdes Enéas De Oliveira Professor de Língua Inglesa 

648020450 Clediane Cristine De Medeiros Dantas Professor de Língua Inglesa 

648028440 Luciolo Pereira Da Costa Professor de Língua Inglesa 

648029792 Odjane Da Silva Lima Melo Professor de Língua Inglesa 

648031980 Lyphya Natallypp De Santana Souza Professor de Língua Inglesa 

648032597 Maria Jarlene Anselmo Da Silva Fernandes Professor de Língua Inglesa 

648032856 Jobson Robério Alves Barbosa Professor de Língua Inglesa 

648034941 Alcione Costa De Aquino Pinto Cabral Professor de Língua Inglesa 

648038855 Antonio Ricardo De Sales Professor de Língua Inglesa 

648042175 Teliane Valdevino Da Silva Professor de Língua Inglesa 

648044580 Francisco Jefferson De Oliveira Professor de Língua Inglesa 

648054264 Vinícius Gomes De Morais Professor de Língua Inglesa 
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648058886 Alexsandro Da Silva Santos Professor de Língua Inglesa 

648059182 João Paulo Arnaud Amancio Professor de Língua Inglesa 

648059415 Aderbal Gomes Freire Professor de Língua Inglesa 

648000882 Maria Da Guia Dos Santos Professor de Língua Portuguesa 

648001432 Juliana Carlos Fernandes Gurgel Professor de Língua Portuguesa 

648001595 Joana Darc Dantas Professor de Língua Portuguesa 

648001670 
Everton Douglas Diomedes Ramos De 
Macedo Silva Professor de Língua Portuguesa 

648002149 Laiane Ramos De Medeiros Professor de Língua Portuguesa 

648002202 Vanderlei Francisco De Lima Professor de Língua Portuguesa 

648002595 Maria Lucileia Felisberto Da Silva Professor de Língua Portuguesa 

648003100 Ozinaldo Santana Professor de Língua Portuguesa 

648003216 Luana Danielle Do Nascimento Silva Professor de Língua Portuguesa 

648003619 Glaucia Marcelino Da Rocha Costa Professor de Língua Portuguesa 

648003723 Sara Azevedo Santos De Melo Professor de Língua Portuguesa 

648005271 Mauro Cavalcante De Souza Filho Professor de Língua Portuguesa 

648005307 Vanilson Pinheiro Da Silva Professor de Língua Portuguesa 

648005699 Romildo Felismino Da Silva Professor de Língua Portuguesa 

648005868 Marcio Celio Freire Torres Professor de Língua Portuguesa 

648006190 Maria Lucimar Costa Professor de Língua Portuguesa 

648006351 Annie Tarsis Morais Figueiredo Professor de Língua Portuguesa 

648006456 Jaqueline Bezerra Da Silva Professor de Língua Portuguesa 

648006706 Adriano Cézar Dantas Ferrira Professor de Língua Portuguesa 

648006963 Rita Aparecida De Araújo Professor de Língua Portuguesa 

648007232 Samira Gomes De Aguiar Professor de Língua Portuguesa 

648008140 Francinilda Lucinda Dantas Professor de Língua Portuguesa 

648008250 Monica Cristiane Teodoro Professor de Língua Portuguesa 

648010139 Jacielly Katia De Almeida Silva Lopes Professor de Língua Portuguesa 

648011247 Alessandra De Paiva Galvao Professor de Língua Portuguesa 

648011864 Mizilene Kelly De Souza Bezerra Professor de Língua Portuguesa 

648012041 Wallas Cabral De Souza Professor de Língua Portuguesa 

648012121 Gilneimar Francisco Dias Pereira Professor de Língua Portuguesa 

648012519 Dayane Da Silva Grilo Professor de Língua Portuguesa 

648012898 Mara Dayane Rodrigues Da Costa Silva Professor de Língua Portuguesa 

648013975 Tassiana De Brito Viana Marques Professor de Língua Portuguesa 

648014106 Edson André Dos Santos Silva Professor de Língua Portuguesa 

648014456 Rosalié Soares De Lima Professor de Língua Portuguesa 

648015269 Eliana Carlos Da Silva Professor de Língua Portuguesa 

648015441 Alberione Da Silva Medeiros Professor de Língua Portuguesa 

648015526 Samuel Santos Portela Professor de Língua Portuguesa 

648015577 Claudson Faustino Professor de Língua Portuguesa 

648017625 Sandra Cristina Pereira Dutra Professor de Língua Portuguesa 

648017644 Wellington Nascimento Rodrigues Professor de Língua Portuguesa 

648017701 Talita Araujo Costa Professor de Língua Portuguesa 

648017787 Marilene Caetano De Macedo Professor de Língua Portuguesa 

648018026 
Angela Claudia Rezende Do Nascimento 
Rebouças Professor de Língua Portuguesa 

648018582 Russiana Costa Santos Da Silva Professor de Língua Portuguesa 

648018596 Isabella Lopes De Souza Pinto Professor de Língua Portuguesa 

648018704 Eudimar Hortins Do Nascimento Professor de Língua Portuguesa 

648019223 Denise Cristine Ribeiro Cruz Professor de Língua Portuguesa 

648019951 Francisca Claudiana De Farias Professor de Língua Portuguesa 

648020256 Luana Jaquileide Dos Santos Alves Professor de Língua Portuguesa 
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648020630 Maria Joyce Paiva Medeiros Professor de Língua Portuguesa 

648020751 Ana Carolina Moura Mendonça Professor de Língua Portuguesa 

648020957 Eneas Pereira Da Silva Professor de Língua Portuguesa 

648021376 Ézio Rubis Soares Professor de Língua Portuguesa 

648021427 Luana Cristina De Medeiros Professor de Língua Portuguesa 

648022061 
Washintiane Patricia Barbosa Da Silva 
Carvalho Professor de Língua Portuguesa 

648022858 Ancledson Françuê Do Nascimento Professor de Língua Portuguesa 

648023543 Alexsandro Lino Da Costa Professor de Língua Portuguesa 

648025201 Genecilda Silva Dantas Professor de Língua Portuguesa 

648026309 Maria De Lourdes Freitas De Oliveira Professor de Língua Portuguesa 

648026630 Lourival Soares De Lima Professor de Língua Portuguesa 

648027063 Tales Freire Pinheiro Professor de Língua Portuguesa 

648027648 Francisca Elitânia Bezerra De Araújo Professor de Língua Portuguesa 

648027897 Edinaldo Calixto Loreno Professor de Língua Portuguesa 

648028152 Israel Bilro De Araujo Professor de Língua Portuguesa 

648029074 Geová Bezerra Guimarães Professor de Língua Portuguesa 

648029288 Giovannia Elaine Santos Da Silva Professor de Língua Portuguesa 

648029994 Jaçanan De Souza Teles Professor de Língua Portuguesa 

648030297 Gustavo De Matos Júnior Professor de Língua Portuguesa 

648030302 José Roberto De Lima Professor de Língua Portuguesa 

648030409 Edson Santos De Lima Professor de Língua Portuguesa 

648030493 Danyele Almeida De Lima Professor de Língua Portuguesa 

648030556 Maria Solange De Lima Silva Professor de Língua Portuguesa 

648031658 Damião Vieira Venâncio Professor de Língua Portuguesa 

648032015 Rosali Kelly De Araujo Azavedo Professor de Língua Portuguesa 

648032071 Aline Cristina Rufino De Almeida Professor de Língua Portuguesa 

648032756 Kelly Cristina Da Silva Professor de Língua Portuguesa 

648033051 Joana Darc De Araujo Dantas Professor de Língua Portuguesa 

648035003 Claudeci Da Silva Ribeiro Professor de Língua Portuguesa 

648035708 Andrezza Soares Espínola De Amorim Professor de Língua Portuguesa 

648036319 Andressa Dos Santos Pontes Professor de Língua Portuguesa 

648036920 Flávia Mayara Félix Dantas Professor de Língua Portuguesa 

648037912 Janailson Ferreira Professor de Língua Portuguesa 

648038397 Maria Ivoneide Da Silva Professor de Língua Portuguesa 

648038614 Flávio Loiola Frota Professor de Língua Portuguesa 

648038640 Magna Shuely Barbalho Do Vale Professor de Língua Portuguesa 

648039189 Christoffer Carvalho Medeiros Professor de Língua Portuguesa 

648039214 Danielle Cristina Silva De Macedo Professor de Língua Portuguesa 

648039404 Ednilda Pereira De Oliveira Feitosa Professor de Língua Portuguesa 

648040348 Erivania Barbosa Galdino Professor de Língua Portuguesa 

648040627 Maria De Fatima De Lima Lopes Professor de Língua Portuguesa 

648042843 Jailton Dos Santos Silva Professor de Língua Portuguesa 

648043351 Diva Wellk De Oliveira Santos Professor de Língua Portuguesa 

648043771 Zenildo César Costa Ferreira Professor de Língua Portuguesa 

648044968 Michelly Cristiny Soares Professor de Língua Portuguesa 

648046871 Elis Regina Martins Da Silva Professor de Língua Portuguesa 

648048199 Diana Lopes Bezerra Silva Professor de Língua Portuguesa 

648050547 Rodrigo Silva De Farias Professor de Língua Portuguesa 

648051009 Kecia Milena Silva Da Rocha Professor de Língua Portuguesa 

648051010 Anielle Bruna Fonseca Lopes Professor de Língua Portuguesa 

648051661 Izaura Pereira Da Silva Professor de Língua Portuguesa 

648052043 Jocenilton Cesário Da Costa Professor de Língua Portuguesa 
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648052847 Herica Natalia Ribeiro De Carvalho Professor de Língua Portuguesa 

648053743 Elisângela Cristina Do Nascimento Professor de Língua Portuguesa 

648055674 Andreia Sales De Freitas Professor de Língua Portuguesa 

648056851 Iraneide Ramos De Moura Professor de Língua Portuguesa 

648056944 Renato Suellisom Da Silva Medeiros Professor de Língua Portuguesa 

648056980 Francielly Coelho Da Silva Professor de Língua Portuguesa 

648057208 Albertina Da Guia Lopes De Araújo Professor de Língua Portuguesa 

648057521 Nathalie Rose Ramos Da Fonseca Araújo Professor de Língua Portuguesa 

648057738 Edvanilson De Oliveira Professor de Língua Portuguesa 

648058918 Luiz Carlos Cordeiro Lima Professor de Língua Portuguesa 

648060506 Edna Martins Alves De Oliveira Professor de Língua Portuguesa 

648064685 Milene Rafaelle De Lima Alves Professor de Língua Portuguesa 

648065518 Rodrigo Costa Viana Professor de Língua Portuguesa 

648000313 Gilmara Leoncio Gomes Azevedo Da Silva Professor de Matemática 

648000351 Kariny Noronha Motta Duarte Professor de Matemática 

648001121 Merkes Relton De Medeiros Professor de Matemática 

648001660 Ana Suely De Lima Professor de Matemática 

648001684 Fabio De Souza Ferreira Professor de Matemática 

648001711 Francielio Dos Santos Silva Professor de Matemática 

648001783 Antonio Teixeira Da Silva Professor de Matemática 

648001852 Eliza Stefania Silva De Oliveira Professor de Matemática 

648001886 José Leonardo Bezerra Professor de Matemática 

648002027 Jean Carlos Das Neves Souza Professor de Matemática 

648002037 Luís Carlos Dos Santos Professor de Matemática 

648002184 Fagnar Rosa Cardoso Professor de Matemática 

648003036 Jonas Daniel Teixeira Lucas Professor de Matemática 

648003080 Gilson Soares De Araújo Professor de Matemática 

648003133 Luis Valdene Nunes Professor de Matemática 

648003632 Francisco Aliandro Da Costa Professor de Matemática 

648004098 Jonathan Ferreira De Melo Professor de Matemática 

648004439 Miguel Arcanjo Filho Professor de Matemática 

648005228 Marcelo Henrique Da Silva Morais Professor de Matemática 

648005464 Eloi Oliveira De Carvalho Filho Professor de Matemática 

648005600 Patrícia Dos Santos Cunha Paiva Professor de Matemática 

648006192 Herikson Jarbas Martins De Carvalho Professor de Matemática 

648006386 Nayanne Silva Costa Professor de Matemática 

648006555 Lady Diana Morais De Sales Professor de Matemática 

648006579 Patricio Junior De Souza Professor de Matemática 

648006815 José Denis Gomes Da Cruz Professor de Matemática 

648006818 Jair Dias De Abreu Professor de Matemática 

648006843 Allan Rodrigo Almeida Cortez Professor de Matemática 

648007308 Daniel Da Silva Viana Professor de Matemática 

648007394 Denílson Da Silva Serafim Professor de Matemática 

648007436 Kalline Cristina Costa Carvalho Professor de Matemática 

648007749 Andre Martins Da Silva Professor de Matemática 

648010473 José Aldo Tomé Da Silva Professor de Matemática 

648010894 Joelder Cândido Da Silva Professor de Matemática 

648012145 Jefferson Clayton Simão Professor de Matemática 

648012487 Rosangela De Medeiros Pereira Professor de Matemática 

648013568 Fábio Welson Ferreira De Araújo Professor de Matemática 

648013767 José Firmino De Melo Júnior Professor de Matemática 

648013790 Diego Rabelo Dos Santos Professor de Matemática 

648013884 Erica Vicente De Souza Professor de Matemática 
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648013889 Paulo Noruélio Da Silva Oliveira Professor de Matemática 

648015545 Antonio Petheson De Oliveira Silva Professor de Matemática 

648016998 Wellington De Almeida Jacome Professor de Matemática 

648017805 José Dias De Araújo Professor de Matemática 

648018760 José Ailson Pereira De Sousa Professor de Matemática 

648019093 Monica Tatiana Evangelista Da Rocha Professor de Matemática 

648019370 Francisco Neto Lima De Souza Professor de Matemática 

648020306 Ruan Carlos Pires Dos Santos Professor de Matemática 

648020877 Alany Da Silva Lima Professor de Matemática 

648021280 Lyana Suenya Dutra Figueiredo Dos Santos Professor de Matemática 

648021379 Everton Florencio Dias De Oliveira Professor de Matemática 

648022692 Aldenor Jovino Dos Santos Professor de Matemática 

648022698 Francisco Tiago Vieira Maciel Professor de Matemática 

648022706 Eudes Erionilde Souza Marinho Professor de Matemática 

648023726 Sheila Jeane Lemos Pereira Professor de Matemática 

648023919 Júlio Cezar Gomes Fonsêca Professor de Matemática 

648024006 Taynara De Souza Silva Professor de Matemática 

648024226 Antonio Alison Pinheiro Martins Professor de Matemática 

648024543 Franklin Berg Almeida Da Costa Professor de Matemática 

648027478 Adrian Francisco De Almeida Professor de Matemática 

648027840 Rutinaldo Aguiar Nascimento Professor de Matemática 

648028179 Geraldo Marreiros Da Silva Filho Professor de Matemática 

648029411 Walter Chagas Professor de Matemática 

648029457 Lucivaldo Beserra Braga Professor de Matemática 

648030324 Yula Karla Andrade Medino Professor de Matemática 

648030385 Flávio Soares Da Silva Professor de Matemática 

648030693 José Nildo Da Nóbrega Professor de Matemática 

648031891 José Roberto Da Costa Júnior Professor de Matemática 

648032615 Isaac Augusto Lopes Da Mata Professor de Matemática 

648035585 Mires Maia De Medeiros Professor de Matemática 

648036184 Stênio Lúcio Da Rocha Professor de Matemática 

648036507 Adyla Ilhany Felipe Marques Professor de Matemática 

648038121 Fábio Marcelino Da Silva Professor de Matemática 

648038128 Francivan Macedo Guedes Professor de Matemática 

648038487 Emanuel Vieira Martins Professor de Matemática 

648041244 Igor Bruno Dantas Nunes Professor de Matemática 

648041356 Alcilene Maria Dantas Brito Professor de Matemática 

648043118 Cleiton André Ferreira Alves Professor de Matemática 

648043227 Ariane Mayre Ferreira De Amorim Professor de Matemática 

648046254 Osmair Melo Da Silva Professor de Matemática 

648047473 Jailson Nogueira Galdino Professor de Matemática 

648048075 Francisco Felipe Gomes Da Silva Professor de Matemática 

648048400 Antonio Evandro De Macedo Costa Professor de Matemática 

648050413 José Fernandes De Araújo Filho Professor de Matemática 

648050903 Nuara Manuella Oliveira De Almeida Professor de Matemática 

648051016 Ramilton Ramos Da Silva Professor de Matemática 

648054537 Débora Cristina Silva Ramos Professor de Matemática 

648055426 Vinicius Hector De Lima Ramos Professor de Matemática 

648058216 Luis Paulo Moreira De Sales Professor de Matemática 

648059050 Jadilson Dias Da Silva Professor de Matemática 

648059119 Erinaldo Rodrigues Professor de Matemática 

648059582 Vancicleide Alves De Lima Professor de Matemática 

648062531 João Batista Siqueira Lustosa Professor de Matemática 
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648065111 Kleilton Silva De Aquino Professor de Matemática 

648000170 Augusto Dantas Filho Professor de Quimica 

648000312 Kelyson Caio De Freitas Targino Professor de Quimica 

648000374 Maxwell Da Silva Professor de Quimica 

648000924 Francisca Belkise De Freitas Moreira Professor de Quimica 

648002023 Alterly Mikael Monte Rezende Professor de Quimica 

648002251 Wanderlei Virginio De Oliveira Junior Professor de Quimica 

648002681 Sayonária Soares Da Silva Dantas Professor de Quimica 

648002710 Ivaldo Silva Do Nascimento Professor de Quimica 

648002746 Josefa Jilza De Souza Professor de Quimica 

648002818 Taisa Cristine De Mouras Dantas Professor de Quimica 

648002986 Izaias Campos Da Paixão Professor de Quimica 

648003155 Jaks Anchieta De Sena Professor de Quimica 

648003171 Flavio Pereira Moura Professor de Quimica 

648003644 Alyson Santos De Medeiros Professor de Quimica 

648003721 Júlio César Teixeira Da Silva Professor de Quimica 

648004249 Valdemir Gomes Cortez Junior Professor de Quimica 

648004468 Saara Lídia Costa Lima Professor de Quimica 

648006182 Francisca Lucélia Freitas Oliveira Professor de Quimica 

648007198 Renata Custódio Da Silva Professor de Quimica 

648008052 Antonio Alex De Lima Silva Professor de Quimica 

648008085 Roberta Bezerra De Lima Professor de Quimica 

648008293 Maria Suely Batista De Lima Professor de Quimica 

648008837 Rafaela Cristina Fernandes De Oliveira Professor de Quimica 

648009182 Lazaro Tavares De Farias Professor de Quimica 

648009723 Monaline Gleica De Menezes Professor de Quimica 

648009760 Maria Ezilene De Oliveira Professor de Quimica 

648010876 Petrúlio Correia Professor de Quimica 

648011950 Jucileide Moreira De Lima Professor de Quimica 

648012194 Saara Lidiana Costa Lima Professor de Quimica 

648018295 Marcos Marciel Alves Professor de Quimica 

648020604 Valerio Carlos De Almeida Cruz Professor de Quimica 

648021928 Luiz Alberto Da Silva Junior Professor de Quimica 

648022185 Romênia Ruth De Sousa Professor de Quimica 

648022609 Liane Alves Da Silva Costa Professor de Quimica 

648023663 Jéssica Nayara Costa E Silva Professor de Quimica 

648023973 Lidiane Alves De Morais Professor de Quimica 

648025923 Láiza Cristina Carlos Freire Monteiro Professor de Quimica 

648026893 Ana Beatriz Francelino Jota Professor de Quimica 

648027143 Mayk Henrique Gomes De Oliveira Professor de Quimica 

648027747 Vimária Da Cruz Victor Ernesto Professor de Quimica 

648030561 Aldejaise Cunha De Azevedo Professor de Quimica 

648031041 Ivan Bandeira De Oliveira Professor de Quimica 

648031601 Marcos Vinícios De Oliveira Costa Professor de Quimica 

648032061 Taiza Nayara Da Silva Caridade Professor de Quimica 

648033260 Igor Rannes Da Costa Sousa Professor de Quimica 

648035401 Jábine Talitta Nunes Nicácio Professor de Quimica 

648037363 Larissa Matilde Da Silva Professor de Quimica 

648038050 Leonardo De Sá Costa Professor de Quimica 

648038894 Eunice De Sousa Rocha Professor de Quimica 

648040795 Edilzo Andrade Silva Filho Professor de Quimica 

648044358 Janaina Da Silva Gomes Professor de Quimica 

648046511 Jéssica Nicolle Rodrigues Matias Professor de Quimica 
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648047163 Fabio Silva De Azevedo Professor de Quimica 

648047484 Edson Dos Santos Alves Professor de Quimica 

648050628 Vanicléa Da Silva Macêdo Professor de Quimica 

648053351 Raimundo Tomé De Oliveira Filho Professor de Quimica 

648053910 Wiviane Jussara Da Silva Costa Professor de Quimica 

648063783 Héryda Pedrosa Souza Professor de Quimica 

648001002 Daniele Maria De Almeida Moura Professor de Sociologia 

648001057 Edilene Dayse Araújo Da Silva Professor de Sociologia 

648001083 Paulina De Paula Gomes Professor de Sociologia 

648001226 Valeria Patricia Araujo Silva Professor de Sociologia 

648006376 Cleylton Rodrigues Da Costa Professor de Sociologia 

648008231 José Adailton Vieira Aragão Melo Professor de Sociologia 

648010419 Elaine Mayara Cordeiro De Santana Professor de Sociologia 

648016358 Rayane Dayse Da Silva Oliveira Professor de Sociologia 

648021463 Genildo Ferreira Da Nobrega Professor de Sociologia 

648024251 Kenia Almeida Nunes Professor de Sociologia 

648031053 Gilcerlandia Pinheiro Almeida Nunes Melo Professor de Sociologia 

648034883 Jomara Barbosa Idalino Professor de Sociologia 

648041365 Francisco Alexsandro Soares Alves Professor de Sociologia 

648042165 Jéssica Albuquerque Ferreira Professor de Sociologia 

648050884 Nayara Priscila Xavier Professor de Sociologia 

648051500 Rogério Alves Dos Santos Professor de Sociologia 

648054060 Claudio Rogério Dos Santos Professor de Sociologia 

648056012 Maria Isolda Dantas De Moura Professor de Sociologia 

 

 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes para provas de mais de 

um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de recursos nos referidos cargos. Esta atitude é 

tomada devido à isonomia e legalidade do presente concurso quando da utilização dos mesmos conteúdos 

programáticos. 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 

 

 

Cargo: Especialista de Educação - Suporte Pedagógico 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) desenvolver o conceito de racismo relacionado a épocas diferentes.” não pode ser considerada correta, 

pois, a palavra “conceito” segundo o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, significa “concepção que alguém tem de 

uma palavra, noção, concepção, ideia; noção abstrata contida nas palavras de uma língua para designar as propriedades 

e características de uma classe de seres, objetos ou entidades abstratas. Portanto, não é possível identificar no texto em 

análise o conceito de racismo, ou seja, o que é racismo , em momento algum. Poderíamos afirmar que há exemplos de 

racismo, mas não conceito. A alternativa “C) apresentar opinião pessoal para um debate público acerca de uma questão 

de caráter social.” é adequadamente considerada correta, pois, trata-se de um artigo de opinião. Nos meios 

jornalísticos, o artigo de opinião representa um espaço aberto à participação de especialistas que desejam tornar 

público seu ponto de vista sobre uma questão polêmica. O artigo expressa uma opinião com o objetivo de contribuir 
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para o debate público. Todo o texto, as informações apresentadas, citações, etc. são recursos utilizados na construção 

do raciocínio da argumentação.   

Fonte:  

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 MARTIN, Mirian Celeste. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 

2008. 

 
Questão: 03 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
O gênero textual apresentado deve ser crível, coerente e consistente. Para isso alguns recursos são utilizados 

conferindo-lhe maior credibilidade. A refutação de argumentos contrários é um recurso argumentativo que ocorre 

quando o autor expõe com clareza as objeções conhecidas à tese por ele defendida e consegue refutá-las com 

argumentos sólidos. Trata-se, portanto, de uma estratégia argumentativa, de persuasão, de convencimento e não de 

credibilidade. A escolha do tipo de linguagem utilizada confere ao texto credibilidade, o uso da linguagem padrão  - 

considerando-se o tipo textual apresentado e o público a que se destina – é adequado; caso fosse utilizada a linguagem 

informal de forma predominante, ou alguma outra variedade linguística ( como a regional, por exemplo) não haveria o 

mesmo nível de aceitação/credibilidade considerando-se o veículo de comunicação e o público alvo. A inserção de 

citações tais como as apresentadas no texto têm a função de autorizar determinadas afirmações. O autor do texto 

demonstra através delas que grandes personalidades do passado, reverenciadas nos dias atuais, declararam expressões 

racistas de acordo com o contexto histórico-cultural do qual faziam parte.  Tal recurso confere credibilidade ao texto em 

análise.  

Fonte:  

 O próprio texto.  

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) “atavicamente racistas” (5º§) / geneticamente” está correta. Em “O problema são os americanos; eles 

são atavicamente racistas, dirá o observador antiimperialista.” De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 

o “atavismo” é uma hereditariedade biológica de características psicológicas, intelectuais, comportamentais. Ou seja, de 

forma genética “são racistas”. Ainda, de acordo com o dicionário Houaiss, a genética é a ciência voltada para o estudo da 

hereditariedade. A alternativa “B) “inapelavelmente racista” (2º§) / meramente” não pode ser considerada correta, pois, 

o termo destacado, de acordo com o dicionário já citado, significa: de forma irrecorrível, contra o que não há apelação 

ou recurso. Já “meramente” = simplesmente, apenas. 

Fonte:  

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 O próprio texto.  

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em “O motivo, é claro, é o racismo.” (1º§) a expressão separada por vírgulas “é claro” não constitui vocativo. Vocativo é 

um termo acessório da oração que serve para pôr em evidência o ser a quem nos dirigimos, sem manter relação 

sintática com outro como em “Amigos, peçam alegria a Deus.” (amigos = vocativo), não é o que ocorre em “é claro”. A 

alternativa “C) “A resposta é, obviamente, ‘tanto faz’” (3º§) / A resposta, é claro, “tanto faz”.” não pode ser considerada 

correta, pois, no texto original, a expressão “tanto faz” é a resposta; já na reescrita sugerida, não se sabe qual é a 

resposta, fica uma lacuna através da expressão “tanto faz”, ou seja, existe a afirmação de que a resposta pode ser 

qualquer uma.  
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Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática completa Sacconi: teoria e prática. 31. ed. São Paulo: Nova Geração 

Gram. 2011. 

 
Questão: 06 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não correspondem à questão mencionada. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) “Estes vinhos são muito apreciados nessa região, e o são com todo o merecimento.”” apresenta termo 

destacado com classificação morfológica equivalente ao destacado no enunciado; não sendo, portanto, vista como 

resposta correta ( já que o mesmo requer o termo destacado não equivalente ao grifado em “Sim, Wilson era racista, 

mas não podemos esquecer que a época também o era.” (3º§) 

Além disso, não há erro gramatical de qualquer natureza em “D) “Estes vinhos são muito apreciados nessa região, e o 

são com todo o merecimento.”, a forma verbal “são” no plural estabelece concordância com o sujeito “Estes vinhos” e 

não com “região” conforme afirma o recorrente.  

Fonte:  

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática completa Sacconi: teoria e prática. 31. ed. São Paulo: Nova Geração 

Gram. 2011. 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa “I. Há uma distinção clara e objetiva acerca de conceitos diferenciados estabelecidos.” não pode ser 

considerada correta, pois, a subjetividade está presente quando o autor do texto traduz sua ideia acerca de 

determinado fato ou situação. “Um discurso não vem ao mundo numa inocente solitude, mas constrói-se através de um 

já-dito em relação ao qual ele toma posição.” Além disso, em “Bem diverso [da solidariedade mecânica] é o caso da 

solidariedade produzida pela divisão do trabalho. Enquanto a precedente implica que os indivíduos se assemelham, esta 

supõe que eles diferem uns dos outros.” o conceito descrito, acerca do qual são feitas análises é a “solidariedade”, não 

existe outro termo diferente acerca do qual sejam feitas reflexões ou referências. Sobre a “solidariedade” há 

caracterizações distintas, a saber: “mecânica” e “produzida pela divisão do trabalho”. A análise de tal questão possui 

caráter linguístico e não sociológico, portanto, o que está em análise é a construção oracional e os recursos linguísticos 

utilizados pelo autor do texto. 

A afirmativa “II. As duas vertentes apresentadas a partir de um mesmo conceito podem ser consideradas 

complementares.” não pode ser considerada correta de acordo com o exposto anteriormente. 

Fonte:  

 COSTA VAL, Maria da Graça. Redação e Textualidade. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 O próprio texto.  

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o gabarito oficial divulgado, a alternativa correta é “C) O segmento “é muito menos pesado do que 

quando” é constituído de expressões que indicam, respectivamente, referências a comparação e temporalidade.” 

conforme confirmam os argumentos do recorrente.  

Fonte: Gabarito oficial divulgado 

 
 
 
 



 

30 

 

Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) generalização que evoca consequências impostas a toda a sociedade.” não pode ser considerada 

correta, pois, em “Mas, mesmo nesse caso, o jugo que sofremos é muito menos pesado do que quando a sociedade 

inteira pesa sobre nós, e ele proporciona muito mais espaço para o livre jogo de nossa iniciativa.” apenas a expressão 

em destaque é objeto da questão em análise, portanto, em “o jugo que sofremos” não há explicitação das 

consequências impostas por tal “jugo”. A alternativa “A) sentido referencial, passível de análise fora do discurso.” não 

pode ser considerada correta, pois, “chamamos referência à relação entre uma expressão linguística presente no 

discurso/texto e um dado qualquer reconhecível numa situação concreta de comunicação. Referência é o meio pelo qual 

as pessoas empregam uma expressão comunicativamente bem sucedida no discurso. Trata-se de um conceito ligado ao 

texto.” Portanto, a palavra “jugo” fora do texto, poderia ter seu sentido alterado, seu sentido depende do texto, já que 

de acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “jugo” possui as seguintes acepções: peça de madeira para 

atrelar bois a carroça ou arado; canga; parelha de bois; sujeição imposta pela força ou autoridade; opressão; vínculo de 

submissão e obediência. Quando a palavra sugere ou evoca, por associação, ideia de ordem abstrata, de natureza 

afetiva ou emocional, então se diz que seu sentido é conotativo. Em “o jugo que sofremos” há uma referência à sujeição 

imposta. Portanto, a alternativa “B) integração, diferença entre pontos de vista contraditórios.” não pode ser 

considerada correta, pois não condiz com o referido anteriormente. O gabarito oficial apresenta como correta a 

alternativa “D” e não a “B” conforme afirma o recorrente.  

Fonte:  

 GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. 

ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.2ª ed. São Paulo: Publifolha, 2008. 

 O próprio texto.  

 Gabarito oficial. 

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) a partir de uma contra argumentação fortalece as ideias anteriores desenvolvendo‐as.” não fala de 

“argumentação” conforme afirma o recorrente, mas sim de uma contra argumentação. Acima do texto II havia a 

seguinte indicação: Texto II para responder às questões de 08 a 15. O trecho destacado na questão 13 “Enquanto a 

precedente implica que os indivíduos se assemelham, esta supõe que eles diferem uns dos outros. A primeira só é 

possível na medida em que a personalidade individual é absorvida na personalidade coletiva; a segunda só é possível se 

cada um tiver uma esfera de ação própria, por conseguinte, uma personalidade.” faz parte do texto II o qual deveria ser 

considerado para responder a tal questão também (de 08 a 15). Portanto, a alternativa “B) inicia a ampliação de uma 

afirmativa inicial, desenvolvida a seguir.” está correta, já que a afirmativa inicial está expressa no texto transcrito.  “Bem 

diverso [da solidariedade mecânica] é o caso da solidariedade produzida pela divisão do trabalho. Enquanto a 

precedente implica que os indivíduos se assemelham, esta supõe que eles diferem uns dos outros.” A alternativa “C) 

enumera fatos, apresentando o desenvolvimento temático do texto.” não pode ser considerada correta, pois, em 

“Enquanto a precedente implica que os indivíduos se assemelham, esta supõe que eles diferem uns dos outros. A 

primeira só é possível na medida em que a personalidade individual é absorvida na personalidade coletiva; a segunda só 

é possível se cada um tiver uma esfera de ação própria, por conseguinte, uma personalidade.” não há enumeração de 

“fatos”, mas sim de ideias em relação à solidariedade.  

Fonte: GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. ed. 

Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
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Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa A) “Enquanto essa implica que os indivíduos se assemelham, esta supõe que eles diferem uns dos outros.” 

não pode ser considerada correta, pois, em relação ao trecho “Enquanto a precedente implica que os indivíduos se 

assemelham, esta supõe que eles diferem uns dos outros. A primeira só é possível na medida em que a personalidade 

individual é absorvida na personalidade coletiva; a segunda só é possível se cada um tiver uma esfera de ação própria, 

por conseguinte, uma personalidade.” e de acordo com o enunciado da questão “Sabendo‐se que os pronomes 

demonstrativos são empregados – entre outros – para localizar, em relação às pessoas do discurso, os objetos que 

entram no conteúdo do enunciado; assinale a alteração a seguir que está de acordo com a determinação remissiva vista 

no segmento em análise.” Para tal análise, é necessário considerar o contexto : “Bem diverso [da solidariedade 

mecânica] é o caso da solidariedade produzida pela divisão do trabalho. Enquanto a precedente implica que os 

indivíduos se assemelham, esta supõe que eles diferem uns dos outros.” “Para estabelecermos a distinção entre duas 

pessoas ou coisas anteriormente citadas, usaremos “este” em relação à que foi mencionada por último e “aquele”, em 

relação à que nomeamos em primeiro lugar. Ex.: Luís e Hilda estudaram na Europa; esta em Paris, aquele em Londres.” 

Portanto, o uso do “essa” e “esta” na alternativa “A” está incorreto. 

Fonte: SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed: Atual. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O presente é o único tempo que expressa situações e propriedades permanentes, de validade ilimitada, como as 

verdades científicas, as crenças, os dogmas, os provérbios. A alternativa “D) o fato ocorre no momento da enunciação, 

caracterizando o presente pontual.” não pode ser considerada correta, pois, no título apresentado “A divisão do 

trabalho social cria a solidariedade” a forma verbal “cria” aponta uma verdade acerca do qual o autor apresenta a 

construção do raciocínio lógico no desenvolvimento do texto, não se referindo apenas ao momento da fala como seria 

em “Vende-se esta casa.” 

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.2ª ed. São Paulo: Publifolha, 2008. 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Argumento recursal não procedente, pois conforme o EDITAL Nº 001/2015 – SEARH – SEEC/RN p. 10 Anexo I , o 

conteúdo Programático acerca de Conhecimentos Didáticos e Pedagógicas do supracitado cargo trata entre outros 

temas da “ ...A organização da educação básica: LDB Lei Federal nº 9394/96 e suas alterações posteriores;...” Portanto,  

o tema tratado na questão está correto, pois no edital consta a LDB, na sua íntegra, inclusive suas alterações. 

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

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos recursais não procedem, entretanto, o erro material existente no comando da questão, não 

compromete o entendimento do que se deseja avaliar na interpretação da questão, ou seja, deverá determinar entre os 

três itens dados para analise, quais os três tipos de currículos existentes na literatura, indicando entre as quatro 

alternativas de A à D, a sequência que completa corretamente os itens que conceitua cada um destes tipos.  

A indicação dos três tipos de currículo seria desnecessária para compreensão do comando da questão, uma vez que  em 

todas as alternativas citadas, os três tipos de currículos estavam escritos corretamente. 

Portanto, o erro material conforme os argumentos recursais, se também não fosse citada a palavra, não ocasionaria 

falta de compreensão do que se desejava avaliar. 

Fonte: Prova Aplicada. 

 
 
 
 



 

32 

 

Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos recursais improcedem, pois o comando da questão solicita que indique a alternativa INCORRETA, acerca 

da elaboração Projeto Político Pedagógico. O PPP constitui-se em um documento produzido como resultado do diálogo 

entre os diversos segmentos da comunidade escolar a fim de organizar e planejar o trabalho administrativo-pedagógico, 

buscando soluções para os problemas diagnosticados, sendo que as decisões finais de todos os segmentos 

apresentadas, entretanto não podem ficar a cargo apenas do gestor da escola, pois ele não é o representante da 

comunidade escolar. Além de ser necessário considerar a legislação vigente, a escola é representada pelos diferentes 

segmentos que constituem sua comunidade, representada pelos professores, pais, especialistas, técnicos da educação, 

alunos, entre outros, que diagnosticam a realidade administrativo-pedagógica, social, estrutural e educacional e, a partir 

dos dados resultantes do diagnóstico, traçam objetivos, propõem metas, planejam ações para que, ao longo de um 

período letivo, alcancem sucesso na aprendizagem do aluno. 

Fonte: http://gestaoescolar.abril.com.br/aprendizagem/projeto-politico-pedagogico-ppp-pratica-610995.shtml 

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão informa do avanço nas tendências pedagógicas e das consequências na ação docente quanto ao surgimento 

das teorias construtivistas e interacionistas fundamentadas no pensamento de Piaget. Solicita-se que analise três itens 

indicando apenas as duas corretas, conforme as teorias citadas. Apenas itens I e II estão corretos, pois quando a nova 

concepção de aprendizagem está vinculada ao processo de conhecimento, também denominado de processo cognitivo, 

e não mais no processo de condicionamento, ou seja, através da inteligência o ser humano age, aprende e, “constrói 

conhecimentos que lhe possibilitam uma interação cada vez melhor com o meio, por mais adverso que este lhe seja (cf. 

Piaget, 1973). E ainda, para Piaget “uma maneira adequada de ampliar e/ou modificar as estruturas do aluno consiste 

em provocar discordâncias ou conflitos cognitivos que representem desequilíbrios a partir dos quais, mediante 

atividades, o aluno consiga reequilibrar-se, superando a discordância reconstruindo o conhecimento” (PIAGET, 1997). 

Do exposto no item III, trata-se de práticas educativas de acordo com os pressupostos behavioristas, tendo como 

objetivo principal alcançar comportamentos apropriados por parte dos alunos, basicamente entendidos como 

apropriação e modificação de respostas. Assim, se a resposta emitida for desejada haverá reforço, cuja natureza 

dependerá, necessariamente, do nível etário e do esforço dos alunos, por exemplo. Acredita- se que a ineficácia do 

ensino tradicional foi o fato dos professores não usarem contingências de reforço que acelerassem a aprendizagem 

(Skinner apud Bigge, 1997). 

Fonte:  

 PIAGET, Jean. Biologia e conhecimento. Petrópolis, Vozes, 1973. 

 http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-85572003000100002&script=sci_arttextPsicologia Escolar e 

EducacionalPsicol. Esc. Educ. (Impr.) vol.7 no.1 Campinas June 2003 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos recursais não procedem, pois o comando da questão supracitada pede-se que considere o texto, o 

pressuposto e a situação hipotética dada e não a avaliação da aprendizagem prevista nos documentos legais.  Portanto 

diante do texto, onde apresenta a charge, onde Calvin questiona sua nota (os indicadores negativos), o pressuposto 

dado: “...a avaliação tem sido praticada para aprovar ou reprovar os alunos, caracterizando-se como uma ameaça que 

intimida o aluno. Descomprometida com a aprendizagem do aluno, contribui para autoimagem negativa...” E 

considerando também,  a situação hipotética dada,  apenas a alternativa C está correta. 

Fonte: LUCKESI, Crispiano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. 15ª ed. São Paulo: Cortez, 

2003. 

 
 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8557&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8557&lng=en&nrm=iso
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Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos estão improcedentes, pois a Pedagogia Crítico-Social dos conteúdos (Histórico-crítica) Segundo Demerval 

Saviani e José Carlos Libâneo, começou a partir das teorias “crítico- reprodutivistas”, a escola como reprodutora das 

desigualdades sociais. Seus principais representantes são: Jean Claude Passeron, Pierre Bourdier, Francisco Alves, Roger 

Establet, Christian Boudelot, Louis  Althusser.  Valoriza a escola pública por se responsabilizar pelo contato das massas 

com o saber científico. A escola não é o único segmento da sociedade responsável pelo processo de ampliação da  

conscientização política  do cidadão, ocorre  também na prática social  ampla e concreta do  cidadão. A escola não é uma 

mera reprodutora da estrutura social vigente, mantêm relações de reciprocidade com a mesma (transformação).  

Preocupa-se com os conteúdos culturais universais. Esses conteúdos científicos foram gerados por toda a humanidade, 

mas historicamente, têm sido monopólio de uma minoria que usa como fator de dominação.  Acredita em uma mudança 

através da instrumentalização da classe popular, com a aquisição de um saber erudito, da cultura universal. Tem como 

objetivo ampliar o exercício da cidadania.  Não existe um método didático único, abstrato, capaz de servir a todos os 

conteúdos. Os métodos devem estar subordinados aos conteúdos. Métodos de ensino eficazes, que estimulam a 

atividade e incentiva o aluno; tem que favorecer o diálogo, o interesse do aluno. O professor é o mediador da relação 

pedagógica, um elemento insubstituível. Portanto as apenas as alternativas III, IV e V estão corretas. 

Já as alternativas I e II, tratam da Pedagogia libertária, segundo Miguel G. Arroyo. Seus principais representantes são: 

Michel Lobrot; Célestin  Freinet; Maurício  Tragtenberg; A Pedagogia Libertária, resume-se na importância  dada a 

experiências de auto- gestão, não-diretividade e  autonomia dos alunos e seus  professores.   A escola de funcionar 

como uma comunidade em autogestão, onde todos determinam, sem hierarquia, os parâmetros administrativos e  

pedagógicos.  Valoriza os conteúdos científicos e racionais, em oposição aos conteúdos dogmáticos e místicos da escola 

oficial e da escola religiosa. Interessa-se mais pela forma de apreensão dos conteúdos.  Tem uma postura antiautoritária. 

Propõe a abolição do sistema punitivo de notas, exames, frequência. Utilizam trabalhos individuais e coletivos, aulas 

expositivas, métodos de estudo em grupo. 

Fonte:  

 LIBÂNEO, José Carlos. Tendências pedagógicas na prática escolar. In: ________ . Democratização da Escola 

Pública – a pedagogia crítico-social dos conteúdos. São Paulo: Loyola, 2002. 

 SAVIANI, Dermeval. História das idéias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores Associados, 2007.    

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Alega o recurso que a palavra dissenso, destacada na alternativa C, torna-a falsa. 

“A ideia básica é a da gestão como um processo de idas e vindas, construído por meio da articulação entre os diferentes 

atores, que vão tecendo a feição que esse processo vai assumindo. A gestão democrática é a expressão de um 

aprendizado de participação pautado pelo dissenso, pela convivência e pelo respeito às diferenças, em prol do 

estabelecimento de espaços de discussão e deliberação coletivos.” 

Entretanto, a gestão democrática ocorre justamente, através do aprendizado constante pautado pelo dissenso, ou seja, 

pela discórdia, pelo respeito às diferenças. Não teria democracia se não houvesse discordâncias, diálogos e 

entendimentos. A gestão democrática é uma deliberação coletiva. 

Portanto a banca julga o argumento improcedente. 

Fonte: 

 http://escoladegestores.mec.gov.br/site/4-sala_politica_gestao_escolar/pdf/texto2_1.pdf 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 
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Questão: 24 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 
Argumentos procedentes, pois os itens I e II são verdadeiros e se complementam.  

O item I trata de alguns dos princípios que devem ser observados para o pleno desenvolvimento do educando, conforme 

Art. 3º da LDBEN. O item II trata a educação como direito social e, conforme nova redação do art. 3º (a partir da Lei 12 

796/2013), ampliando assim seu alcance. Nesse sentido, ambos tratam de princípios a serem observados. Desse modo, 

os itens I e II são complementares e verdadeiros. 

Fonte:  

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

 www.artigonal.com/educacao-infantil-artigos/anaise-critica-e-possiveis-solucoes-para-uma-boa-qualidade-de-

ensino-aprendizagem-baseada-na-lei-das-dirtrizes-e-base-da-educacao-939496-9990 
 

Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No item I, trata-se particularmente o significado da concepção de escola cidadã e de suas diferentes práticas. Educar 

para a cidadania ativa tornou-se hoje projeto e programa de muitas escolas e de sistemas educacionais. A concepção 

teórica e as práticas desenvolvidas a partir do conceito de Escola Cidadã podem constituir-se numa alternativa viável, de 

um lado, ao projeto neoliberal de educação, amplamente hegemônico, baseado na ética do mercado, e, de outro lado, à 

teoria e à prática de uma educação burocrática, sustentada na “estadolatria” (Antonio Gramsci).  É uma escola que 

busca fortalecer autonomamente a sua projeto político-pedagógico, relacionando-se dialeticamente – não mecânica e 

subordinadamente – com o mercado, o Estado e a sociedade. Ela visa formar o cidadão para controlar o mercado e o 

Estado, sendo, ao mesmo tempo, pública quanto ao seu destino – isto é, para todos – estatal, quanto ao financiamento 

e democrática e comunitária quanto à sua gestão. 

No item II, afirma da necessidade que o docente esteja em constante processo de formação, buscando sempre se 

qualificar, pois com uma formação continuada  ele poderá melhorar sua prática docente e seu conhecimento 

profissional, levando em consideração a sua trajetória pessoal, pois a trajetória profissional do educador só terá sentido 

se relacionada a sua vida pessoal, individual e na interação com o coletivo. 

Portanto, os dois itens são verdadeiros, entretanto não se complementam, pois um trata do Projeto da Escola Cidadã, e 

como este deve se consolidar. E o outro, trata da formação e trajetória do educador. 

Fontes: 

 PERSPECTIVAS ATUAIS DA EDUCAÇÃO Moacir Gadotti disponível em 
http://www.scielo.br/pdf/spp/v14n2/9782.pdf 

 http://www.infoescola.com/educacao/formacao-continuada-de-professores/ 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão supracitada, em seu enunciado informa que  com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Sistema 

Educacional Brasileiro passou por um processo de modificação, que veio culminar com a aprovação da atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), que alterou a organização do Sistema Escolar. A LDB reduziu a 

dois os níveis de educação escolar: o da Educação Básica e a educação superior e informa que há outras modalidades de 

educação, além desses níveis.  No comando da questão, pede-se, que acerca dessas modalidades, assinale alternativa  

INCORRETA .  

A educação Infantil, alternativa A - é a primeira etapa de um dos níveis da educação escolar, a educação básica; seguida 

pelo ensino fundamental e médio.  Portanto, não é uma modalidade. 

As outras modalidades brasileiras de ensino são: Educação de jovens e adultos, alternativa D - Educação profissional ou 

técnica, Educação especial, alternativa B - Educação à distância, alternativa C - e Educação Indígena. Portanto, a única 

INCORRETA, conforme comando da questão é a alternativa A, que trata-se do primeira etapa da educação básica. 

Fonte:  

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.artigonal.com/educacao-infantil-artigos/anaise-critica-e-possiveis-solucoes-para-uma-boa-qualidade-de-ensino-aprendizagem-baseada-na-lei-das-dirtrizes-e-base-da-educacao-939496-9990
http://www.artigonal.com/educacao-infantil-artigos/anaise-critica-e-possiveis-solucoes-para-uma-boa-qualidade-de-ensino-aprendizagem-baseada-na-lei-das-dirtrizes-e-base-da-educacao-939496-9990
http://www.infoescola.com/educacao/formacao-continuada-de-professores/
http://www.infoescola.com/educacao/formacao-continuada-de-professores/
http://www.infoescola.com/educacao/escolas-indigenas-uma-busca-pela-cultura-sufocada/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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 http://portal.mec.gov.br/educacao-indigena 

http://www.webartigos.com/artigos/niveis-e-modalidades-da-educacao-e-suas-estruturas-

didaticas/111681/#ixzz3xM9WX63C 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos são improcedentes, pois o enunciado da questão expõe que, construir uma nova lógica de gestão que 

conte com a participação da sociedade e dos atores diretamente envolvidos com a prática pedagógica, implica rever o 

modelo adotado pelos sistemas públicos, cuja estruturação e funcionamento são até hoje característicos de um modelo 

centralizador. Portanto, a gestão da escola com um modelo centralizador NÃO apresenta uma gestão participativa.   

Para que ocorra a autonomia pedagógica e financeira e a implementação de um Projeto Político-Pedagógico próprio da 

unidade escolar encontram vários limites no paradigma de gestão escolar vigente, nesse caso, conforme o enunciado, a 

gestão escolar, apresentada se dentro de um modelo centralizador. 

O comando da questão solicita que, de acordo com o pressuposto, ou seja, o exposto no enunciado da questão assinale 

alternativa INCORRETA. 

A alternativa C – “Participação  nas decisões e  a efetivação de novos processos de organização e gestão, baseados em 

uma dinâmica que favoreça os processos coletivos e participativos de decisão.”, significa  uma ação da  gestão 

democrática  e implica, portanto, a efetivação de novos processos de organização e gestão, baseados em uma dinâmica 

que favoreça os processos coletivos e participativos de decisão. Portanto, esta alternativa, de acordo com o enunciado é 

a INCORRETA, uma vez que este se trata de uma  gestão no modelo centralizador. 

Fonte: http://escoladegestores.mec.gov.br/site/4sala_politica_gestao_escolar/pdf/texto2_1.pdf 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os Argumentos recursais não procedem. 

O enunciado da questão trata-se apenas do Art. 26 da Lei de Diretrizes e Bases, Lei nº 9.394/1996, e solicita a analise de 

cinco itens. Apenas o item V, não está correto, pois conforme o § 3o A educação física, integrada à proposta pedagógica 

da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno: (Redação 

dada pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

II – maior de trinta anos de idade; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação 

física; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

IV – amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro de 1969; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

V – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

VI – que tenha prole. (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

Os demais itens estão corretos em conformidade com o supracitado artigo. 

Quando ao argumento recursal que indica o III, também como incorreto, não procede, pois de acordo com a LDB, citada 

no enunciado, assim encontra-se redigida: § 5º Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a 

partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da 

comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição. 

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

 

http://www.webartigos.com/artigos/niveis-e-modalidades-da-educacao-e-suas-estruturas-didaticas/111681/#ixzz3xM9WX63C
http://www.webartigos.com/artigos/niveis-e-modalidades-da-educacao-e-suas-estruturas-didaticas/111681/#ixzz3xM9WX63C
http://escoladegestores.mec.gov.br/site/4sala_politica_gestao_escolar/pdf/texto2_1.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10044.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/2003/Mv07-03.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os recursos são improcedentes. O enunciado determina que de acordo com as Diretrizes Curriculares para a Educação 

Básica (2013), o currículo do Ensino Fundamental tem uma base nacional comum, complementada em cada sistema de 

ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada. 

A única alternativa incorreta é a C, pois “A Música constitui conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente 

curricular Arte, o qual compreende, também, as artes visuais, o teatro e a dança. A Educação Física, componente 

obrigatório do currículo do Ensino Fundamental, integra a proposta político-pedagógica da escola e será facultativa ao 

aluno apenas nas circunstâncias previstas na LDB.” E não apenas para os alunos do curso noturno, ou portadores de 

atestado médico. 

E ainda, o argumento recursal acerca da alternativa B, também ser incorreta, o que ocasionaria a anulação da 

supracitada questão, é improcedente, pois, de acordo com as Diretrizes Curriculares para a Educação Básica: “O 

currículo da base nacional comum do Ensino Fundamental deve abranger obrigatoriamente, conforme o artigo 26 da 

LDB, o estudo da Língua Portuguesa e da Matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e 

política, especialmente a do Brasil, bem como o ensino da Arte, a Educação Física e o Ensino Religioso.” (DCEB, p.114).  

Fonte: Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional da Educação. Câmara 

Nacional de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica / Ministério da Educação. 

Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013, p 114.  

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumentos improcedentes, pois de acordo com as Diretrizes Curriculares para Educação Básica, as etapas 

correspondentes aos diferentes momentos constitutivos do desenvolvimento educacional, a Educação Básica 

compreende:  

I – a Educação Infantil, que compreende: a Creche, englobando as diferentes etapas do desenvolvimento da criança até 

3 (três) anos e 11 (onze) meses; e a Pré-Escola, com duração de 2 (dois) anos. II – o Ensino Fundamental, obrigatório e 

gratuito, com duração de 9 (nove) anos, é organizado e tratado em duas fases: a dos 5 (cinco) anos iniciais e a dos 4 

(quatro) anos finais; III – o Ensino Médio, com duração mínima de 3 (três) anos 

Entretanto, no item I, onde se trata da Educação Infantil, não há a obrigatoriedade das crianças terem frequentado a 

etapa da educação infantil. Caso, ela não tenha frequentado a Creche e ou a Pré-escola, ela poderá matricular-se no 1º 

ano do ensino fundamental, desde que esteja na faixa etária correta para matricula. 

Portanto, a alternativa correta é a D. 

Fonte: Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional da Educação. Câmara 

Nacional de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica / Ministério da Educação. 

Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013, p 114.  

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Argumento recursal é improcedente, pois no enunciado solicita-se que de  acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Lei nº 8,069/1990,  Art. 112, caso ocorra a  pratica algum ato infracional, além das medidas protetivas de 

acordo com a supracitada lei, a autoridade competente poderá aplicar medida socioeducativa de acordo com a 

capacidade do ofensor, circunstâncias do fato e a gravidade da infração. 

O argumento da ausência da palavra adolescência não procede, pois  no comando da questão, solicita-se apenas que 

analise  quais são as medidas socioeducativas, e não quem poderá ser penalizado com estas. 

Fonte:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
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Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O texto que contextualiza a questão encontra-se referenciado nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação 

Básica (2013). E, apesar do comando da questão, citar três abordagens, existem quatro itens a serem completados e 

quatro itens em cada alternativa de resposta (multidisciplinaridade – pluridisciplinaridade – transdisciplinaridade – 

interdisciplinaridade), e em nenhuma das alternativas de resposta dada,   estas se repetem. Portanto, não haveria como 

se confundir ou não encontrar a resposta correta, sendo que não poderia ter apenas três abordagens, pois se há quatro 

itens a completar. E ainda, em nenhuma das alternativas qualquer destas abordagens se repete, ou mais de uma. 

Portanto, existe apenas uma resposta correta, pois de acordo com as DCNEB, enquanto a multidisciplinaridade expressa 

frações do conhecimento e o hierarquiza, a pluridisciplinaridade estuda um objeto de uma disciplina pelo ângulo de 

várias outras ao mesmo tempo. Segundo Nicolescu, a pesquisa pluridisciplinar traz algo a mais a uma disciplina, mas 

restringe-se a ela, está a serviço dela. A transdisciplinaridade refere-se ao conhecimento próprio da disciplina, mas está 

para além dela. O conhecimento situa-se na disciplina, nas diferentes disciplinas e além delas, tanto no espaço quanto 

no tempo. Busca a unidade do conhecimento na relação entre a parte e o todo, entre o todo e a parte. Adota atitude de 

abertura sobre as culturas do presente e do passado, uma assimilação da cultura e da arte. O desenvolvimento da 

capacidade de articular diferentes referências de dimensões da pessoa humana, de seus direitos, e do mundo é 

fundamento básico da transdisciplinaridade. De acordo com Nicolescu (p. 15), para os adeptos da transdisciplinaridade, 

o pensamento clássico é o seu campo de aplicação, por isso é complementar à pesquisa pluri e interdisciplinar. A 

interdisciplinaridade pressupõe a transferência de métodos de uma disciplina para outra. Ultrapassa-as, mas sua 

finalidade inscreve-se no estudo disciplinar.  

Fonte: Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional da Educação. Câmara 

Nacional de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica / Ministério da Educação. 

Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013 

 
Questão: 36 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
Os argumentos procedem. O sócio-interacionismo surge da ênfase no social. Os estudos de Vygotsky sobre o 

aprendizado decorrem da compreensão do homem como um se que se forma em contato com a sociedade. “Na 

ausência do outro, o home não se constrói”. 

Para Vygotsky, a formação se dá numa relação dialética entre o sujeito e a sociedade a seu redor- ou seja, homem 

modifica o ambiente e o ambiente modifica o homem. Para ele o que interessa é a interação que cada pessoa estabelece 

com determinado ambiente, a chamada experiência pessoalmente significativa. 

Fonte: VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 1996. VYGOTSKY, L. S. Pensamento e 

Linguagem. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 1998. 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A supracitada questão apresenta um texto que a contextualiza e que relata acerca dos movimentos e reformas da 

educação da Escola Nova e o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932). O comando da questão solicita quais as 

características da Escola Nova, quanto o aluno e professor e, de acordo com Azenha (1997); que divide as abordagens da 

educação em escola Tradicional, Nova, Comportamentalista e Construtivista. Na Escola Nova, ensinar é criar condições 

de aprendizagem. O importante não é aprender, mas aprender a aprender. O professor passa a estimulador e orientador 

da aprendizagem. A iniciativa desloca-se para o aluno e o centro da ação educativa situa-se na relação professor-aluno, 

partindo do princípio de que o aluno é o centro da escola, o protagonista principal do processo de ensino aprendizagem, 

em torno do qual as interações com o meio social e a questão pedagógica é aprender a aprender. São valorizadas a 

participação, autogestão e auto responsabilidade. Portanto está correta a alternativa apresentada no gabarito 

preliminar B. 
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Quanto ao argumento recursal, indicando a alternativa D a como correta é improcedente, pois quando a relação 

professor-aluno é formada por um professor mediador no processo de ensino aprendizagem, a quem compete planejar, 

orientar, organizar, proporcionar recursos, e encaminhar as diferentes atividades realizadas pelos alunos. Ou seja, não é 

mais um simples instrutor ou avaliador, mas um facilitador que deixa o controle de tal processo por conta do aluno 

trata-se da Escola Construtivista. Quanto à relação professor-aluno é formada por um professor mediador no processo 

de ensino aprendizagem, a quem compete planejar, orientar, organizar, proporcionar recursos, e encaminhar as 

diferentes atividades realizadas pelos alunos. Ou seja, não é mais um simples instrutor ou avaliador, mas um facilitador 

que deixa o controle de tal processo por conta do aluno, portanto trata-se da Escola Construtivista. Para a corrente 

construtivista a aprendizagem é um processo de construção individual do sujeito que não copia a realidade, mas a 

constrói a partir de suas representações internas. A interpretação pessoal rege o processo de conhecer, o qual 

desenvolve seu significado através da experiência; rejeita a apresentação de conhecimentos prontos.  

E ainda, quanto ao argumento recursal que se refere ao termo utilizado “aprender a aprender”, ser um termo exclusivo, 

ou utilizado pela primeira vez no Relatório da UNESCO da Comissão Nacional sobre a Educação para o Século XXI é 

improcedente, haja vista, que este termo é utilizado em vários textos e livros de Paulo Freire. Foi originalmente 

apresentado pela primeira vez em 1959, por Paulo Freire e republicado em 2001: precisamos de uma escola “que se faça 

uma verdadeira comunidade de trabalho e estudo, plástica e dinâmica, e que, ao invés de crianças e mestres a 

programas rígidos e nacionalizados, faça com que aqueles aprendam, sobretudo a aprender"( Freire, p. 85). 

Portanto a única resposta correta é alternativa B. 

Fonte:  

 AZENHA. Maria da Graça. Construtivismo: De Piaget a Emilia Ferreiro. São Paulo: Ática, 1997. 

 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa– São Paulo: Paz e. Terra, 1998. 

 FREIRE, Paulo. Educação e atualidade Brasileira, São Paulo, Instituto Paulo Freire . 2001  p 85. 

 www.scielo.br/pdf/ea/v15n42/v15n42a13.pdf 

 www.mpma.mp.br/arquivos/.../Paulo_Freire_e_a_Paixão_de_Ensinar.pd... 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso é improcedente. O enunciado da questão apresenta um texto de autoria de Sander (2007) e que relata acerca 

dos movimentos e reformas da educação da Escola Nova e o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova   logo no fim da 

primeira Republica.  O comando da questão apresenta quatro itens e solicita analise dos mesmos.  Todos estão corretos, 

pois ao longo dos anos 30 do século XX, o movimento renovador foi irradiando sua influência por meio da ocupação dos 

principais postos da burocracia educacional e pela criação de órgãos de divulgação, buscando deliberadamente 

hegemonizar o campo educacional. Entretanto, os renovadores tiveram que disputar o controle do espaço pedagógico, 

palmo a palmo, com os educadores católicos. No campo específico da pedagogia os católicos travaram um combate sem 

tréguas às novas ideias abraçadas pelo movimento dos renovadores da educação. Nessa tarefa se destacaram os líderes 

que compunham a elite intelectual leiga, vinculados, de modo geral, ao Centro Dom Vital, sendo figura destacada Alceu 

de Amoroso Lima. No prefácio que redigiu para o livro Debates pedagógicos que reuniu artigos escritos em 1931, Alceu 

de Amoroso Lima expõe o essencial da visão católica de educação com a consequente crítica ao movimento renovador, 

apontando um dos perigos que ameaçam a pedagogia: o modernismo agnóstico. Considera que há “um grande sopro de 

renovação” a percorrer “toda a pedagogia universal”, o que tem levado a se confundir o moderno com o verdadeiro: De 

modo que de um duplo perigo devemos procurar defender-nos: da apologia do moderno, por aqueles que partem do 

postulado evolucionista do século passado, e da repulsa ao moderno, por aqueles que não distinguiram ainda, bem 

claramente, o que devemos defender como eterno no passado e o que devemos eliminar como efêmero (LIMA, 1931, 

p.VII). Progressivamente, na medida em que o movimento renovador ia ganhando força e conquistando certa 

hegemonia, constata-se uma tendência, também progressiva, de renovação da pedagogia católica.  

Portanto, incialmente foi alvo de crítica forte e continuada da Igreja Católica, que naquela conjuntura era forte 

concorrente do Estado na expectativa de educar a população, e tinha sob seu controle a propriedade e a orientação de 

http://www.scielo.br/pdf/ea/v15n42/v15n42a13.pdf
http://www.mpma.mp.br/arquivos/.../Paulo_Freire_e_a_Paixão_de_Ensinar.pd
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parcela expressiva das escolas da rede privada. E o que a banca solicitou foi uma análise acerca de como ocorreu, 

inicialmente, o movimento da Escola Nova, e não o que ocorreu ao longo de sua instalação. 

Fonte:  

 Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos / Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira. v. 1, n. 1, (jul. 1944 - ). – Brasília: O Instituto, 1944 -. 

 http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Educacao/ManifestoPioneiros 

 http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAb9cAC/as-concepcoes-pedagogicas-na-historia-educacao-

brasileira?part=3 

 http://rbep.inep.gov.br/index.php/RBEP/article/view/3079/1944 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A única alternativa correta é a “A”, pois apenas o ultimo item apresenta se falso, pois o termo Transversalidade na 

educação é entendido como uma forma de organizar o trabalho didático na qual alguns temas são integrados nas áreas 

convencionais de forma a estarem presentes em todas elas. O conceito de transversalidade surgiu no contexto dos 

movimentos de renovação pedagógica, quando os teóricos conceberam que é necessário redefinir o que se entende por 

aprendizagem e repensar também os conteúdos que se ensinam aos alunos. 

A transversalidade se difere da interdisciplinaridade porque, apesar de ambas rejeitarem a concepção de conhecimento 

que toma a realidade como um conjunto de dados estáveis, a primeira se refere à dimensão didática e a segunda à 

abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento. Ou seja, se a interdisciplinaridade questiona a visão 

compartimentada da realidade sobre a qual a escola se constituiu, mas trabalha ainda considerando as disciplinas, a 

transversalidade diz respeito à compreensão dos diferentes objetos de conhecimento, possibilitando a referência a 

sistemas construídos na realidade dos alunos. 

“A interdisciplinaridade tem uma função instrumental. Trata-se de recorrer a um saber diretamente útil e utilizável para 

resolver às questões e aos problemas sociais contemporâneos (Parâmetros Curriculares Nacionais - Ensino Médio. 

Brasília: MEC, 2002,p. 34)”. 

O argumento que afirma ser o primeiro item falso, por encontrar se com erro material, pois o PCN foi publicado em 

1997, improcede, e também, não impossibilitaria o entendimento do item como correto.  

O PCN de Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias para o Ensino Médio, é de 2006.  Ainda há outros PCNs 

publicados em anos que diferem de 1997, conforme fonte abaixo. 

Fontes: 

 BRASIL. Ministério da Educação-MEC, Secretaria de Educação Básica. Orientações Curriculares para o Ensino 
Médio: Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Brasília, 2006.  

 

 BRASIL. Ministério da Educação - MEC, Secretaria de Educação Básica. Orientações Curriculares para o Ensino 
Médio: Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Brasília, 2002.  

 

 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Ensino Médio. Brasília: Ministério da Educação, 2002. 

 

 PAVIANI, Jayme. Interdisciplinaridade: conceitos e distinções. 2. ed. Caxias do Sul, RS: Educs, 2008 
 

 http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=70 

 http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/2414/50 

 
 
 
 
 
 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Educacao/ManifestoPioneiros
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAb9cAC/as-concepcoes-pedagogicas-na-historia-educacao-brasileira?part=3
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAb9cAC/as-concepcoes-pedagogicas-na-historia-educacao-brasileira?part=3
http://rbep.inep.gov.br/index.php/RBEP/article/view/3079/1944
http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=70
http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/2414/50
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Questão: 41 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Por omissão das palavras DOS JESUISTAS na alternativa A, agente da oração, fica a impossibilidade de julgá-la como 

correta.  

A alternativa “A" deveria constar: Sob a influência DOS JESUÍTAS, os índios...” 

Fonte: ARANHA, M. L. de. História da educação. 2 ed. São Paulo: Moderna, 1996. 

 
Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumentos improcedentes, os dois trechos estão corretos e se complementam. Para  González Rey (2001), sala de aula 
não é simplesmente um cenário relacionado com os processos de ensinar e aprender. Nela aparecem, como 
constituintes de todas as atividades aí desenvolvidas, elementos de sentido e significação procedentes de outras zonas 
de experiência social, tanto de alunos quanto de professores, pois aula é o lugar em que há uma reunião de seres 
pensantes que compartilham ideias, trocam experiências, contam histórias, enfrentam desafios, rompem com o velho, 
buscam o novo, enfim, há pessoas que trazem e carregam consigo saberes cotidianos que foram internalizados durante 
sua trajetória de vida, saberes esses que precisam ser rompidos para dar lugar a novos saberes. 
Com base na mesma lógica, Freire (1996) afirma que uma das tarefas da escola, como centro de produção sistemática 
de conhecimento, é trabalhar criticamente a inteligibilidade das coisas e dos fatos e a sua comunicabilidade. Ele revela 
ainda que o educando deve assumir seu papel de sujeito da produção de sua inteligência do mundo e não apenas o de 
recebedor da que lhe seja transferida pelo professor. É nesse sentido que a escuta sensível do professor é essencial para 
que o mesmo possa ajudar o aluno a reconhecer-se como construtor de seu conhecimento, acredita-se  que é a partir 
desse (re)-conhecimento que aprendente e ensinante podem se conectar para um estabelecimento de relações que 
venham contribuir para um avanço no processo de desenvolvimento para a aprendizagem. 
Quanto ao argumento recursal que cita que o  “conhecimento adquirido pela prática social não precisa ser rompido para 
dar espaço a novos saberes conforme coloca o trecho II,  que ele precisa ser aproveitado e agregado a novos saberes 
saindo do ponto de partida principal: a vida social do sujeito”,  está improcedente, pois  é necessário lembrar que, cada 
aluno possui  sua singularidade que participa de ambientes sociais diferentes apresenta-se ao mundo de maneira 
distinta, acredita-se que cada pessoa tem seu mundo privado, ao lado dos demais. O mundo é o lugar do encontro, onde 
nós reencontramos os instrumentos que construíram nosso próprio mundo.  Nesse sentido, Freire (1996) propõe que 
ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Assim, é preciso entender o termo 
romper , quando somos capazes de sentir o outro tanto na sua dimensão cognitiva quanto dramática, quando somos 
capazes de participar das coisas que acontecem ao nosso redor sem estarmos alienados, pois poderíamos dizer que a 
objetividade do sujeito pode ser questionável, no entanto, não podemos dizer o mesmo em relação a sua subjetividade. 
Daí a importância em estarmos atentos ao "mundo" do sujeito aprendente. Um mundo, que vem recheado de mitos, 
crenças, valores, fantasias, ideais, com o qual é preciso entrar em contato utilizando o conhecimento, tanto dos 
profissionais envolvidos na educação, como daqueles que indiretamente influenciam o espaço escolar. 

Dessa maneira, romper, significa num sentido de conduzir o sujeito para fora de si mesmo, mais livre, criativo e 
inventivo. Queremos romper com aquela forma de fornecer, trazer, dar, tendo como objetivo um ensino passivo e 
alunos imóveis. No entanto, temos consciência de que existem dentro do espaço escolar conflitos que ora se mostram 
visíveis e invisíveis entre estas concepções de escola. Nem sempre as mudanças educacionais que se anunciam se 
concretizam no cotidiano das escolas. 

Fonte: 

 Freire, P. (1996). Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 

 Gonzalez Rey, F. L. (2001). A pesquisa e o tema da subjetividade em educação. Psicologia da Educação, 13, 9-15. 

 
Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O não entendimento do enunciado e comando da questão lhe impossibilitou a resolução da mesma. No entanto, o 

conteúdo desenvolvido na supracitada questão está de acordo com o proposto, no Anexo I EDITAL Nº 001/2015 – SEARH 

– SEEC/RN p. 10. 
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Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (2013), do ponto de vista teórico, muitas são as formulações que 

tratam da avaliação. No ambiente educacional, ela compreende três dimensões básicas: I – avaliação da aprendizagem; 

II – avaliação institucional interna e externa; III – avaliação de redes de Educação Básica. Nestas Diretrizes, é a concepção 

de educação que fundamenta as dimensões da avaliação e das estratégias didático-pedagógicas a serem utilizadas. Essas 

três dimensões devem estar previstas no projeto político-pedagógico para nortearem a relação pertinente que 

estabelece o elo entre a gestão escolar, o professor, o estudante, o conhecimento e a sociedade em que a escola se 

situa. No nível operacional, a avaliação das aprendizagens tem como referência o conjunto de habilidades, 

conhecimentos, princípios e valores que os sujeitos do processo educativo projetam para si de modo integrado e 

articulado com aqueles princípios e valores definidos para a Educação Básica, redimensionados para cada uma de suas 

etapas.  

 No comando da questão supracitada, solicita-se que analise as quatro afirmativas dadas,  somente  quanto à avaliação 

externa. 

Os itens I e IV tratam da avaliação institucional externa e  II e III tratam da avaliação institucional externa.  

A avaliação institucional interna, também denominada auto avaliação institucional, realiza-se anualmente, considerando 

as orientações contidas na regulamentação vigente, para revisão do conjunto de objetivos e metas, mediante ação dos 

diversos segmentos da comunidade educativa, o que pressupõe delimitação de indicadores compatíveis com a natureza 

e a finalidade institucionais, além de clareza quanto à qualidade social das aprendizagens e da escola.  

A avaliação institucional externa, promovida pelos órgãos superiores dos sistemas educacionais, inclui, entre outros 

instrumentos, pesquisas, provas, tais como as do SAEB, Prova Brasil, ENEM e outras promovidas por sistemas de ensino 

de diferentes entes federativos, dados estatísticos, incluindo os resultados que compõem o Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (IDEB) e/ou que o complementem ou o substituem, e os decorrentes da supervisão e verificações in 

loco. A avaliação de redes de Educação Básica é periódica, feita por órgãos externos às escolas e engloba os resultados 

da avaliação institucional, que sinalizam para a sociedade se a escola apresenta qualidade suficiente para continuar 

funcionando. 

Portanto, os argumentos recursais não procedem. 

Fonte: Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional da Educação. Câmara 

Nacional de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica / Ministério da Educação. 

Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013. 

 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, mas respondem pela prática de ato infracional cuja sanção será 

desde a adoção de medida protetiva de encaminhamento aos pais ou responsável, orientação, apoio e 

acompanhamento, matrícula e frequência em estabelecimento de ensino, inclusão em programa de auxílio à família, 

encaminhamento a tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, abrigo, tratamento toxicológico e, até, colocação em 

família substituta. O adolescente entre 12 e 18 anos incompletos (inimputáveis) que pratica algum ato infracional, além 

das medidas protetivas já descritas, a autoridade competente poderá aplicar medida socioeducativa de acordo com a 

capacidade do ofensor, circunstâncias do fato e a gravidade da infração. 

Fonte:  

 www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm 

 http://ambito-juridico.com.br/site/?artigo_id=10593&n_link=revista_artigos_leitura 

 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://ambito-juridico.com.br/site/?artigo_id=10593&n_link=revista_artigos_leitura


 

42 

 

Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumento recursal improcedente, de acordo com Coll (et al 1996), na abordagem Behaviorista, o aluno é conduzido 

pelo professor que determina a velocidade e a forma de construção do conhecimento. Na abordagem Construtivista-

Interacionista, o professor deve estimular o aluno a construir seu conhecimento de forma autônoma, a partir de suas 

descobertas individuais. Já na abordagem Construtivista-Sócio-Interacionista, o professor é um mediador do processo de 

construção do conhecimento que se dá através de interações sociais. 

Portanto, a única alternativa que contém sequência correta, acerca da relação professor/aluno diante das abordagens 

solicitadas é a “A”. 

Fonte: Coll, C., Palacios, J. e Marchesi, A. "Desenvolvimento Psicológico e educação" v. 2 Editora Artes Médicas, Porto 

Alegre - RS - Brasil 1996 

 
Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumentos improcedentes, apesar do item I, estar presente na LDB e imprescindível para o avanço da educação, o que 

se solicita no comando é quais são instrumentos fundamentais que a LDB indica para que a gestão democrática se 

consolide nas escolas. Assim, por gestão democrática entendemos a garantia de mecanismos e condições para que 

espaços de participação, partilhamento e descentralização do poder ocorram. A LDB dispõe que:  

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de 

acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:  

I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político pedagógico da escola; 

II – participação das comunidades escolar e local em Conselhos Escolares ou equivalentes. 

Portanto, apenas os itens I e II estão corretos. 

Fonte: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_cad5.pdf 

 
Questão: 50 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não procedem, uma vez que o gabarito publicado já é a alternativa B, conforme argumento recursal. 
 
Questão: 52 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A garantia de progressivos graus de autonomia é fundamental para a efetivação de processos de gestão democrática. 

Barroso (2001=, p.18-23) aponta sete princípios para a elaboração de um programa de reforço da autonomia das 

escolas: 1) O reforço da autonomia da escola deve ser definido levando em conta as diferentes dimensões das políticas 

educativas. 2) A “autonomia das escolas” é sempre uma autonomia relativa, uma vez que é condicionada pelos poderes 

públicos e pelo contexto em que se efetiva. 3) Uma política de reforço da autonomia das escolas não se limita a 

dispositivos legais, mas exige a criação de condições e dispositivos que permitam as autonomias individuais e a 

construção do sentido coletivo. 4) A “autonomia” não pode ser considerada como uma “obrigação” para as escolas, mas 

sim como uma “possibilidade”. 5) O reforço da autonomia das escolas não tem uma função em si mesmo, mas é um 

meio para que elas ampliem e melhorem as oportunidades educacionais que oferecem. 6) A autonomia é um 

investimento baseado em compromissos e implica melhoria e avanços para a escola. 7) A autonomia também se 

aprende. Ou seja, entendemos a autonomia e a gestão democrática como espaços articulados de construção diária e, 

portanto, resultado da mobilização e do envolvimento de todos no partilhamento do poder e no compromisso com o 

aprendizado político desse processo que se efetiva no exercício de construção Conselho Escolar, gestão democrática da 

educação e escolha do diretor 50 cotidiana das várias formas de participação. Portanto, a alternativa INCORRETA, 

conforme solicita-se no comando da questão é a C. 

Com relação ao erro material, que omite o verbo ser, este não implica no entendimento da alternativa como incorreta, 

pois quando se lê à afirmativa, fica claro que a mesma é uma afirmativa e não uma negativa. Portanto, essa afirmativa 

contradiz os princípios para a elaboração de um programa de reforço da autonomia das escolas. 

Fonte: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_cad5.pdf 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_cad5.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_cad5.pdf
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Questão: 55 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumento recursal improcedente, pois de acordo com a nova redação dada à LDB, Art. 29. “A educação infantil, 

primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. “    (Redação 

dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

Portanto o enunciado encontra-se coerente e dentro da legislação vigente. 

Fontes: 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm 

 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional da 

Educação. Câmara Nacional de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica / 

Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: 

MEC, SEB, DICEI, 2013. 

 
Questão: 57 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O tema tratado na supracitada questão faz parte do conteúdo programático do EDITAL Nº 001/2015 – Anexo, tanto no 

que se trata a Lei de Diretrizes e Bases e as Diretrizes Curriculares Nacionais, portanto o argumento recursal é 

improcedente. 

Quanto ao argumento recursal que afirma que a uma das afirmativas, contidas para marcar verdadeiro ou Falso, não se 

encontra, na íntegra conforme DCN, p. 68, entretanto está afirmativa é verdadeira, pois além do que consta na página 

citada, há o complemento, conforme decisão da banca, o que não a torna falsa. 

A parte diversificada enriquece e complementa a base nacional comum, prevendo o estudo das características regionais 

e locais da sociedade, da cultura, da economia e da comunidade escolar. É organizada em temas gerais, em forma de 

áreas do conhecimento, disciplinas, eixos temáticos, selecionados pelos sistemas educativos e pela unidade escolar, 

colegiadamente, para serem desenvolvidos de forma transversal. A transversalidade constitui uma das maneiras de 

trabalhar os componentes curriculares, as áreas de conhecimento e os temas contemporâneos em uma perspectiva 

integrada, tal como indicam as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional da 

Educação. Câmara Nacional de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica / Ministério 

da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013. 

 
Questão: 59 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 
Não foram os sociólogos os pioneiros da discussão sobre ética e sim os filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles. 

O gabarito oficial consta letra D quando a alternativa da questão deve ser a letra C, ou seja, V, F, V, V; conforme consta 

na prova que foi formulada.  

Fonte:  

 Obras: Marilena Chauí em seu livro Convite à Filosofia (2008) 

 Silvio Gallo. Livro: Ética e Cidadania - Caminhos da Filosofia / Editora: Papirus 

 
Questão: 60 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
O gabarito oficial consta letra C quando a alternativa da questão deve ser a letra D, ou seja, “Pensar a relação sujeito e 

objeto, buscando a síntese das múltiplas determinações pessoais, particularidades e estruturais.”; conforme consta na 

prova que foi formulada.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
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 Apenas essa acima está correta uma vez que a teoria filosófica tem sim aplicabilidade prática e nos ajuda a conduzir 

nossa vida. Além disso, o sujeito deve estabelecer laços com sujeitos e objetos do mundo à sua volta.. isolar não é o 

caminho. 

Fonte:  

 Ética e Cidadania - Caminhos da Filosofia 
   Autor: Gallo, Silvio  /  Editora: Papirus 

 

 O que é Ética - Coleção Primeiros Passos 
   Autor: Valls, Alvaro L. M. /  Editora: Brasiliense   

 

 Ética e Moral - A Busca dos Fundamentos 
   Autor: Boff, Leonardo  /  Editora: Vozes 

 

 
 

Cargo: Professor - Pedagogia - Anos Iniciais 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “mimética”, significa “dotado de mimetismo (diz-se de organismo). Etim. gr. mimetikós, é, ón ‘que tem talento 

para imitar, imitador’, por infl. do fr. mimétique relativo a mimetismo”. Portanto a palavra “gestual” não é sinônima de 

“mimética”. 

A alternativa correta para essa questão é a “A”, pois “fugaz” é sinônimo de “fugidio”. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (com a nova ortografia da língua portuguesa). Rio de Janeiro/ 2009. 1ª 

edição. Editora Objetiva. 

 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na alternativa “A” a função exercida pela expressão sublinhada é a de “objeto direto”. Nas demais alternativas as 

expressões sublinhadas estão exercendo a função de sujeito. 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A oração “que aquela obra provocará surpresa e admiração” exprime o efeito, a conseqüência da “mensagem tão 

poderosa que o quadro ‘Guernica’ devolve ao avaliador”. Essa oração foi introduzida pelo transpositor ‘que’ a que se 

prende na oração principal a expressão ‘tão’ de natureza intensiva.” 

Fonte: BECHARA, Evanildo – Moderna Gramática da Língua Portuguesa – 37ª ed. rev. e ampl.- 14ª reimpressão. Rio de 

Janeiro: Lucerna -2004  

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O pronome “isso” se refere ao mimetismo, à junção do “belo natural” com o “belo artístico” e não somente ao “belo 
natural”. 
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Luiz Antonio Sacconi, “se o termo regido de preposição estiver preso a adjetivo ou a advérbio, será sempre 

complemento nominal. Se o termo regido de preposição estiver preso a um substantivo, pode-se ter complemento ou 

adjunto adnominal. O substantivo de valor relativo, ou seja, que reclama complemento, será sempre abstrato e, 
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geralmente, de radical idêntico ao do verbo que lhe corresponde na família de palavras.” Na alternativa “A”, ‘do 

efêmero” completa o sentido de ‘perda’ (substantivo abstrato de radical idêntico ao verbo ‘perder’). 

Na alternativa “B”, a palavra “meio” é um advérbio empregado no sentido de “através”, portanto “da natureza” é um 

complemento nominal. 

Na alternativa “C”, a palavra “momento” é um substantivo abstrato, portanto “da criação” é também um complemento 

nominal. 

Na alternativa “D”, a palavra “fotógrafo” é um substantivo concreto, portanto, “da natureza” é um Adjunto Adnominal. 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Na alternativa “A”, os pronomes possessivos (seu, sua) deveriam ter sido usados na 2ª pessoa do plural (vosso, vossa). 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “criticar, como diz Antenor Nascentes, em seu Dicionário da Língua Portuguesa, significa “ fazer crítica, julgar, 

notando qualidades e defeitos...” .Portanto esse termo está implícito em todo o texto. Para se falar sobre o texto não é 

absolutamente necessário que se use apenas palavras nele contidas. 

Em relação à alternativa “C” é necessário afirmar que o texto explicita com clareza que o brilho de uma obra de arte se 

prende à própria qualidade estética e ao espectador que avalia e aprecia, não se referindo ao que afirma a alternativa 

“C”. 

Fonte: Dicionário da Língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras – Elaborado por Antenor Nascentes – Bloch 

Editores. 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não se usa artigo depois do pronome relativo “cujo”. 

Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal – Novíssima gramática da língua portuguesa – 45ª ed. – São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 2002. 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A figura de linguagem “Apóstrofe” faz parte do conteúdo programático Figuras de Linguagem e consiste na interpelação 

direta às pessoas ou coisas personificadas e empresta grande valor ao discurso. O excerto destacado, nessa questão, 

constitui um exemplo de “apóstrofe”. O autor dá destaque à fala do fotógrafo da natureza que interpela a inspiração de 

forma emotiva. 

Fonte: Hênio Tavares – Teoria Literária – 9ª edição – Editora Itatiaia Ltda – belo Horizonte. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A inspiração é a força motriz do artista. Ainda que existam os obstáculos, o artista, inspirado, é capaz de produzir. No 

texto, o autor deixa claro essa força, pois ainda que os estorvos existam, isso não impede o artista de criar. Ele cria na 

tristeza e na alegria. Os estorvos estão presentes, mas “Quando o homem está inspirado, nada o detém.”. 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 13 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado dessa questão o trecho “O desejo começará a fazer as pazes com o coração “ deveria ter sido destacado. 

Da forma como foi apresentada a alternativa passou a conter mais de uma resposta. 
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Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 14 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A tradução da expressão latina “Fiat lux” não foi adicionada ao enunciado, tornando impossível sua analogia à criação do 

mundo (texto bíblico), pois na sequência da exposição de fatos, o autor atrela essa expressão à criação artística à qual 

ela se refere, no período redigido. A ausência dessa tradução pode ter induzido a assinalar a alternativa que continha 

“texto publicitário” por se tratar de uso mais frequente de Fiat (marca italiana de automóveis) e Lux ( marca de sabonete 

pertencente ao grupo Unilever) e também  à marca de fósforos ( Fiat lux). 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Raramente encontramos um texto que seja, por exemplo, totalmente narrativo ou totalmente argumentativo. Em geral, 

os textos são formados por “sequências” de um determinado tipo. Contudo ao observar os diferentes gêneros textuais, 

perceberemos que muitos deles apresentam sequência tipológica predominante e, por essa razão, tem assim, 

estabelecida sua tipologia. 

O texto em questão possui características de um texto expositivo por ter, predominantemente, uma linguagem objetiva, 

verbos no presente, narrativa em 3ª pessoa para expor informações e transmitir conhecimentos. Os outros elementos 

também presentes no texto mesclam outras tipologias, mas o fator expositivo predomina. 

Fonte: Sarmento, Leila Lauar. Oficina de Redação – 4ª edição – Editora Moderna. 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As afirmativas se contradizem, pois, a crítica a essa organização em série é pelo fato dos tempos e espaços serem 
considerados iguais e não diferentes. Por tradição, o processo de ensino e aprendizagem na escola tem sido organizado 
em série, mas essa organização tem sido criticada, porque se fundamenta na ideia de que os tempos e espaços de 
aprendizagem devem ser iguais para todos, e isso desconsidera as diferenças no ritmo de aprendizagem dos alunos de 
uma mesma turma. 
Fonte: A organização da educação básica no Brasil. Site: www.uniube.br 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A construção da autonomia, pela Escola, requer a superação de um grande número de dificuldades, tanto de caráter 

burocrático quanto pedagógico. Estas dificuldades constituem-se, de acordo com Gadotti e Romão (1997, p.36), em 

obstáculos significativos ao processo democrático e à elaboração do projeto pedagógico, comumente resultando de 

limitações, tais como: a mentalidade que atribui aos técnicos e apenas a eles a capacidade de planejar, governar e que 

considera o povo incapaz de exercer o governo ou de participar de um planejamento coletivo em todas as suas fases. 

Fonte: MORASTONI, Josemary. Gestão democrática na escola e a organização do trabalho pedagógico.  

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, Seção III Ensino Médio, estabelece em seu 

artigo: 

Art. 26. O Ensino Médio, etapa final do processo formativo da Educação Básica, é orientado por princípios e finalidades 

que preveem: 

 I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o 

prosseguimento de estudos; 

 II – a preparação básica para a cidadania e o trabalho, tomado este como princípio educativo, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de enfrentar novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores; 
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 III – o desenvolvimento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e estética, o desenvolvimento 

da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

 IV – a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos presentes na sociedade contemporânea, relacionando a 

teoria com a prática. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a  Educação Básica 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Edital, o conteúdo abordado na questão refere-se aos tópicos: A educação básica no Brasil, as 

Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental e Médio, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sendo que 

o documento das Diretrizes Nacionais Gerais para a Educação Básica, abrange pré –escola, ensino fundamental e ensino 

médio. 

O enunciado da questão refere-se ao fundamento para a conquista da inclusão social. Para que se conquiste a inclusão 

social, a educação escolar deve fundamentar-se na ética e nos valores da liberdade, na justiça social, na pluralidade, na 

solidariedade e na sustentabilidade, cuja finalidade é o pleno desenvolvimento de seus sujeitos, nas dimensões 

individual e social de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, compromissados com a transformação social. 

Diante dessa concepção de educação, a escola é uma organização temporal, que deve ser menos rígida, segmentada e 

uniforme, a fim de que os estudantes, indistintamente, possam adequar seus tempos de aprendizagens de modo menos 

homogêneo e idealizado.  

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica 

 
Questão: 27 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Lei 12.287 / 2010 citada no recurso, não corresponde à questão pois, se refere a alteração da Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, no tocante ao ensino da arte. 

A questão foi elaborada de acordo com a Lei nº10.793 de 1º de Dezembro de 2003 que altera a redação do art.26, §3º, e 

do art. 92 da Lei nº9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”, e dá 

outras providências. 

Art.26 

§3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação 

básica, sendo sua prática facultativa ao aluno: 

I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; 

II – maior de trinta anos de idade; 

III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação 

física; 

IV – amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro de 1969; 

V – (VETADO) 

VI – que tenha prole. 

Fonte: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº9. 394/96 
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Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a criança desenvolve a capacidade de representação, indispensável para a 

aprendizagem da leitura, dos conceitos matemáticos básicos e para a compreensão da realidade que a cerca, 

conhecimentos que se postulam para esse período da escolarização. O desenvolvimento da linguagem permite a ela 

reconstruir pela memória as suas ações e descrevê-las, bem como planejá-las, habilidades também necessárias às 

aprendizagens previstas para esse estágio. A aquisição da leitura e da escrita na escola, fortemente relacionada aos usos 

sociais da escrita nos ambientes familiares de onde veem as crianças, pode demandar tempos e esforços diferenciados 

entre os alunos da mesma faixa etária. A criança nessa fase tem maior interação nos espaços públicos, entre os quais se 

destaca a escola. Esse é, pois, um período em que se deve intensificar a aprendizagem das normas da conduta social, 

com ênfase no desenvolvimento de habilidades que facilitem os processos de ensino e de aprendizagem. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 

 

Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o professor Carlos Libâneo, evidenciado no comando da questão supracitada,   o termo "progressista", 

emprestado de Snyders, é usado aqui para designar as tendências que, partindo de uma análise crítica das realidades 

sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. Evidentemente a pedagogia progressista 

não tem como institucionalizar-se numa sociedade capitalista; daí ser ela um instrumento de luta dos professores ao 

lado de outras práticas sociais. 

A pedagogia progressista tem-se manifestado em três tendências: a libertadora, mais conhecida como pedagogia de 

Paulo Freire; a libertária, que reúne os defensores da autogestão pedagógica; a crítico-social dos conteúdos que, 

diferentemente das anteriores, acentua a primazia dos conteúdos no seu confronto com as realidades sociais. 

As versões libertadora e libertária têm em comum o antiautoritarismo, a valorização da experiência vívida como base da 

relação educativa e a ideia de autogestão pedagógica. Em função disso, dão mais valor ao processo de aprendizagem 

grupal (participação em discussões, assembleias, votações) do que aos conteúdos de ensino. Como decorrência, a 

prática educativa somente faz sentido numa prática social junto ao povo, razão pela qual preferem as modalidades de 

educação popular "não formal". 

A tendência da pedagogia crítico-social dos conteúdos propõe uma síntese superadora das pedagogias tradicional e 

renovada, valorizando a ação pedagógica enquanto inserida na prática social concreta. Entende a escola como mediação 

entre o individual e o social, exercendo aí a articulação entre a transmissão dos conteúdos e a assimilação ativa por 

parte de um aluno concreto (inserido num contexto de relações sociais); dessa articulação resulta o saber criticamente 

reelaborado. 

Portanto, o argumento recursal não procede. Apenas estão corretos os itens I e II, mantendo o gabarito preliminar 

correto. 

Fonte:  

 Cf. Snyders, Georges. Pedagogia progressista. Lisboa, Ed. Almedina. 

 José Carlos Libâneo - "Tendências Pedagógicas na Prática Escolar" - do livro Democratização da escola pública: 

pedagogia crítico-social dos conteúdos, São Paulo, Loyola, 1998. 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão é contextualiza pela charge de Mafalda  ( Quino), onde se questiona o tipo de avaliação indicada pela 

professora na anotação da prova  de seu amigo, onde está escrito  “péssimo”.  O amigo encontra-se indignado, 

principalmente por não ser um aluno ausente!  

O comando da questão pede-se que indique quais itens representam o entendimento da professora acerca do tema 

avaliação. 

Neste caso, a professora utiliza os erros para reforçar no aluno uma visão culposa da vida, pois além de ser castigado por 

outros ainda sofre uma autopunição. Entende também que comentários, tais como: “péssimo”, “muito ruim”, ou 
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“precisa melhorar”, sobre as tarefas dos alunos, auxilia-os a localizar as dificuldades, oferecendo-lhes a oportunidade de 

descobrir melhores soluções. E ainda, valorização apenas as respostas erradas dos alunos para dar continuidade à ação 

educativa, corrigindo e apontando o que julgam que seja o certo. 

Entretanto, os erros das crianças podem desta maneira, auxiliar muito o professor, norteando sua conduta em sala de 

aula colocando um ponto final a cada tarefa que o aluno faz. 

A professora assim acaba anulando o caráter de continuidade de sua própria ação educativa e impede ao aluno o 

progresso natural em termos de processo de conhecimento. 

Segundo HOFFMANN (2000, p. 85), “[...] os registros de avaliação devem responder questões que parecem esquecidas 

na escola: O aluno aprendeu?/ Ainda não aprendeu? Quais os encaminhamentos feitos ou por fazer nesse sentido?” 

Muitos professores valorizam apenas as respostas erradas dos alunos para dar continuidade à ação educativa, corrigindo 

e apontando o que julgam que seja o certo. 

Se analisarmos o significado da palavra corrigir, teremos retificar, endireitar, consertar, este sentido de correção daria 

ao professor o direito de refazer o que o outro fez, a partir desta perspectiva é possível um questionamento a cerca da 

correção, se a mesma favorece a compreensão e o desenvolvimento da autonomia dos alunos, se o fato do professor 

apontar uma resposta certa ou errada contribui para que o aluno tome consciência das contradições do que está certo 

ou errado. 

Portanto a única resposta que não representa o pensamento da professora representada na charge é o item II. 

Fonte:  

 Avaliação Mediadora: a ponte entre o conhecimento e a aprendizagem. 

 Para entender a história... ISSN 2179-4111. Ano 3, Vol. jun., Série 12/06, 2012, p.01-19. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conceber a criança como ser social que ela é, significa: considerar que ela tem uma história, que pertence a uma classe 

social determinada, que estabelece relações definidas segundo seu contexto de origem, que apresenta uma linguagem 

decorrente dessas relações sociais e culturais estabelecidas, que ocupa um espaço que não é só geográfico, mas que 

também dá valor, ou seja, ela é valorizada de acordo com os padrões de seu contexto familiar e de acordo com sua 

própria inserção nesse contexto (KRAMER, 1986, p. 79) 

Fonte: MAIA, Nogueira Janaína. Concepções de Criança, Infância e de Educação dos Professores de Educação Infantil. 

Site.ucdb.br 

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No final do século XIX, foram criados os primeiros “asilos”, as primeiras creches para os filhos das classes menos 

favorecidas, que funcionavam como “depósitos” de crianças para que as mães pudessem trabalhar. A origem das 

creches, relacionada com o trabalho feminino e preocupações sanitárias e filantrópicas, foi influenciada pela medicina e 

a assistência social, sendo o trabalho ali realizado voltado para questões de higiene, alimentação e cuidados físicos, sem 

investimentos nos aspectos pedagógicos. 

Fonte: ALVES, Bruna Molisani Ferreira. Infâncias e Educação Infantil: aspectos históricos, legais e pedagógicos. Revista 

Aleph Infâncias. AnoV Nº16 / Novembro 2011. 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 
 
Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A interdisciplinaridade é o elo que possibilita o estabelecimento de inúmeras relações das disciplinas com a realidade, 

num processo recíproco de aprendizagens múltiplas e intermináveis. Assim, professor e aluno deverão estabelecer 
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diferentes interconexões entre a epistemologia dos conhecimentos e o mundo que os cerca, a fim de exercitar 

cotidianamente seus saberes e as relações entre teoria e prática.  

O processo reflexivo torna-se alicerce para que se construa um processo interdisciplinar efetivo no cotidiano, por meio 

de uma prática pedagógica que esteja impregnada de pesquisa, discussão, análise e desenvolvimento metacognitivo dos 

professores e alunos sobre o conhecimento construído de forma individual e coletiva.  

Fonte: AZEVEDO, m. a. R.; ANDRADE, M. F. R. O conhecimento em sala de aula: a organização do ensino numa 

perspectiva interdisciplinar. Educar, Curitiba, n. 30, p. 235-250, 2007. Editora UFPR 

 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Defende-se, que a avaliação da aprendizagem das crianças do Ciclo da Alfabetização seja de caráter formativo. Portanto, 

prioritariamente qualitativa, detrimento de aspectos quantitativos e/ou classificatórios, de maneira a perseguir, 

permanentemente, estratégias para a progressão continuada individual dos meninos e meninas, favorecendo seu 

desenvolvimento integral e assegurando, assim, a qualidade da sua trajetória escolar. 

Fonte: Elementos Conceituais e Metodológicos para definição dos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo 

de Alfabetização (1º, 2º e 3º Anos) do Ensino Fundamental. MEC 

 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A oralidade e a escrita são duas modalidades da língua diferentes, mas interdependentes. Por isso, essa articulação está 

presente no trabalho didático cotidiano. 

Fonte: Elementos Conceituais e Metodológicos para definição dos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo 

de Alfabetização (1º, 2º e 3º Anos) do Ensino Fundamental. MEC 

 
Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Amarilha: A linguagem literária organiza os fatos em forma diferente da linguagem oral do cotidiano. Como 

essa roupagem tem bossa, ritmo, humor, o leitor mirim percebe que está diante de uma maneira diferente de ser da 

língua. É por essa razão que muitas vezes a criança solicita a repetição de uma mesma história, principalmente crianças 

pré-escolares. Visto que não dominam ainda os esquemas e convenções da escrita, elas precisam ter um apoio para 

aprenderem as novidades da linguagem literária [...]. (AMARILHA, 1997, p. 49). 

Fonte: LAWALL, Caroline Raquel; ANDRADE, Elisabete. Educar, Cuidar e Brincar: Múltiplas Linguagens. Revista SETREM – 

Ano VIII nº15 Jul / Dez 2009. 

 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
LUCKESI nos revela que na tendência liberal renovada progressista, a adequação das necessidades de cada aluno na 

sociedade, são estabelecidos através das experiências vivenciadas pelo mesmo, e que através do método de solução dos 

problemas conseguiria sanar alguns obstáculos encontrados, desta forma não existia nenhum benefício ao professor que 

neste momento assumia mero papel de auxiliar do desenvolvimento, que consistia na estimulação dos interesses do 

aluno pela atividade de descoberta que tornava a prática escolar progressiva. 

Fonte: SILVA, Benedito Damaceno. Tendências Pedagógicas na prática de Cipriano C. Luckesi. 

 
Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tendência Renovada Não-Diretiva: O papel da escola está centralizado no indivíduo, na formação de atitudes, isto é, na 

adequação pessoal às solicitações do ambiente. Os métodos de ensino são dispensados, a fim de que o professor 

desenvolva um estilo que facilite a aprendizagem. Não existe nenhum tipo de intervenção do professor. Para uma 

criança adquirir o conhecimento desejado é necessário que aprenda a modificar as percepções para assim tornar sua 
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aprendizagem concreta. O pioneiro da pedagogia Não Diretiva foi Carl Rogers e o sue método influencia grandes 

números de educadores, principalmente psicólogos e orientadores. (Luckesi, 1994). 

Fonte: ABIB, Elaine Carvalho de Campos. As contribuições das Tendências Pedagógicas na construção do conhecimento.   

 
Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No nível alfabético a criança está alfabetizada, mas não domina as questões ortográficas. 

Fonte: SANTOS, Daniele Santiago; SOUZA, Olívia Margarete Machado Queiroz. Metodologia da Alfabetização: 

Dialogando nas perspectivas do desenvolvimento da escrita na criança e suas relações. 

 
Questão: 53 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A criança, desde muito cedo, está inserida, mesmo que de forma assistemática, no mundo letrado porque vive numa 

sociedade em que as pessoas são usuários da linguagem, lendo, escrevendo, falando, ouvindo. 

Fonte: Elementos Conceituais e Metodológicos para definição dos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo 

de Alfabetização (1º, 2º e 3º Anos) do Ensino Fundamental. MEC 

 
Questão: 55 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em seu Art.32, Inciso I, estabelece: o desenvolvimento da 

capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 

Fonte: LDB 

 
Questão: 56 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A função simbólica da criança e relaciona com o significado que a criança dá ao brinquedo na forma como ela atribui 

sentido às coisas, neste sentido a criança se preocupa mais com o símbolo do que como natural. É através da linguagem 

falada que a escrita vai desenvolver, no brincar a criança cria situações, por isso, é importante o estimulo da criança para 

desenho. Sendo assim, cabe à Pedagogia desenvolver atividades que proporcione o desenvolvimento da escrita, com 

práticas pedagógicas onde o mediador devera provocar experiências para as crianças com o ambiente rico e vivo, para 

que possam trabalhar com o imaginário. Essas práticas devem estar inseridas no contexto social da criança, ou seja, os 

símbolos devem estar inseridos no mundo dela, para que ocorra uma aprendizagem significativa, envolvendo a 

ludicidade. Antes de entrar na escola a criança já traz consigo as habilidades da escrita, mas essa escrita que é 

representada não é instrumentada, ela serve para que a criança possa organizar o seu mundo, mesmo que o adulto não 

compreenda o que a criança escreveu, ela entende o que está escrito. 

Fonte: SANTOS, Daniele Santiago; SOUZA, Olívia Margarete Machado Queiroz. Metodologia da Alfabetização: 

Dialogando nas perspectivas do desenvolvimento da escrita na criança e suas relações. 

 
Questão: 57 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº9. 394/96), estabelece em seu artigo: 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a 
incumbência de: 

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 

III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 

IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 
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V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; 

VII - informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução 
de sua proposta pedagógica. 

VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a 
frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola;(Redação dada pela 
Lei nº 12.013, de 2009) 

VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao respectivo representante 
do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinqüenta por cento do 
percentual permitido em lei. (Incluído pela Lei nº 10.287, de 2001) 

Fonte: LDB 
 
Questão: 58 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabarito oficial consta letra C e deve ser mantida. Os recursos explanam a respeito de apenas um item da questão, 

que poderia mudar seu gabarito. No entanto, a explanação fica comprometida (confusa), uma vez que demonstra(m) 

concordar que o item tem vínculo com a ética de uma empresa democrática que deve mesmo ter a fidelidade dos seus 

membros. Porém, ao mesmo tempo, explana não aceitar como princípio de ética. Cabe ressaltar que a questão tem por 

comando uma empresa que se orienta por princípios considerados éticos, que aparecem nos itens do enunciado. É 

preciso que se entenda que há ações éticas nos itens que remete a orientação por princípios constantes em cada um dos 

itens, como é o caso específico da FIDELIDADE. 

Não podem ser considerados ações de princípios éticos:  manter uma relação sem diálogo (ainda mais uma relação não-

transparente) e eliminar participantes, quando que o correto é abrir um diálogo para que se possa avaliar se há espaço 

para a mudança de conduta do membro que errou. 

Fonte:  

 SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. Ética. 16.ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. 

 VALLS, Álvaro. O que é ética. São Paulo. 7ª ed. São Paulo: Brasiliense. 

Questão: 59 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Um item da questão refere-se à ética no campo pessoal, que causa possibilidade de interpretação subjetiva porque 

envolve temas mais polêmicos como aborto, eutanásia etc. Sendo assim, o item não caberia especialmente ao 

enunciado que foi proposto, ou seja, a ética no campo profissional.  

Portanto a questão foi anulada. 

 
Questão: 60 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabarito oficial consta letra C e deve ser mantida. Foi feita uma explanação a respeito de apenas um item da questão, 

que poderia mudar seu gabarito. No entanto, a explanação fica comprometida (confusa), uma vez que demonstra(m) 

concordar que o item tem vínculo com a ética de uma empresa democrática que deve mesmo ter a fidelidade dos seus 

membros. Porém, ao mesmo tempo, explana não aceitar como princípio de ética. Cabe ressaltar que a questão tem por 

comando uma empresa que se orienta por princípios considerados éticos, que aparecem nos itens do enunciado. É 

preciso que se entenda que há ações éticas nos itens que remete a orientação por princípios constantes em cada um dos 

itens, como é o caso específico da FIDELIDADE. 

Não podem ser considerados ações de princípios éticos:  manter uma relação sem diálogo (ainda mais uma relação não-

transparente) e eliminar participantes, quando que o correto é abrir um diálogo para que se possa avaliar se há espaço 

para a mudança de conduta do membro que errou. 

Fonte:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12013.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12013.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10287.htm
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 SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. Ética. 16.ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. 

 VALLS, Álvaro. O que é ética. São Paulo. 7ª ed. São Paulo: Brasiliense. 

 
 

Cargo: Professor - Pedagogia - Educação Especial 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em relação às ideias e informações expressas nos parágrafos do texto, considere as seguintes afirmativas: 

( ) A intertextualidade pode ser observada como um dos recursos linguísticos utilizados pelo autor. 

( ) Após breve enumeração, o autor apresenta características que se opõem às atribuições anteriores. 

( ) O autor utiliza uma citação como recurso de sua argumentação para compor a maior parte do parágrafo. 

( ) O autor do texto apresenta uma informação que pode ser considerada o fato motivador para a construção do 

texto. 

( ) Um novo posicionamento é introduzido e apresentado mediante argumentos consistentes que se seguem no 

texto. 

A sequência, de acordo com a ordem do conteúdo dos parágrafos, está correta em: 

A) 5, 2, 4, 1, 3.   B) 2, 1, 3, 4, 5.   C) 3, 4, 1, 2, 5.   D) 1, 3, 2, 5, 4. 

A questão transcrita anteriormente permite reconhecer que os números apresentados nas alternativas referem-se aos 

parágrafos, sabe-se que um texto é dividido em parágrafos que podem ser numerados para sua identificação. Os nomes 

em inglês que aparecem no texto são nomes próprios de personalidades e de uma instituição educacional, deste modo, 

não há comprometimento para o entendimento em língua portuguesa, considerando ainda que tal texto tem como 

público alvo falantes da língua portuguesa.  

Fonte: 

 Prova aplicada. 

 GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. 

ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

 KOCH, Ingedore Villaça, ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) desenvolver o conceito de racismo relacionado a épocas diferentes.” não pode ser considerada correta, 

pois, a palavra “conceito” segundo o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, significa “concepção que alguém tem de 

uma palavra, noção, concepção, ideia; noção abstrata contida nas palavras de uma língua para designar as propriedades 

e características de uma classe de seres, objetos ou entidades abstratas. Portanto, não é possível identificar no texto em 

análise o conceito de racismo, ou seja, o que é racismo , em momento algum. Poderíamos afirmar que há exemplos de 

racismo, mas não conceito. A alternativa “C) apresentar opinião pessoal para um debate público acerca de uma questão 

de caráter social.” é adequadamente considerada correta, pois, trata-se de um artigo de opinião. Nos meios 

jornalísticos, o artigo de opinião representa um espaço aberto à participação de especialistas que desejam tornar 

público seu ponto de vista sobre uma questão polêmica. O artigo expressa uma opinião com o objetivo de contribuir 

para o debate público. Todo o texto, as informações apresentadas, citações, etc. são recursos utilizados na construção 

do raciocínio da argumentação.   

Fonte: 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 
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 MARTIN, Mirian Celeste. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 

2008. 

 
Questão: 03 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
O gênero textual apresentado deve ser crível, coerente e consistente. Para isso alguns recursos são utilizados 

conferindo-lhe maior credibilidade. A refutação de argumentos contrários é um recurso argumentativo que ocorre 

quando o autor expõe com clareza as objeções conhecidas à tese por ele defendida e consegue refutá-las com 

argumentos sólidos. Trata-se, portanto, de uma estratégia argumentativa, de persuasão, de convencimento e não de 

credibilidade. A escolha do tipo de linguagem utilizada confere ao texto credibilidade, o uso da linguagem padrão  - 

considerando-se o tipo textual apresentado e o público a que se destina – é adequado; caso fosse utilizada a linguagem 

informal de forma predominante, ou alguma outra variedade linguística ( como a regional, por exemplo) não haveria o 

mesmo nível de aceitação/credibilidade considerando-se o veículo de comunicação e o público alvo. A inserção de 

citações tais como as apresentadas no texto têm a função de autorizar determinadas afirmações. O autor do texto 

demonstra através delas que grandes personalidades do passado, reverenciadas nos dias atuais, declararam expressões 

racistas de acordo com o contexto histórico-cultural do qual faziam parte.  Tal recurso confere credibilidade ao texto em 

análise.  

Fonte:  

 O próprio texto.  

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) “atavicamente racistas” (5º§) / geneticamente” está correta. Em “O problema são os americanos; eles 

são atavicamente racistas, dirá o observador antiimperialista.” De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 

o “atavismo” é uma hereditariedade biológica de características psicológicas, intelectuais, comportamentais. Ou seja, de 

forma genética “são racistas”. Ainda, de acordo com o dicionário Houaiss, a genética é a ciência voltada para o estudo da 

hereditariedade. A alternativa “B) “inapelavelmente racista” (2º§) / meramente” não pode ser considerada correta, pois, 

o termo destacado, de acordo com o dicionário já citado, significa: de forma irrecorrível, contra o que não há apelação 

ou recurso. Já “meramente” = simplesmente, apenas. 

Fonte:  

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 O próprio texto.  

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em “O motivo, é claro, é o racismo.” (1º§) a expressão separada por vírgulas “é claro” não constitui vocativo. Vocativo é 

um termo acessório da oração que serve para pôr em evidência o ser a quem nos dirigimos, sem manter relação 

sintática com outro como em “Amigos, peçam alegria a Deus.” ( amigos = vocativo), não é o que ocorre em “é claro”. A 

alternativa “C) “A resposta é, obviamente, ‘tanto faz’” (3º§) / A resposta, é claro, “tanto faz”.” não pode ser considerada 

correta, pois, no texto original, a expressão “tanto faz” é a resposta; já na reescrita sugerida, não se sabe qual é a 

resposta, fica uma lacuna através da expressão “tanto faz”, ou seja, existe a afirmação de que a resposta pode ser 

qualquer uma.  

Fonte:  

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática completa Sacconi: teoria e prática. 31. ed. São Paulo: Nova Geração 

Gram. 2011. 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 
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Questão: 06 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo do recurso não condiz com a questão mencionada. 

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) “Estes vinhos são muito apreciados nessa região, e o são com todo o merecimento.”” apresenta termo 

destacado com classificação morfológica equivalente ao destacado no enunciado; não sendo, portanto, vista como 

resposta correta ( já que o mesmo requer o termo destacado não equivalente ao grifado em “Sim, Wilson era racista, 

mas não podemos esquecer que a época também o era.” (3º§) 

Além disso, não há erro gramatical de qualquer natureza em “D) “Estes vinhos são muito apreciados nessa região, e o 

são com todo o merecimento.”, a forma verbal “são” no plural estabelece concordância com o sujeito “Estes vinhos” e 

não com “região” conforme afirma o recorrente.  

 Fonte: 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática completa Sacconi: teoria e prática. 31. ed. São Paulo: Nova Geração 

Gram. 2011. 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 

 

Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O presente é o único tempo que expressa situações e propriedades permanentes, de validade ilimitada, como as 

verdades científicas, as crenças, os dogmas, os provérbios. A alternativa “D) o fato ocorre no momento da enunciação, 

caracterizando o presente pontual.” não pode ser considerada correta, pois, no título apresentado “A divisão do 

trabalho social cria a solidariedade” a forma verbal “cria” aponta uma verdade acerca do qual o autor apresenta a 

construção do raciocínio lógico no desenvolvimento do texto, não se referindo apenas ao momento da fala como seria 

em “Vende-se esta casa.” 

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. 2ª ed. São Paulo: Publifolha, 2008. 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Argumento recursal é improcedente, pois conforme o EDITAL Nº 001/2015 – SEARH – SEEC/RN p. 10 Anexo I, o 

conteúdo Programático acerca de Conhecimentos Didáticos e Pedagógicas do supracitado cargo trata entre outros 

temas da “...A organização da educação básica: LDB Lei Federal nº 9394/96 e suas alterações posteriores;...” Portanto,  o 

tema tratado na questão está correto, pois no edital consta a LDB, na sua íntegra, inclusive suas alterações. 

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

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos são improcedentes, entretanto, o erro material existente no comando da questão, não compromete o 

entendimento do que se deseja avaliar na interpretação da questão, ou seja, deverá determinar, entre os três itens 

dados para analise, quais os três tipos de currículos existentes na literatura, indicando entre as quatro alternativas de A 

à D, a sequência que completa corretamente os itens que conceitua cada um destes tipos.  

A indicação dos três tipos de currículo seria desnecessária para compreensão do comando da questão, uma vez que em 

todas as alternativas citadas, os três tipos de currículos estavam escritos corretamente. 

Portanto, o erro material conforme os argumentos recursais, se também não fosse citada a palavra,  não ocasionaria 

falta de compreensão do que se desejava avaliar. 

Fonte: PROVA APLICADA 
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Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão informa do avanço nas tendências pedagógicas e  das consequências  na ação docente  quanto ao  surgimento 

das teorias construtivistas e interacionistas fundamentadas no pensamento de Piaget. Solicita-se que analise três itens 

indicando apenas as duas corretas, conforme as teorias citadas. Apenas itens I e II estão corretos, pois quando a nova 

concepção de aprendizagem está vinculada ao processo de conhecimento, também denominado de processo cognitivo, 

e não mais no processo de condicionamento, ou seja, através da inteligência o ser humano age, aprende e, “constrói 

conhecimentos que lhe possibilitam uma interação cada vez melhor com o meio, por mais adverso que este lhe seja (cf. 

Piaget, 1973). E ainda, para Piaget “uma maneira adequada de ampliar e/ou modificar as estruturas do aluno consiste 

em provocar discordâncias ou conflitos cognitivos que representem desequilíbrios a partir dos quais, mediante 

atividades, o aluno consiga reequilibrar-se, superando a discordância reconstruindo o conhecimento” (PIAGET, 1997). 

Do exposto no item III, trata-se de práticas educativas de acordo com os pressupostos behavioristas, tendo como 

objetivo principal alcançar comportamentos apropriados por parte dos alunos, basicamente entendidos como 

apropriação e modificação de respostas. Assim, se a resposta emitida for desejada haverá reforço, cuja natureza 

dependerá, necessariamente, do nível etário e do esforço dos alunos, por exemplo. Acredita- se que a ineficácia do 

ensino tradicional foi o fato dos professores não usarem contingências de reforço que acelerassem a aprendizagem 

(Skinner apud Bigge, 1997). 

Fonte: 

 PIAGET, Jean. Biologia e conhecimento. Petrópolis, Vozes, 1973. 

 http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-85572003000100002&script=sci_arttextPsicologia Escolar e 

Educacional Psicol. Esc. Educ. (Impr.) vol.7 no.1 Campinas June 2003 

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos recursais não procedem, pois a Pedagogia Crítico-Social dos conteúdos (Histórico-crítica) segundo 

Demerval Saviani e José Carlos Libâneo, começou a partir das teorias “crítico- reprodutivistas”, a escola como 

reprodutora das desigualdades sociais. Seus principais representantes são: Jean Claude Passeron, Pierre Bourdier, 

Francisco Alves, Roger Establet, Christian Boudelot, Louis Althusser.  Valoriza a escola pública por se responsabilizar pelo 

contato das massas com o saber científico.  

Fonte:  

 LIBÂNEO, José Carlos. Tendências pedagógicas na prática escolar. In: ________ . Democratização da Escola 

Pública – a pedagogia crítico-social dos conteúdos. São Paulo: Loyola, 2002. 

 SAVIANI, Dermeval. História das idéias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores Associados, 2007.    

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A única alternativa falsa é a primeira citação, pois de acordo com a LDB, Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as 

normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme 

os seguintes princípios: 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

Quanto o argumento recursal que afirma ser a segunda afirmativa também falsa é improcedente, pois  a democratização 

da gestão é defendida enquanto possibilidade de melhoria na qualidade pedagógica do processo educacional das 

escolas, na construção de um currículo pautado na realidade local, na maior integração entre os agentes envolvidos na 

escola – diretor, professores, estudantes, coordenadores, técnico-administrativos, vigias, auxiliares de serviços – no 

apoio efetivo da comunidade às escolas, como participante ativa e sujeito do processo de desenvolvimento do trabalho 

escolar ( Políticas de Gestão e Educação/MEC).  O fato da ausência do termo “pais”, não implica ausências desses no 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8557&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8557&lng=en&nrm=iso
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processo da democratização escolar, conforme informa nesta afirmativa, pois está  claramente  indicado, quando se 

refere “  – no apoio efetivo da comunidade às escolas, como participante ativa e sujeito do processo de 

desenvolvimento do trabalho escolar.” 

A gestão democrática implica um processo de participação coletiva. Sua efetivação na escola pressupõe instâncias 

colegiadas de caráter deliberativo, bem como a implementação do processo de escolha de dirigentes escolares, além da 

participação de todos os segmentos da comunidade escolar na construção do Projeto Político-Pedagógico e na definição 

da aplicação dos recursos recebidos pela escola. 

Fonte: 

 http://escoladegestores.mec.gov.br/site/4-sala_politica_gestao_escolar/pdf/texto2_1.pd 

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

 
Questão: 24 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 
Argumentos procedentes, pois os itens I e II são verdadeiros e se complementam.  

O item I trata de alguns dos princípios que devem ser observados para o pleno desenvolvimento do educando, conforme 

Art. 3º da LDBEN. O item II trata a educação como direito social e, conforme nova redação do art. 3º (a partir da Lei 12 

796/2013), ampliando assim seu alcance. Nesse sentido, ambos tratam de princípios a serem observados. Desse modo, 

os itens I e II são complementares e verdadeiros. 

Fonte:  

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

 www.artigonal.com/educacao-infantil-artigos/anaise-critica-e-possiveis-solucoes-para-uma-boa-qualidade-de-

ensino-aprendizagem-baseada-na-lei-das-dirtrizes-e-base-da-educacao-939496-9990 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A supracitada questão, em seu enunciado informa que com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Sistema 

Educacional Brasileiro passou por um processo de modificação, que veio culminar com a aprovação da atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), que alterou a organização do Sistema Escolar. A LDB reduziu a 

dois os níveis de educação escolar: o da Educação Básica e a educação superior e informa que há outras modalidades de 

educação, além desses níveis.  No comando da questão, pede-se, que acerca dessas modalidades, assinale alternativa 

INCORRETA.  

A educação Infantil, alternativa A - é a primeira etapa de um dos níveis da educação escolar, a educação básica; seguida 

pelo ensino fundamental e médio.  Portanto, não é uma modalidade. 

As outras modalidades brasileiras de ensino são: Educação de jovens e adultos, alternativa D - Educação profissional ou 

técnica, Educação especial, alternativa B - Educação à distância, alternativa C - e Educação Indígena. Portanto, a única 

INCORRETA, conforme comando da questão é a alternativa A, que trata-se do primeira etapa da educação básica. 

Fonte: 

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

 http://portal.mec.gov.br/educacao-indigena 

http://www.webartigos.com/artigos/niveis-e-modalidades-da-educacao-e-suas-estruturas-

didaticas/111681/#ixzz3xM9WX63C 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos são improcedentes, pois o enunciado da questão expõe que, construir uma nova lógica de gestão que 

conte com a participação da sociedade e dos atores diretamente envolvidos com a prática pedagógica, implica rever o 

modelo adotado pelos sistemas públicos, cuja estruturação e funcionamento são até hoje característicos de um modelo 

centralizador. Portanto, a gestão da escola com um modelo centralizador NÃO apresenta uma gestão participativa.   

http://escoladegestores.mec.gov.br/site/4-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.artigonal.com/educacao-infantil-artigos/anaise-critica-e-possiveis-solucoes-para-uma-boa-qualidade-de-ensino-aprendizagem-baseada-na-lei-das-dirtrizes-e-base-da-educacao-939496-9990
http://www.artigonal.com/educacao-infantil-artigos/anaise-critica-e-possiveis-solucoes-para-uma-boa-qualidade-de-ensino-aprendizagem-baseada-na-lei-das-dirtrizes-e-base-da-educacao-939496-9990
http://www.infoescola.com/educacao/escolas-indigenas-uma-busca-pela-cultura-sufocada/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.webartigos.com/artigos/niveis-e-modalidades-da-educacao-e-suas-estruturas-didaticas/111681/#ixzz3xM9WX63C
http://www.webartigos.com/artigos/niveis-e-modalidades-da-educacao-e-suas-estruturas-didaticas/111681/#ixzz3xM9WX63C
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Para que ocorra a autonomia pedagógica e financeira e a implementação de um Projeto Político-Pedagógico próprio da 

unidade escolar encontram vários limites no paradigma de gestão escolar vigente, nesse caso, conforme o enunciado, a 

gestão escolar, apresentada se dentro de um modelo centralizador. 

O comando da questão solicita que, de acordo com o pressuposto, ou seja, o exposto no enunciado da questão assinale 

alternativa INCORRETA. 

A alternativa C – “Participação nas decisões e a efetivação de novos processos de organização e gestão, baseados em 

uma dinâmica que favoreça os processos coletivos e participativos de decisão.”, significa uma ação da gestão 

democrática e implica, portanto, a efetivação de novos processos de organização e gestão, baseados em uma dinâmica 

que favoreça os processos coletivos e participativos de decisão. Portanto, esta alternativa, de acordo com o enunciado é 

a INCORRETA, uma vez que este se trata de uma gestão no modelo centralizador. 

Fonte: http://escoladegestores.mec.gov.br/site/4sala_politica_gestao_escolar/pdf/texto2_1.pdf 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os recursos são improcedentes. O enunciado determina que de acordo com as Diretrizes Curriculares para a Educação 

Básica (2013), o currículo do Ensino Fundamental tem uma base nacional comum, complementada em cada sistema de 

ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada. 

A única alternativa incorreta é a C, pois “A Música constitui conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente 

curricular Arte, o qual compreende, também, as artes visuais, o teatro e a dança. A Educação Física, componente 

obrigatório do currículo do Ensino Fundamental, integra a proposta político-pedagógica da escola e será facultativa ao 

aluno apenas nas circunstâncias previstas na LDB.” E não apenas para os alunos do curso noturno, ou portadores de 

atestado médico. 

Fonte: Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional da Educação. Câmara 

Nacional de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica / Ministério da Educação. 

Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013, p 114.  

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O texto que contextualiza a questão encontra-se referenciado nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação 

Básica (2013). E, apesar do comando da questão, citar três abordagens, existe quatro itens a serem completados e 

quatro itens em cada alternativa de resposta (multidisciplinaridade – pluridisciplinaridade – transdisciplinaridade – 

interdisciplinaridade), e em nenhuma das alternativas de resposta dada, estas se repetem. Portanto, não haveria como 

se confundir ou não encontrar a resposta correta, sendo que não poderia ter apenas três abordagens, pois se há quatro 

itens a completar. E ainda, em nenhuma das alternativas qualquer destas abordagens se repetem, ou mais de uma. 

Portanto, existe apenas uma resposta correta, pois de acordo com as DCNEB, enquanto a multidisciplinaridade expressa 

frações do conhecimento e o hierarquiza, a pluridisciplinaridade estuda um objeto de uma disciplina pelo ângulo de 

várias outras ao mesmo tempo. Segundo Nicolescu, a pesquisa pluridisciplinar traz algo a mais a uma disciplina, mas 

restringe-se a ela, está a serviço dela. A transdisciplinaridade refere-se ao conhecimento próprio da disciplina, mas está 

para além dela. O conhecimento situa-se na disciplina, nas diferentes disciplinas e além delas, tanto no espaço quanto 

no tempo. Busca a unidade do conhecimento na relação entre a parte e o todo, entre o todo e a parte. Adota atitude de 

abertura sobre as culturas do presente e do passado, uma assimilação da cultura e da arte. O desenvolvimento da 

capacidade de articular diferentes referências de dimensões da pessoa humana, de seus direitos, e do mundo é 

fundamento básico da transdisciplinaridade. De acordo com Nicolescu (p. 15), para os adeptos da transdisciplinaridade, 

o pensamento clássico é o seu campo de aplicação, por isso é complementar à pesquisa pluri e interdisciplinar. A 

interdisciplinaridade pressupõe a transferência de métodos de uma disciplina para outra. Ultrapassa-as, mas sua 

finalidade inscreve-se no estudo disciplinar.  

Fonte: Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional da Educação. Câmara 

http://escoladegestores.mec.gov.br/site/4sala_politica_gestao_escolar/pdf/texto2_1.pdf
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Nacional de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica / Ministério da Educação. 

Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013. 

 

Questão: 37 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso se tornou prejudicado uma vez a alternativa divulgada no gabarito preliminar é B. 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se sustentam nas argumentações, tornando-se improcedente. A saber, o item pede para analisar 

as questões incorretas, sendo que incorretas de fato são as afirmativas que apresentam a topificação II e III. Segundo a 

legislação da Educação Especial no Brasil, o professor deve ser especializado na área e possuir cursos específicos que 

agreguem conhecimento para o atendimento do AEE. 

Fonte: Item sustentado pelo Decreto 7.611 de 17 de novembro de 2011. Sobre o AEE. Artº 5. Parágrafo 3º. 

 
Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se sustentam as alegações, uma vez que a compressão das afetividades e desejos faz parte do 

processo de aceitação e corroboram para mudanças internas do olhar do indivíduo com deficiência. Essa compreensão 

sustenta-se na autonomia, conhecimento adquirido e capacidade de perceber os desejos do outro, através de métodos 

e/ou técnicas vivenciais ou empíricas.  

A  veracidade do conteúdo programático está focada em diretrizes e materiais de estudo de forma geral, com agregação 

do conhecimento frente aos referenciais teóricos (autores) ora existentes no cotidiano da educação especial. A alegação 

de que o termo “pessoa com necessidades educacionais especiais” não seja mais usado, não se fundamenta. A ordem é, 

questões de aceitabilidade do termo e uso semântico, sendo assim não é mister afirmar que não seja mais usado ou 

dando aos seus usuários a melhor forma e liberdade de escolha. Torna-se então improcedente a afirmação.   

Fonte: Minetto, Maria de Fátim Joaquim ET ALL. / Diversidade na aprendizagem de pessoas portadoras de necessidades 

especiais. / IESDE Brasil S.A., 2010. PP 164 e 165  

 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A elaboração das questões foram baseadas no conteúdo programático listado no Edital. Em relação à questão 48, o 

conteúdos abordado refere-se: Contribuições da brincadeira e suas implicações nos processos de aprendizagem e de 

desenvolvimento. 

Fonte: Edital 

 
Questão: 55 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A elaboração das questões foram baseadas no conteúdo programático listado no Edital. Em relação à questão 55, os 

conteúdos abordados referem-se: Contribuições da Psicologia, da Sociologia e da Antropologia para a compreensão da 

infância e das práticas cotidianas. 

Fonte: Edital. 

 

Questão: 56 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A elaboração das questões foram baseadas no conteúdo programático listado no Edital. Em relação à questão 56, o 

conteúdo abordado refere-se: Desenvolvimento da escrita, audição e leitura, métodos, técnicas e habilidades, 

instrumentos. 

De acordo com Ferreiro, as escritas silábicas representam um marco extremamente importante no desenvolvimento da 

escrita. Além de constituir a primeira manifestação da compreensão infantil de que a escrita representa a fala, a 
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hipótese silábica chama a atenção da criança para as semelhanças e diferenças sonoras entre as palavras (Ferreiro, 

1989). Como resultado, mais cedo ou mais tarde, a criança começa a explorar a hipótese de que as letras representam 

valores sonoros relativamente estáveis. Uma vez que em espanhol a representação das vogais é muito regular, é comum 

que as crianças façam uso da mesma vogal para representar sílabas diferentes que contenham o mesmo som vocálico. 

Por exemplo, Ferreiro (1989) cita o caso de uma criança que escreveu AIOA para mariposa, 

AAO para pajaro "pássaro", AOA para paloma "pomba" e, finalmente, AO para gato. Como esses exemplos sugerem, a 

criança aparentemente usou as letras A e Opara representar sílabas que continham os sons /a/ e /o/, respectivamente. 

Fonte: 

 MARTINS, Cláudia Cardoso; CÔRREA, Marcela Fulanete. O desenvolvimento da escrita nos anos pré-escolares: 

questões acerca do estágio silábico. 

 Edital. 

 
Questão: 59 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C. 
Não foram os sociólogos os pioneiros da discussão sobre ética e sim os filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles. 

O gabarito oficial consta letra D quando a alternativa da questão deve ser a letra C, ou seja, V, F, V, V; conforme consta 

na prova que foi formulada.  

Fonte:  

 Obras: Marilena Chauí em seu livro Convite à Filosofia (2008) 

 Silvio Gallo. Livro: Ética e Cidadania - Caminhos da Filosofia / Editora: Papirus 

 
Questão: 60 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
O gabarito oficial consta letra C quando a alternativa da questão deve ser a letra D, ou seja, “Pensar a relação sujeito e 

objeto, buscando a síntese das múltiplas determinações pessoais, particularidades e estruturais.”; conforme consta na 

prova que foi formulada.  

Apenas essa acima está correta uma vez que a teoria filosófica tem sim aplicabilidade prática e nos ajuda a conduzir 

nossa vida. Além disso, o sujeito deve estabelecer laços com sujeitos e objetos do mundo à sua volta.. isolar não é o 

caminho. 

Fonte:  

 Ética e Cidadania - Caminhos da Filosofia 
   Autor: Gallo, Silvio / Editora: Papirus 

 

 O que é Ética - Coleção Primeiros Passos 
   Autor: Valls, Alvaro L. M. /  Editora: Brasiliense   

 

 Ética e Moral - A Busca dos Fundamentos 
   Autor: Boff, Leonardo / Editora: Vozes 

 
 

Cargo: Professor de Arte 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Luiz Antonio Sacconi, “se o termo regido de preposição estiver preso a adjetivo ou a advérbio, será sempre 

complemento nominal. Se o termo regido de preposição estiver preso a um substantivo, pode-se ter complemento ou 

adjunto adnominal. O substantivo de valor relativo, ou seja, que reclama complemento, será sempre abstrato e, 

geralmente, de radical idêntico ao do verbo que lhe corresponde na família de palavras.” Na alternativa “A”, ‘do 

efêmero” completa o sentido de ‘perda’ (substantivo abstrato de radical idêntico ao verbo ‘perder’). 
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Na alternativa “B”, a palavra “meio” é um advérbio empregado no sentido de “através”, portanto “da natureza” é um 

complemento nominal. 

Na alternativa “C”, a palavra “momento” é um substantivo abstrato, portanto “da criação” é também um complemento 

nominal. 

Na alternativa “D”, a palavra “fotógrafo” é um substantivo concreto, portanto, “da natureza” é um Adjunto Adnominal. 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Na alternativa “A”, os pronomes possessivos (seu, sua) deveriam ter sido usados na 2ª pessoa do plural (vosso, vossa). 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A figura de linguagem “Apóstrofe” faz parte do conteúdo programático Figuras de Linguagem e consiste na interpelação 

direta às pessoas ou coisas personificadas e empresta grande valor ao discurso. O excerto destacado, nessa questão, 

constitui um exemplo de “apóstrofe”. O autor dá destaque à fala do fotógrafo da natureza que interpela a inspiração de 

forma emotiva. 

Fonte: Hênio Tavares – Teoria Literária – 9ª edição – Editora Itatiaia Ltda – belo Horizonte 

 
Questão: 13 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado dessa questão o trecho “O desejo começará a fazer as pazes com o coração” deveria ter sido destacado. 

Da forma como foi apresentada a alternativa a questão passou a conter mais de uma resposta. 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 14 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A tradução da expressão latina “Fiat lux” não foi adicionada ao enunciado, tornando impossível sua analogia à criação do 

mundo (texto bíblico), pois na sequência da exposição de fatos, o autor atrela essa expressão à criação artística à qual 

ela se refere, no período redigido. A ausência dessa tradução pode ter induzido a assinalar a alternativa que continha 

“texto publicitário” por se tratar de uso mais freqüente de Fiat (marca italiana de automóveis) e Lux (marca de sabonete 

pertencente ao grupo Unilever) e também à marca de fósforos ( Fiat lux). 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Raramente encontramos um texto que seja, por exemplo, totalmente narrativo ou totalmente argumentativo. Em geral, 

os textos são formados por “sequências” de um determinado tipo. Contudo, observando os diferentes gêneros textuais, 

perceberemos que muitos deles apresentam sequência tipológica predominante e, por essa razão, tem assim, 

estabelecida sua tipologia. 

O texto em questão possui características de um texto expositivo por ter, predominantemente, uma linguagem objetiva, 

verbos no presente, narrativa em 3ª pessoa para expor informações e transmitir conhecimentos. Os outros elementos 

também presentes no texto mesclam outras tipologias, mas o fator expositivo predomina. 

Fonte: Sarmento, Leila Lauar. Oficina de Redação – 4ª edição – Editora Moderna. 
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Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, estabelece: 

Art. 15 §4º A Música constitui conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular Arte, o qual 

compreende também as artes visuais, o teatro e a dança, conforme o § 6º do art. 26 da Lei nº 9.394/96. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Resolução Nº7, de 14 de 

Dezembro de 2010. 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para que se conquiste a inclusão social, a educação escolar deve fundamentar-se na ética e nos valores da liberdade, na 

justiça social, na pluralidade, na solidariedade e na sustentabilidade, cuja finalidade é o pleno desenvolvimento de seus 

sujeitos, nas dimensões individual e social de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, compromissados com a 

transformação social. Diante dessa concepção de educação, a escola é uma organização temporal, que deve ser menos 

rígida, segmentada e uniforme, a fim de que os estudantes, indistintamente, possam adequar seus tempos de 

aprendizagens de modo menos homogêneo e idealizado.  

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais dispõem sobre a ausência de conteúdo programático, porém a Questão 36 trata da Arte grega, que 

faz parte do conteúdo programático, publicado no Edital n} 01/2015 SEZRH SEEC/RN: A Arte na História Universal: da 

pré-história a atualidade. 

Fonte:  

 Edital nº 01/2015 – SEARH SEEC/RN, de 30 de outubro de 2015. Diário Oficial – Rio Grande do Norte. Disponível 

em: 

http://www.diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20151030&id_doc=515326 

– Acesso em 15/01/2015 

 Escultura Grega. Disponível em: http://arte-grega.info/escultura-grega.html - Acesso em: 12/12/2015 

 PROENÇA, Graça. Descobrindo a História da Arte. São Paulo: Ática, 2008, p. 25 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que “A questão 38 trata da obra “Marat (Sebastião) de Vik Muniz e pergunta o que seria correto 

afirmar, contudo, no gabarito divulgado pela banca a resposta correta seria a letra b, todavia, a letra c também está 

correta, tendo em vista que a obra também pode ser retratada como “Retratos do lixo” ou até mesmo “Pinturas do Lixo” 

isto ocorre pelo fato da obra ter sido denominada na língua inglesa,  qual seja, Pictures of Garbage” conforme está 

divulgado no site do artista Vik Muniz. {...}”  

A obra “Marat (Sebastião) apresenta, também a expressão “Pictures of Garbage” como exposto no recurso acima, 

porém a alternativa b, considerada correta pela banca, diz que a obra é uma fotografia e faz parte da série de obras 

“Imagens do Lixo”, desenvolvidas em 2009. Sendo mencionado o nome da série produzida pelo artista Vik Muniz, que é 

Imagens do Lixo”, não a tradução do nome da obra. Como fica claro no trecho do trabalho de Fernanda Bonito, 

tradutora e revisora, mestre em Estudos do Texto e do Discurso com pesquisa em tradução pela Universidade Estadual 

de Maringá (UEM), “Marat (Sebastião) Pictures of Garbage: uma adaptação de A Morte de Marat.” de 2013, p. 19, que 

diz: 

“Marat (Sebastião), Pictures of Garbage é uma obra produzida pelo artista plástico Vik Muniz, o qual utiliza materiais 

inusitados em suas produções, em parceria com os catadores de lixo do aterro sanitário do Jardim Gramacho, da cidade 

do Rio de Janeiro. O trabalho do artista plástico brasileiro, desenvolvido com os catadores, foi retratado no 

documentário Lixo Extraordinário. [...} Diferentemente da obra de David, a obra de Vik Muniz é uma fotografia, não uma 

http://www.diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20151030&id_doc=515326
http://arte-grega.info/escultura-grega.html
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pintura, e faz parte da série de obras Imagens do lixo, desenvolvida em 2009. “A fotografia traz a figura de Marat 

representada pelo catador Sebastião Carlos dos Santos, o Tião, catador e então presidente e líder da Associação dos 

Catadores do Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho (ACAMJG).” (Grifo nosso) 

Manter gabarito. 

Fonte:  

 BOITO, Fernanda Silveira, Marat (Sebastião) Pictures of Garbage: uma adaptação de A Morte de Marat. 

Disponível em:  

 tusaaji.journals.yorku.ca/index.php/tusaaji/article/download/.../34272 – Acesso em 15/01/2015 

 Linked in. Fernada Boito. Disponível em: 

 https://br.linkedin.com/pub/fernanda-boito/5b/556/666 - Acesso em 15/01/2015 

 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que “Baseado no embasamento Teórico a Resposta A da questão 44 não pode ser correta porque 

toda a pesquisa adquirida em Sites e Blogs diz Claramente que a Pirâmide do Louvre mede entre 20,6 e 21 Metros de 

Altura e não 22 Metros como diz a que Questão A Considerada Correta. [...]” 

A alternativa “A” considerada correta pela banca diz que são características da Pirâmide do Louvre construída em metal 

e vidro, com 22 metros de altura. Realmente sites e blogs apresentam altura entre 20,6 e 21 metros de altura, porém, a 

autora Graça Proença em seu livro “Descobrindo a História da Arte” diz: “Construída em 1989 pelo arquiteto Chinês 

Leoh Ming Pei, a pedido do então presidente francês François Mitterrand, a Pirâmide do Louvre situa-se na entrada do 

Museu do Louvre, em Paris. Tem 22 metros de altura e foi feita em metal e vidro. [....]”.  

Ressaltando, ainda, que a variação em relação da altura da pirâmide, apresentada por diferentes fontes, não prejudica a 

resolução da questão, já que a informação principal: o material com que foi construída, metal e vidro, não aparecem em 

nenhuma outra alternativa. 

Manter gabarito. 

Fonte: PROENÇA, Graça. Descobrindo a história da arte. 1. Ed. – São Paulo: Ática, 2008, p. 16. 

 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais dispõem sobre a ausência de conteúdo programático, porém a Questão 46 trata da cultura negra, 

afro-brasileira e indígena brasileira, que faz parte do conteúdo programático, publicado no Edital nº 01/2015 – SEARH 

SEEC/RN: Arte Indígena brasileira. Arte Africana e Africanidade. 

O recurso sustenta, ainda, que houve prejuízo, em razão do percentual maior de questões referentes a artes visuais. No 

entanto o edital não define um percentual para cada linguagem artística. Manter gabarito. 

Fonte: 

 Edital nº 01/2015 – SEARH SEEC/RN, de 30 de outubro de 2015. Diário Oficial – Rio Grande do Norte. Disponível 

em: 

http://www.diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20151030&id_doc=515326 

– Acesso em 15/01/2015 

 POUGY, Eliana. Poetizando linguagens, códigos e tecnologias: a Arte no Ensino Médio. São Paulo: Edições SM, 

2012, p. 76. 

 
Questão: 59 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Um item da questão refere-se à ética no campo pessoal, que causa possibilidade de interpretação subjetiva porque 

envolve temas mais polêmicos como aborto, eutanásia etc. Sendo assim, o item não caberia especialmente ao 

enunciado que foi proposto, ou seja, a ética no campo profissional.  

Portanto a questão foi anulada. 

 

https://br.linkedin.com/pub/fernanda-boito/5b/556/666
http://www.diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20151030&id_doc=515326
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Cargo: Professor de Arte - Musica 
 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) desenvolver o conceito de racismo relacionado a épocas diferentes.” não pode ser considerada correta, 

pois, a palavra “conceito” segundo o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, significa “concepção que alguém tem de 

uma palavra, noção, concepção, ideia; noção abstrata contida nas palavras de uma língua para designar as propriedades 

e características de uma classe de seres, objetos ou entidades abstratas. Portanto, não é possível identificar no texto em 

análise o conceito de racismo, ou seja, o que é racismo , em momento algum. Poderíamos afirmar que há exemplos de 

racismo, mas não conceito. A alternativa “C) apresentar opinião pessoal para um debate público acerca de uma questão 

de caráter social.” é adequadamente considerada correta, pois, trata-se de um artigo de opinião. Nos meios 

jornalísticos, o artigo de opinião representa um espaço aberto à participação de especialistas que desejam tornar 

público seu ponto de vista sobre uma questão polêmica. O artigo expressa uma opinião com o objetivo de contribuir 

para o debate público. Todo o texto, as informações apresentadas, citações, etc. são recursos utilizados na construção 

do raciocínio da argumentação.   

Fonte: 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 MARTIN, Mirian Celeste. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 

2008. 

 
Questão: 03 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
O gênero textual apresentado deve ser crível, coerente e consistente. Para isso alguns recursos são utilizados 

conferindo-lhe maior credibilidade. A refutação de argumentos contrários é um recurso argumentativo que ocorre 

quando o autor expõe com clareza as objeções conhecidas à tese por ele defendida e consegue refutá-las com 

argumentos sólidos. Trata-se, portanto, de uma estratégia argumentativa, de persuasão, de convencimento e não de 

credibilidade. A escolha do tipo de linguagem utilizada confere ao texto credibilidade, o uso da linguagem padrão  - 

considerando-se o tipo textual apresentado e o público a que se destina – é adequado; caso fosse utilizada a linguagem 

informal de forma predominante, ou alguma outra variedade linguística ( como a regional, por exemplo) não haveria o 

mesmo nível de aceitação/credibilidade considerando-se o veículo de comunicação e o público alvo. A inserção de 

citações tais como as apresentadas no texto têm a função de autorizar determinadas afirmações. O autor do texto 

demonstra através delas que grandes personalidades do passado, reverenciadas nos dias atuais, declararam expressões 

racistas de acordo com o contexto histórico-cultural do qual faziam parte.  Tal recurso confere credibilidade ao texto em 

análise.  

Fonte: 

 O próprio texto.  

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) “atavicamente racistas” (5º§) / geneticamente” está correta. Em “O problema são os americanos; eles 

são atavicamente racistas, dirá o observador antiimperialista.” De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 

o “atavismo” é uma hereditariedade biológica de características psicológicas, intelectuais, comportamentais. Ou seja, de 

forma genética “são racistas”. Ainda, de acordo com o dicionário Houaiss, a genética é a ciência voltada para o estudo da 

hereditariedade. A alternativa “B) “inapelavelmente racista” (2º§) / meramente” não pode ser considerada correta, pois, 
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o termo destacado, de acordo com o dicionário já citado, significa: de forma irrecorrível, contra o que não há apelação 

ou recurso. Já “meramente” = simplesmente, apenas. 

Fonte:  

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 O próprio texto.  

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em “O motivo, é claro, é o racismo.” (1º§) a expressão separada por vírgulas “é claro” não constitui vocativo. Vocativo é 

um termo acessório da oração que serve para pôr em evidência o ser a quem nos dirigimos, sem manter relação 

sintática com outro como em “Amigos, peçam alegria a Deus.” ( amigos = vocativo), não é o que ocorre em “é claro”. A 

alternativa “C) “A resposta é, obviamente, ‘tanto faz’” (3º§) / A resposta, é claro, “tanto faz”.” não pode ser considerada 

correta, pois, no texto original, a expressão “tanto faz” é a resposta; já na reescrita sugerida, não se sabe qual é a 

resposta, fica uma lacuna através da expressão “tanto faz”, ou seja, existe a afirmação de que a resposta pode ser 

qualquer uma.  

Fonte:  

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática completa Sacconi: teoria e prática. 31. ed. São Paulo: Nova Geração 

Gram. 2011. 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 

 
Questão: 06 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão. 

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) “Estes vinhos são muito apreciados nessa região, e o são com todo o merecimento.”” apresenta termo 

destacado com classificação morfológica equivalente ao destacado no enunciado; não sendo, portanto, vista como 

resposta correta ( já que o mesmo requer o termo destacado não equivalente ao grifado em “Sim, Wilson era racista, 

mas não podemos esquecer que a época também o era.” (3º§) 

Além disso, não há erro gramatical de qualquer natureza em “D) “Estes vinhos são muito apreciados nessa região, e o 

são com todo o merecimento.”, a forma verbal “são” no plural estabelece concordância com o sujeito “Estes vinhos” e 

não com “região” conforme afirma o recorrente.  

Fonte: 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática completa Sacconi: teoria e prática. 31. ed. São Paulo: Nova Geração 

Gram. 2011. 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa “I. Há uma distinção clara e objetiva acerca de conceitos diferenciados estabelecidos.” não pode ser 

considerada correta, pois, a subjetividade está presente quando o autor do texto traduz sua ideia acerca de 

determinado fato ou situação. “Um discurso não vem ao mundo numa inocente solitude, mas constrói-se através de um 

já-dito em relação ao qual ele toma posição.” Além disso, em “Bem diverso [da solidariedade mecânica] é o caso da 

solidariedade produzida pela divisão do trabalho. Enquanto a precedente implica que os indivíduos se assemelham, esta 

supõe que eles diferem uns dos outros.” o conceito descrito, acerca do qual são feitas análises é a “solidariedade”, não 

existe outro termo diferente acerca do qual sejam feitas reflexões ou referências. Sobre a “solidariedade” há 
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caracterizações distintas, a saber: “mecânica” e “produzida pela divisão do trabalho”. A análise de tal questão possui 

caráter linguístico e não sociológico, portanto, o que está em análise é a construção oracional e os recursos linguísticos 

utilizados pelo autor do texto. 

A afirmativa “II. As duas vertentes apresentadas a partir de um mesmo conceito podem ser consideradas 

complementares.” não pode ser considerada correta de acordo com o exposto anteriormente. 

Fonte:  

 COSTA VAL, Maria da Graça. Redação e Textualidade. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 O próprio texto.  

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
I. “É necessário, pois, que a consciência coletiva deixe descoberta uma parte da consciência individual,...” 

II. “... se cada um tiver uma esfera de ação própria, por conseguinte, uma personalidade.” 

Dentre as conjunções que exprimem ideia de conclusão lógica estão: logo, portanto, por isso, por conseguinte, pois, 

assim, então, em vista disso. Portanto, o termo “pois” e a expressão ou locução conjuntiva “por conseguinte” indicam o 

mesmo sentido conclusivo. De acordo com o enunciado da questão “Em relação aos segmentos destacados 

anteriormente, identificam‐se termos/expressões que indicam o mesmo sentido apenas em” não há afirmação de que o 

segmento inteiro esteja em análise, mas sim de que neles é possível identificar termos/expressões específicos. 

Fonte: 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática completa Sacconi: teoria e prática. 31. ed. São Paulo: Nova Geração 

Gram. 2011. 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 

 Questão em análise. 

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos são improcedentes, entretanto, o erro material existente no comando da questão, não compromete o 

entendimento do que se deseja avaliar na interpretação da questão, ou seja, deverá determinar, entre os três itens 

dados para analise, quais os três tipos de currículos existentes na literatura, indicando entre as quatro alternativas de A 

à D, a sequência que completa corretamente os itens que conceitua cada um destes tipos.  

A indicação dos três tipos de currículo seria desnecessária para compreensão do comando da questão, uma vez que em 

todas as alternativas citadas, os três tipos de currículos estavam escritos corretamente. 

Portanto, o erro material conforme os argumentos recursais, se também não fosse citada a palavra, não ocasionaria 

falta de compreensão do que se desejava avaliar. 

Fonte: PROVA APLICADA 

 
Questão: 24 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 
Argumentos procedentes, pois os itens I e II são verdadeiros e se complementam.  

O item I trata de alguns dos princípios que devem ser observados para o pleno desenvolvimento do educando, conforme 

Art. 3º da LDBEN. O item II trata a educação como direito social e, conforme nova redação do art. 3º (a partir da Lei 12 

796/2013), ampliando assim seu alcance. Nesse sentido, ambos tratam de princípios a serem observados. Desse modo, 

os itens I e II são complementares e verdadeiros. 

Fonte:  

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

 www.artigonal.com/educacao-infantil-artigos/anaise-critica-e-possiveis-solucoes-para-uma-boa-qualidade-de-

ensino-aprendizagem-baseada-na-lei-das-dirtrizes-e-base-da-educacao-939496-9990 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.artigonal.com/educacao-infantil-artigos/anaise-critica-e-possiveis-solucoes-para-uma-boa-qualidade-de-ensino-aprendizagem-baseada-na-lei-das-dirtrizes-e-base-da-educacao-939496-9990
http://www.artigonal.com/educacao-infantil-artigos/anaise-critica-e-possiveis-solucoes-para-uma-boa-qualidade-de-ensino-aprendizagem-baseada-na-lei-das-dirtrizes-e-base-da-educacao-939496-9990
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Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A supracitada questão, em seu enunciado informa que com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Sistema 

Educacional Brasileiro passou por um processo de modificação, que veio culminar com a aprovação da atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), que alterou a organização do Sistema Escolar. A LDB reduziu a 

dois os níveis de educação escolar: o da Educação Básica e a educação superior e informa que há outras modalidades de 

educação, além desses níveis.  No comando da questão, pede-se, que acerca dessas modalidades, assinale alternativa  

INCORRETA .  

A educação Infantil, alternativa A - é a primeira etapa de um dos níveis da educação escolar, a educação básica; seguida 

pelo ensino fundamental e médio.  Portanto, não é uma modalidade. 

As outras modalidades brasileiras de ensino são: Educação de jovens e adultos, alternativa D - Educação profissional ou 

técnica, Educação especial, alternativa B - Educação à distância, alternativa C - e Educação Indígena. Portanto, a única 

INCORRETA, conforme comando da questão é a alternativa A, que trata-se da primeira etapa da educação básica. 

Fonte: 

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

 http://portal.mec.gov.br/educacao-indigena 

http://www.webartigos.com/artigos/niveis-e-modalidades-da-educacao-e-suas-estruturas-

didaticas/111681/#ixzz3xM9WX63C 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os recursos são improcedentes. O enunciado determina que de acordo com as Diretrizes Curriculares para a Educação 

Básica (2013), o currículo do Ensino Fundamental tem uma base nacional comum, complementada em cada sistema de 

ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada. 

A única alternativa incorreta é a C, pois “A Música constitui conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente 

curricular Arte, o qual compreende, também, as artes visuais, o teatro e a dança. A Educação Física, componente 

obrigatório do currículo do Ensino Fundamental, integra a proposta político-pedagógica da escola e será facultativa ao 

aluno apenas nas circunstâncias previstas na LDB.” E não apenas para os alunos do curso noturno, ou portadores de 

atestado médico. 

Fonte: Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional da Educação. Câmara 

Nacional de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica / Ministério da Educação. 

Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013, p 114.  

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumento improcedente, pois de acordo com as Diretrizes Curriculares para Educação Básica,  as etapas 

correspondentes aos diferentes momentos constitutivos do desenvolvimento educacional, a Educação Básica 

compreende:  

I – a Educação Infantil, que compreende: a Creche, englobando as diferentes etapas do desenvolvimento da criança até 

3 (três) anos e 11 (onze) meses; e a Pré-Escola, com duração de 2 (dois) anos. II – o Ensino Fundamental, obrigatório e 

gratuito, com duração de 9 (nove) anos, é organizado e tratado em duas fases: a dos 5 (cinco) anos iniciais e a dos 4 

(quatro) anos finais; III – o Ensino Médio, com duração mínima de 3 (três) anos 

Entretanto, no item I, onde se trata da Educação Infantil, não há a obrigatoriedade das crianças terem frequentado a 

etapa da educação infantil. Caso, ela não tenha frequentado a Creche  e ou a Pré-escola, ela poderá matricular-se no 1º 

ano do ensino fundamental, desde que  esteja na faixa etária correta para matricula. 

Portanto, a alternativa correta é a D. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional da 

http://www.infoescola.com/educacao/escolas-indigenas-uma-busca-pela-cultura-sufocada/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.webartigos.com/artigos/niveis-e-modalidades-da-educacao-e-suas-estruturas-didaticas/111681/#ixzz3xM9WX63C
http://www.webartigos.com/artigos/niveis-e-modalidades-da-educacao-e-suas-estruturas-didaticas/111681/#ixzz3xM9WX63C
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Educação. Câmara Nacional de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica / Ministério 

da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013, 

p 114.  

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Argumento recursal improcedente, pois de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8,069/1990, Art. 

112, caso ocorra a prática de algum ato infracional, além das medidas protetivas de acordo com a supracitada lei, a 

autoridade competente poderá aplicar medida socioeducativa de acordo com a capacidade do ofensor, circunstâncias 

do fato e a gravidade da infração. São elas: 

1) Advertências – admoestação verbal, reduzida a termo e assinada pelos adolescentes e genitores sob os riscos do 

envolvimento em atos infracionais e sua reiteração, 

2) Obrigação de reparar o dano – caso o ato infracional seja passível de reparação patrimonial, compensando o prejuízo 

da vítima, 

3) Prestação de serviços à comunidade – tem por objetivo conscientizar o menor infrator sobre valores e solidariedade 

social, 

4) Liberdade assistida – medida de grande eficácia para o enfretamento da prática de atos infracionais, na medida em 

que atua juntamente com a família e o controle por profissionais (psicólogos e assistentes sociais) do Juizado da Infância 

e Juventude, 

5) Semiliberdade – medida de média extremidade, uma vez que exigem dos adolescentes infratores o trabalho e estudo 

durante o dia, mas restringe sua liberdade no período noturno, mediante recolhimento em entidade especializada 

6) Internação por tempo indeterminado – medida mais extrema do Estatuto da Criança e do Adolescente devido à 

privação total da liberdade. Aplicada em casos mais graves e em caráter excepcional. 

Antes da sentença, a internação somente pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias, mediante decisão 

fundamentada baseada em fortes indícios de autoria e materialidade do ato infracional. 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O texto que contextualiza a questão encontra-se referenciado nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação 

Básica (2013). E, apesar do comando da questão, citar três abordagens, existem quatro itens a serem completados e 

quatro itens em cada alternativa de resposta (multidisciplinaridade – pluridisciplinaridade – transdisciplinaridade – 

interdisciplinaridade), e em nenhuma das alternativas de resposta dada,   estas se repetem. Portanto, não haveria como 

se confundir ou não encontrar a resposta correta, sendo que não poderia ter apenas três abordagens, pois se há quatro 

itens a completar. E ainda, em nenhuma das alternativas qualquer destas abordagens se repetem, ou mais de uma. 

Portanto, existe apenas uma resposta correta, pois de acordo com as DCNEB, enquanto a multidisciplinaridade expressa 

frações do conhecimento e o hierarquiza, a pluridisciplinaridade estuda um objeto de uma disciplina pelo ângulo de 

várias outras ao mesmo tempo. Segundo Nicolescu, a pesquisa pluridisciplinar traz algo a mais a uma disciplina, mas 

restringe-se a ela, está a serviço dela. A transdisciplinaridade refere-se ao conhecimento próprio da disciplina, mas está 

para além dela. O conhecimento situa-se na disciplina, nas diferentes disciplinas e além delas, tanto no espaço quanto 

no tempo. Busca a unidade do conhecimento na relação entre a parte e o todo, entre o todo e a parte. Adota atitude de 

abertura sobre as culturas do presente e do passado, uma assimilação da cultura e da arte. O desenvolvimento da 

capacidade de articular diferentes referências de dimensões da pessoa humana, de seus direitos, e do mundo é 

fundamento básico da transdisciplinaridade. De acordo com Nicolescu (p. 15), para os adeptos da transdisciplinaridade, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
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o pensamento clássico é o seu campo de aplicação, por isso é complementar à pesquisa pluri e interdisciplinar. A 

interdisciplinaridade pressupõe a transferência de métodos de uma disciplina para outra. Ultrapassa-as, mas sua 

finalidade inscreve-se no estudo disciplinar.  

Fonte: Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional da Educação. Câmara 

Nacional de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica / Ministério da Educação. 

Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013 

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 Considerando a Lei 9394/96 que prevê o ensino de música dentro do conteúdo da disciplina Arte e ainda a nova Lei 

11.769/08 que estabelece a obrigatoriedade do ensino de música na escola; os professores sem formação assumiram 

essas aulas mesmo que por algum tempo. Portanto, a opção III está incorreta, pois as leis não proibiram os professores 

sem formação de assumirem as aulas. Resposta continua a letra B. 

Fonte: seer.fundarte.rs.gov.br 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Educação musical é o ensino da música de maneira formal, fazendo que um indivíduo entenda este processo através 

de uma linguagem própria, usando elementos como ritmo, intensidade, timbre, músicas folclóricas, leitura musical, 

prática instrumental, entre outros, através de atividades apropriadas para cada idade. A Educação musical é a educação 

que oportuniza ao indivíduo o acesso à música enquanto arte, linguagem e conhecimento.  Assim como a educação geral 

é plena do indivíduo, acontece assistematicamente na sociedade, por meio principalmente, da indústria cultural e do 

folclore, e sistematicamente na escola ou em outras instituições de ensino. Assistematicamente também como pesquisa 

sem um formato exato ou sistêmico, tipo de pesquisa de observação-ação onde o sujeito se insere em um ambiente sem 

saber exatamente como pesquisar algo sendo necessário se infiltrar ou vivenciar certas ações para poder relatar as 

experiências vividas. A resposta continua como a letra como letra A, todas estão corretas. 

Fonte: pt.slideshare.net/Alexandrorodrigues4/educao-musical 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O ensino de música no século XX pode ser investigado e discutido a partir de diversas perspectivas. Músicos de várias 

nacionalidades ofereceram propostas para a educação musical que ainda suscitam discussões e reflexões em função dos 

elementos apresentados para o desenvolvimento musical de crianças, jovens e adultos. Tais propostas, que também 

podem ser identificadas como “métodos de educação musical”, são aplicadas ainda hoje em diversos contextos 

educacionais. Diversas propostas metodológicas tornaram‐se conhecidas e aplicadas no mundo todo em função de sua 

coerência e alinhamento com novos modos de pensar sobre o ensino de música. O que grande parte das propostas 

desenvolvidas no século XX apresenta em comum, com relação ao ensino da música são a revisão dos modelos de 

ensino praticados em períodos anteriores, ou seja, aqueles modelos de educação musical que focalizavam a formação 

do instrumentista, reprodutor de um repertório vinculado a uma tradição musical; Os repertórios fortemente  

arraigadas às concepções arraigadas na questão do talento e do gênio musical; O fazer musical relacionado a um grupo 

de pessoas talentosas, assumindo uma postura exclusiva, na qual grande parte dos indivíduos estaria impossibilitada de 

se desenvolver musicalmente.Portanto, a opção II é incorreta, sendo a resposta a letra B, onde apenas I e III estão 

corretas. 

Fonte: www.amusicanaescola.com.br 
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Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Alguns dos conteúdos gerais do ensino de Arte, os quais estão inseridos nos Parâmetros Curriculares Nacionais são: o 

prazer e empenho na apreciação e na construção de formas artísticas; interesse e respeito pela própria produção, dos 

colegas e de outras pessoas; a disponibilidade para realizar produções artísticas, expressando e comunicando ideias, 

valorizando sentimentos e percepções; desenvolvimento de atitudes de autoconfiança e autocrítica nas tomadas de 

decisões em relação às produções pessoais e a sensibilidade para reconhecer e criticar manifestações artísticas 

manipuladoras, que ferem o reconhecimento da diversidade cultural e a autonomia e ética humanas. Todas as 

alternativas estão corretas, a resposta é a letra A. 

Fonte: portal.mec.gov.br 

 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Dos três povos que inicialmente formaram a cultura brasileira, o português trouxe maior influência para os brinquedos 

cantados. A oralidade que caracteriza o processo de transmissão das brincadeiras e brinquedos cantados de certa forma 

transformou as cantigas e os modos de brincar, ocorrendo: a mistura dos costumes africanos com os lusitanos; variações 

regionais de uma mesma brincadeira (variações estas que não foram poucas) e um tempero mais brejeiro ao legado 

lúdico brasileiro (brejeiro, neste caso, com relação à música, com um significado próprio de “músicas do cancioneiro 

nacional”. A música brejeira também pode ser considerada irreverente, leve e divertidamente maliciosa. 

Fontes: 

www.africaeafricanidades.com.br/documentos/Redescobrindo_Brinquedos_Cantados_na_Africanidade_Brasileira.pdf  

www.aulete.com.br/brejeiro 

 
Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os violinos executam as vozes femininas: soprano e contralto e as violas e os violoncelos executam as vozes masculinas: 

tenor e baixo. O violoncelo, por exemplo, pode reproduzir a altura das quatro vozes, porém é um instrumento mais 

próprio para o registro grave. Já a viola, tem extensão para três vozes: tenor, contralto e soprano. O contrabaixo é nas 

cordas o instrumento de dobra do baixo, executando essa voz uma oitava abaixo. Já a harpa, é um instrumento 

completo, que tem possibilidade de executar a melodia e a harmonia ao mesmo tempo, tal qual o piano. Portanto, a 

alternativa III não está correta, pois, os violoncelos, os contrabaixos e harpas não executam apenas as vozes masculinas. 

A resposta é a letra B. 

Fonte: www.concertino.com.br 

 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A rigidez da escola e dos professores cerca o cotidiano do aluno, levando-o a se tornar mero executor de tarefas, 

distanciando-o da realidade exterior à escola e silenciando-o na sua individualidade. A generalização leva à 

uniformização de hábitos, gostos, informações, preferências. Todos passam a fazer parte da massa globalizante e de 

uma homogeneização cultural, devido à proximidade por certos produtos, inclusive a música, sabiamente veiculados 

pelos meios de comunicação. O aluno, submerso na escola como numa malha de conteúdos e metodologias desconexos, 

submerso num espaço onde nada escolheu, nada discutiu e onde nunca ninguém o ouviu, se vê repleto de aulas, de 

concepções de educação contraditórias, onde uns digladiam-se com os outros em busca também de espaços próprios( o 

que o faz tornar um indivíduo fechado, intuitivamente).Resposta continua sendo a letra D. 

Fonte: www.abemeducacaomusical.org.br/Masters/.../revista10_completa.pdf 

 
Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A música é um fenômeno complexo, que possui várias dimensões. Dessa forma, Swanwick (2003) propõe que a 

avaliação deve estar relacionada, desde os níveis mais elementares, sobre a consciência e controle dos materiais 
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sonoros, cujo aluno deveria demonstrar níveis de diferenciação entre os parâmetros do som e o manuseio técnico de 

seu instrumento ou voz. Progressivamente, o aluno deveria tomar consciência e controlar sua expressividade, através do 

domínio de seu gesto, do ritmo e dinâmica musical. Conforme explica o autor, somente em níveis mais avançados é que 

o domínio e controle da forma musical ganhariam espaço, isto é, a consciência sobre as relações existentes entre as 

formas expressivas, os contrastes e conexões entre os elementos da linguagem musical. O professor atento sobre estes 

aspectos perceberá que não é que isso não ocorra nas origens das condutas musicais dos alunos. Apenas compreenderá 

que ocorre de forma mais elementar e que progressivamente irá se complexificando, conforme os alunos vão 

construindo seus conhecimentos musicais. Num patamar mais elevado de consciência sobre o objeto musical, Swanwick, 

finalmente propõe que o professor também deve estar atento à consciência do aluno sobre o valor pessoal e cultural da 

música, demonstrado por sua capacidade autônoma de criar, improvisar, enfim, ser criativo sem perder o compromisso, 

por exemplo, com determinado estilo. Portanto, a resposta continua sendo a letra D. 

Fontes: 

 praticasemeducacaomusical.blogspot.com.br 

 musicafeevale.blogspot.com/2010 

 
Questão: 53 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A música clássica foi ganhando corpo e se transformando rapidamente a partir do fim do século XVI até a metade do 

século XVIII. A orquestra moderna se formou nessa época. Os músicos também criaram novas formas de música clássica, 

como a ópera. Um dos maiores compositores desse período foi Johann Sebastian Bach (1685-1750). 

Giovanni Pierluigi da Palestrina  foi um compositor italiano da Renascença (nasceu em 3 de fevereiro de 1525 , em 

Roma, e morreu em 2 de fevereiro de 1594, período anterior à música clássica. Palestrina teve uma grande influência 

sobre o desenvolvimento da música sacra na Igreja Católica Apostólica Romana. 

Resposta letra B. 

Fontes: 

 escola.britannica.com.br/article/480993/musica-classica 

 Site da Fundação Giovanni Pierluigi da Palestrina 

 
Questão: 55 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tonalidade é um sistema específico de sons (escalas). Existe a tonalidade maior, menor natural, menor harmônica e 

menor melódica. Quando falamos a palavra “tonalidade”, estamos nos referindo a um desses sistemas, que são escalas 

associadas a campos harmônicos e não enarmônicos. 

Enarmonia é o termo usado quando um mesmo som possui mais de um nome. Por exemplo, Dó sustenido é o mesmo 

que Ré bemol. Diz-se, portanto, que essas notas são enarmônicas. Partindo das definições e nomenclaturas da música, 

podemos nos referir às notas e aos acordes utilizando diversos nomes diferentes para mesmos sons, o que não está 

relacionado à tonalidade.  

Portanto, A resposta é a letra D. 

Fontes: 

 www.pucsp.br/gepi/downloads 

 www.descomplicandoamusica.com/enarmonia 

 

Questão: 56 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Um grupo de pesquisadores de áreas diversas e distintas do conhecimento (geógrafos, arquitetos, médicos, educadores, 

músicos e outros) em conjunto com Murray Schafer preocupados com aspectos da paisagem sonora mundial, a partir da 

década de 70, desenvolveu pesquisas sobre um problema mundial, a poluição sonora. A proposta era a elaboração da 

soundscape mundial, “um estudo interdisciplinar a respeito de ambientes acústicos contrastantes e seus efeitos no 

http://www.descomplicandoamusica.com/enarmonia
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homem” (Schafer apud Fonterrada, 2003a, p.41), que pretendia sugerir maneiras de modificar e melhorar ambientes 

acústicos bem como preparar relatos que servissem de guias a futuros estudos. Fonterrada (2004b) explica que foi 

Pierre Schaeffer, engenheiro francês, o primeiro a se preocupar com o som ambiental (tráfego, instrumentos musicais, 

eletrodomésticos) e que passou a registrá-lo e utilizá- lo em composições. Chamou de música concreta, pois considerava 

o som como objeto. Manipulava-o cortando as fitas magnéticas em que era registrado de formas diversas. “Estes 

compositores impulsionaram uma nova linha de composição musical baseada nos sons, em propriedades matemáticas e 

conhecimento científico” (Fonterrada, 2004b p. 55).  

A música New Age é bem diferente da concreta, pois, também conhecida como música da Nova Era, é um gênero 

musical que se caracteriza por uma melodia suave, utilizando-se de sons instrumentais 

(harpa, teclados, flauta, violão, órgão), vozes etéreas e sons da natureza.   

A música eletrónica  ou eletrônica é toda música que é criada ou modificada através do uso de equipamentos 

eletrônicos, como computadores, gravadores e sintetizadores, sem nenhum motivo de pesquisa científica. 

A resposta é a letra B. 

Fontes: 

 www.dmu.uem.br/pesquisa 

 www.dmu.uem.br/pesquisa/index 

 
Questão: 59 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 
Não foram os sociólogos os pioneiros da discussão sobre ética e sim os filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles. 

O gabarito oficial consta letra D quando a alternativa da questão deve ser a letra C, ou seja, V, F, V, V; conforme consta 

na prova que foi formulada.  

Fonte:  

 Obras: Marilena Chauí em seu livro Convite à Filosofia (2008) 

 Silvio Gallo. Livro: Ética e Cidadania - Caminhos da Filosofia / Editora: Papirus 

 
Questão: 60 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
O gabarito oficial consta letra C quando a alternativa da questão deve ser a letra D, ou seja, “Pensar a relação sujeito e 

objeto, buscando a síntese das múltiplas determinações pessoais, particularidades e estruturais.”; conforme consta na 

prova que foi formulada.  

Apenas essa acima está correta uma vez que a teoria filosófica tem sim aplicabilidade prática e nos ajuda a conduzir 

nossa vida. Além disso, o sujeito deve estabelecer laços com sujeitos e objetos do mundo à sua volta.. isolar não é o 

caminho. 

Fonte:  
 

 Ética e Cidadania - Caminhos da Filosofia 
   Autor: Gallo, Silvio / Editora: Papirus 

 

 O que é Ética - Coleção Primeiros Passos 
   Autor: Valls, Alvaro L. M. /  Editora: Brasiliense   

 

 Ética e Moral - A Busca dos Fundamentos 
   Autor: Boff, Leonardo  /  Editora: Vozes 
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Cargo: Professor de Ciências Biológicas 
 
 
Questão: 01 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa que responde corretamente a essa questão é a “B”. Na alternativa “D” o pronome relativo “que” está se 

referindo à “nossa criança”, não sendo necessário citar a expressão completa. 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Luiz Antonio Sacconi, “se o termo regido de preposição estiver preso a adjetivo ou a advérbio, será sempre 

complemento nominal. Se o termo regido de preposição estiver preso a um substantivo, pode-se ter complemento ou 

adjunto adnominal. O substantivo de valor relativo, ou seja, que reclama complemento, será sempre abstrato e, 

geralmente, de radical idêntico ao do verbo que lhe corresponde na família de palavras.” Na alternativa “A”, ‘do 

efêmero” completa o sentido de ‘perda’ (substantivo abstrato de radical idêntico ao verbo ‘perder’). 

Na alternativa “B”, a palavra “meio” é um advérbio empregado no sentido de “através”, portanto “da natureza” é um 

complemento nominal. 

Na alternativa “C”, a palavra “momento” é um substantivo abstrato, portanto “da criação” é também um complemento 

nominal. 

Na alternativa “D”, a palavra “fotógrafo” é um substantivo concreto, portanto, “da natureza” é um Adjunto Adnominal. 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Na alternativa “A”, os pronomes possessivos (seu, sua) deveriam ter sido usados na 2ª pessoa do plural (vosso, vossa). 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A figura de linguagem “Apóstrofe” faz parte do conteúdo programático Figuras de Linguagem e consiste na interpelação 

direta às pessoas ou coisas personificadas e empresta grande valor ao discurso. O excerto destacado, nessa questão, 

constitui um exemplo de “apóstrofe”. O autor dá destaque à fala do fotógrafo da natureza que interpela a inspiração de 

forma emotiva. 

Fonte: Hênio Tavares – Teoria Literária – 9ª edição – Editora Itatiaia Ltda – belo Horizonte. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A inspiração é a força motriz do artista. Ainda que existam os obstáculos, o artista, inspirado, é capaz de produzir. No 

texto, o autor deixa claro essa força, pois ainda que os estorvos existam, isso não impede o artista de criar. Ele cria na 

tristeza e na alegria. Os estorvos estão presentes, mas “Quando o homem está inspirado, nada o detém.” 

Fonte: O próprio texto. 
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Questão: 13 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado dessa questão o trecho “O desejo começará a fazer as pazes com o coração” deveria ter sido destacado. 

Da forma como foi apresentada a alternativa passou a conter mais de uma resposta. 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 14 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A tradução da expressão latina “Fiat lux” não foi adicionada ao enunciado, tornando impossível sua analogia à criação do 

mundo (texto bíblico), pois na sequência da exposição de fatos, o autor atrela essa expressão à criação artística à qual 

ela se refere, no período redigido. A ausência dessa tradução pode ter induzido a assinalar a alternativa que continha 

“texto publicitário” por se tratar de uso mais freqüente de Fiat ( marca italiana de automóveis) e Lux ( marca de 

sabonete pertencente ao grupo Unilever) e também  à marca de fósforos ( Fiat lux). 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Raramente encontramos um texto que seja, por exemplo, totalmente narrativo ou totalmente argumentativo. Em geral, 

os textos são formados por “sequências” de um determinado tipo. Contudo ao observar os diferentes gêneros textuais, 

perceberemos que muitos deles apresentam sequência tipológica predominante e, por essa razão, tem assim, 

estabelecida sua tipologia. 

O texto em questão possui características de um texto expositivo por ter, predominantemente, uma linguagem objetiva, 

verbos no presente, narrativa em 3ª pessoa para expor informações e transmitir conhecimentos. Os outros elementos 

também presentes no texto mesclam outras tipologias, mas o fator expositivo predomina. 

Fonte: Sarmento, Leila Lauar. Oficina de Redação – 4ª edição – Editora Moderna. 

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em termos estritos, ciclos são períodos de escolarização maiores que as séries anuais e que superam a fragmentação e 

desarticulação excessiva do currículo (BARRETTO; MITRULIS, 1999). 

Fonte: A organização da educação básica no Brasil. www.uniube.br 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A construção da autonomia, pela Escola, requer a superação de um grande número de dificuldades, tanto de caráter 

burocrático quanto pedagógico. Estas dificuldades constituem-se, de acordo com Gadotti e Romão (1997, p.36), em 

obstáculos significativos ao processo democrático e à elaboração do projeto pedagógico, comumente resultando de 

limitações, tais como: a mentalidade que atribui aos técnicos e apenas a eles a capacidade de planejar, governar e que 

considera o povo incapaz de exercer o governo ou de participar de um planejamento coletivo em todas as suas fases. 

Fonte: MORASTONI, Josemary. Gestão democrática na escola e a organização do trabalho pedagógico.  

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, Seção III Ensino Médio, estabelece em seu 

artigo: 

Art. 26. O Ensino Médio, etapa final do processo formativo da Educação Básica, é orientado por princípios e finalidades 

que preveem: 

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o 

prosseguimento de estudos; 
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 II – a preparação básica para a cidadania e o trabalho, tomado este como princípio educativo, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de enfrentar novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores; 

 III – o desenvolvimento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e estética, o desenvolvimento 

da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

 IV – a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos presentes na sociedade contemporânea, relacionando a 

teoria com a prática. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para que se conquiste a inclusão social, a educação escolar deve fundamentar-se na ética e nos valores da liberdade, na 

justiça social, na pluralidade, na solidariedade e na sustentabilidade, cuja finalidade é o pleno desenvolvimento de seus 

sujeitos, nas dimensões individual e social de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, compromissados com a 

transformação social. Diante dessa concepção de educação, a escola é uma organização temporal, que deve ser menos 

rígida, segmentada e uniforme, a fim de que os estudantes, indistintamente, possam adequar seus tempos de 

aprendizagens de modo menos homogêneo e idealizado.  

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a criança desenvolve a capacidade de representação, indispensável para a 

aprendizagem da leitura, dos conceitos matemáticos básicos e para a compreensão da realidade que a cerca, 

conhecimentos que se postulam para esse período da escolarização. O desenvolvimento da linguagem permite a ela 

reconstruir pela memória as suas ações e descrevê-las, bem como planejá-las, habilidades também necessárias às 

aprendizagens previstas para esse estágio. A aquisição da leitura e da escrita na escola, fortemente relacionada aos usos 

sociais da escrita nos ambientes familiares de onde veem as crianças, pode demandar tempos e esforços diferenciados 

entre os alunos da mesma faixa etária. A criança nessa fase tem maior interação nos espaços públicos, entre os quais se 

destaca a escola. Esse é, pois, um período em que se deve intensificar a aprendizagem das normas da conduta social, 

com ênfase no desenvolvimento de habilidades que facilitem os processos de ensino e de aprendizagem. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 

 
Questão: 31 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão. 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos não procedem. A questão é contextualiza pela charge de Mafalda (Quino), onde se questiona o tipo de 

avaliação indicada pela professora na anotação da prova de seu amigo, onde está escrito “péssimo”.  O amigo encontra-

se indignado, principalmente por não ser um aluno ausente!  

O comando da questão pede-se que indique quais itens representam o entendimento da professora acerca do tema 

avaliação. 

Neste caso, a professora utiliza os erros para reforçar no aluno uma visão culposa da vida, pois além de ser castigado por 

outros ainda sofre uma autopunição. Entende também que comentários, tais como: “péssimo”, “muito ruim”, ou 

“precisa melhorar”, sobre as tarefas dos alunos, auxilia-os a localizar as dificuldades, oferecendo-lhes a oportunidade de 

descobrir melhores soluções. E ainda, valorização apenas as respostas erradas dos alunos para dar continuidade à ação 

educativa, corrigindo e apontando o que julgam que seja o certo. 

Entretanto, os erros das crianças podem desta maneira, auxiliar muito o professor, norteando sua conduta em sala de 

aula colocando um ponto final a cada tarefa que o aluno faz. 
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A professora assim acaba anulando o caráter de continuidade de sua própria ação educativa e impede ao aluno o 

progresso natural em termos de processo de conhecimento. 

Segundo HOFFMANN (2000, p. 85), “[...] os registros de avaliação devem responder questões que parecem esquecidas 

na escola: O aluno aprendeu?/ Ainda não aprendeu? Quais os encaminhamentos feitos ou por fazer nesse sentido?” 

Muitos professores valorizam apenas as respostas erradas dos alunos para dar continuidade à ação educativa, corrigindo 

e apontando o que julgam que seja o certo. 

Se analisarmos o significado da palavra corrigir, teremos retificar, endireitar, consertar, este sentido de correção daria 

ao professor o direito de refazer o que o outro fez, a partir desta perspectiva é possível um questionamento a cerca da 

correção, se a mesma favorece a compreensão e o desenvolvimento da autonomia dos alunos, se o fato do professor 

apontar uma resposta certa ou errada contribui para que o aluno tome consciência das contradições do que está certo 

ou errado. 

Portanto a única resposta que não representa o pensamento da professora representada na charge é o item II. 

Fonte:  

 Avaliação Mediadora: a ponte entre o conhecimento e a aprendizagem. 

 Para entender a história... ISSN 2179-4111. Ano 3, Vol. jun., Série 12/06, 2012, p.01-19. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a bibliografia utilizada para preparar a questão, diz que, a toxina botulínica é que bloqueia a liberação de 

ACh pelos terminais pré-sinápticos, causando bloqueio total da transmissão neuromuscular , paralisia dos músculos 

esqueléticos e eventualmente , morte por insuficiência respiratória. Já a curare, compete com a ACh pelo receptor 

nicotínico na placa motora, diminuindo o tamanho da PPM.  

Fonte: Costanzo, L. S. Fisiologia. 3ª edição. Editora Elsevier. Página: 27. 

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A prova foi feita baseada no conteúdo programático exigido no edital, que era para nível superior, não nível médio.  

Fonte: Nelson, D. L e Cox, M.M. Lehninger princípios da bioquímica. 3ª edição. 202. São Paulo. Página 90.  

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme literatura utilizada para preparar a questão, a mesma afirma que a  “a apomorfia que caracteriza o reino 

Plantae é a presença de embriões multicelulares sólidos que, durante o desenvolvimento, retiram alimento diretamente 

da planta genitora, portanto, alternativa correta. 

A outra alternativa, que de acordo com a referencia também é verdadeira, é a segunda, onde cita que os fungos em 

alguns sistemas de classificação mais antigos, eram incluídos no reino Plantae, depois passaram ao reino Protista e hoje 

são classificados em um reino próprio. Portanto, o gabarito está correto, letra B.  

Fonte: Amabis, J.M e martho, G. R. 2012 a 2014. Biologia ensino médio. Volume 2. Biologia dos organismos. Ed. 

Moderna. Página 38 e 39 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede às alternativas que estão INCORRETAS, e não corretas, sendo assim a I, II e V, são incorretas. 

Já a III, de acordo com a bibliografia, está correta, onde cita que “as partículas de argila no solo, têm propriedades de 

reter minerais como os de Ca2+, K+ e Mg+, favorecendo sua absorção pelas plantas.” 

Fonte: Amabis, J.M e martho, G. R. 2012 a 2014. Biologia ensino médio. Volume 3. Biologia das populações. Ed. 

Moderna. Página 296 
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Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede qual o fitormônio que tem como principal função estimular as divisões celulares e o desenvolvimento da 

gema, como também participa da diferenciação dos tecidos e retarda o envelhecimento dos órgãos. Essas são principais 

funções são do hormônio citocinina. De acordo com à referencia bibliográfica, que não destaca qual tipo de gema se 

refere, o mesmo afirma que essas são funções do hormônio citocinina. Já a auxina apresenta como principais funções, o 

estimulo do alongamento celular, o fototropismo e geotropismo, a dominância apical e desenvolvimento do fruto. O que 

mostra serem funções distintas. Portanto, a alternativa a ser marcada é letra C como consta corretamente no gabarito.  

Fonte: Amabis, J.M e martho, G. R. 2012 a 2014. Biologia ensino médio. Volume 2. Biologia dos organismos. Ed. 

Moderna. Página: 179 

 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Houve um erro de digitação na questão. A letra D era para ser marcada como certa, mas deixou de ser correta quando 

afirmou que “O fitocromo Pfr transforma-se em fitocromo Pr  na escuridão se absorver luz vermelha de comprimento de 

onda mais longo, na faixa de 730nm.” Sendo que, o correto seria: ”O fitocromo Pfr transforma-se em fitocromo Pr  na 

excuridão ou se absorver luz vermelha de comprimento de onda mais longo, na faixa de 730nm.” 

Portanto, a questão não apresenta alternativa correta, tendo que ser anulada.                                                                                                                                                                           

Fonte: Amabis, J.M e martho, G. R. 2012 a 2014. Biologia ensino médio. Volume 2. Biologia dos organismos. Ed. 

Moderna. Página 187 

 
Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Independente de não citar a quinta espécie, o enunciado está correto, pois cita pelo menos quatro espécies, não 

prejudicando na hora de escolher qual questão marcar. Lembrando que a questão pede qual é a espécie, dentre as 

quatro, transmite a forma mais grave. Dentre as alternativas propostas, a correta e letra D, corretamente marcada no 

gabarito, que é o Plasmodium  falciparum .                                                                                                                                                                                                                                                                    

Fonte: Amabis, J.M e martho, G. R. 2012 a 2014. Biologia ensino médio. Volume 2. Biologia dos organismos. Ed. 

Moderna. Páginas 95 e 96. 

 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme literatura utilizada para preparar essa questão, a mesma cita que o córtex é uma estrutura primária da raiz 

originada pela diferenciação meristemas primários. E que abaixo da epiderme localiza-se o córtex que é constituído por 

várias camadas celulares a partir do meristema fundamental, e que no córtex a diferenciação do meristema 

fundamental leva a formação do parênquima, do esclerênquima e da endoderme. Portanto, a alternativa C é correta.  

Fonte: Amabis, J.M e martho, G. R. 2012 a 2014. Biologia ensino médio. Volume 2. Biologia dos organismos. Ed. 

Moderna. Página 150. 

 
Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme a literatura, é correto afirmar que células epiteliomusculares são um pouco colunares em forma, com base 

repousando contra a mesogleia, e a extremidade distal ligeiramente expandida, formando a maior parte da superfície 

epidérmica. Portanto, a  alternativa I está certa, como também a IV. Sendo assim, o gabarito está correto, sendo a letra 

B alternativa a ser marcada. 

Fonte: Ruppert & Barnes. Zoologia dos vertebrados. 6ª edição. Página 105 
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Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a bibliografia, o retículo endoplasmático rugoso é abundante em células especializadas em secreção de 

proteínas, como ás células acinosas do pâncreas (enzimas digestivas), fibroblastos (colágeno) e plasmócitos 

(imunoglobulinas). Já o retículo endoplasmático liso é abundante em células do fígado, onde é responsável pelos 

processos de conjugação, oxidação e metilação dos quais as células lançam mão para inativar certos hormônios e 

neutralizar substâncias nocivas e tóxicas. Portanto, somente a letra D, mostra as células mais abundantes especializadas 

na secreção de proteínas encontradas no RER.  

Fonte: Junqueira J. C. e Carneiro, J . Histologia básica. 11ª edição. Editora Guanabara. 2008. Páginas 34 e 35. 

 

Questão: 54 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não há erro no enunciado, pois a alternativa I -  são os vivíparos eutérios em que os filhotes já nascem completamente 

formados. A alternativa II - os ovíparos Prototérios ou monotremados, que seus ovos são semelhantes aos dos répteis e 

das aves. E por ultimo, a alternativa III - os vivíparos metatérios ou marsupiais, o filhote nasce incompletamente, 

completando seu desenvolvimento numa bolsa situada no abdômen da mãe, onde ficam as aberturas das glândulas 

mamárias. 

Fonte: V. Mendonça e J. Laurence. Biologia, volume 2. Os seres vivos. Editora Nova geração. Página: 388.  

 
Questão: 56 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme literatura, em algumas espécies da classe Demospongiae, o controle do ósculo é facilitado por um tipo de 

célula mesoílica chamada miócito. Portanto, letra A é correta. 

Fonte: Ruppert & Barnes. Zoologia do vertebrados. 6ª edição. Página 73.  

 
Questão: 57 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a literatura estetas é exclusivo dos quitons representante do filo molusca. Todas as alternativas da 

questão apresentam representantes dos moluscos, portanto, não dificultando a escolha, haja vista que dentro desse filo, 

o que apresenta essas características descritas no enunciado, são os quitons.  E de acordo com a referência, o mesmo 

usa a expressão pelos da cintura e órgão sub-radular como órgãos sensoriais exclusivos dos quitons. Portanto, restando 

a letra A, alternativa correta da questão. 

Fonte: Ruppert & Barnes. Zoologia dos vertebrados. 6ª edição. Página 368 

 
Questão: 59 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Um item da questão refere-se à ética no campo pessoal, que causa possibilidade de interpretação subjetiva porque 
envolve temas mais polêmicos como aborto, eutanásia etc. Sendo assim, o item não caberia especialmente ao 
enunciado que foi proposto, ou seja, a ética no campo profissional.  
Portanto a questão foi anulada. 
 
Questão: 60 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Apesar de no texto da questão afirmar que existem atitudes antiéticas, pede-se que seja analisado os itens abaixo. Logo 

em seguida é que vem o enunciado, onde fica claro que se pede para destacar a alternativa que possui atitudes ÉTICAS 

apenas. Por este motivo, a questão permanece com seu gabarito oficial que destaca como éticas as atitudes presentes 

nos itens I e III.  

Os itens I e III possuem atitudes saudáveis e éticas para o ambiente profissional. No entanto, as demais não são, pois, os 

prazos de um trabalho precisam estar coerentes com o tempo necessário para sua execução. Outro ponto: não cumprir 

com combinados, como prazos de pagamento é lamentável, uma vez que as pessoas dependem deles para honrar 



 

79 

 

também outros compromissos firmados. Essas são atitudes antiéticas. Além desses, tem o assédio moral que interrompe 

qualquer diálogo sadio e, ainda, os tipos de invasões em ambientes não autorizados e/ou feitas sem o consentimento 

dos envolvidos, como uso de câmeras, gravações de conversas, fotografias de objetos, ambientes etc.... enfim tudo o 

que sugere obscuridade e invasão de privacidade.  

Fonte:  

 VALLS, Álvaro. O que é ética. São Paulo. 7ª ed. São Paulo: Brasiliense. 

 http://www.portaleducacao.com.br/administracao/artigos/64064/atitudes-antieticas-em-relacionamentos-

profissionais#ixzz3ufriXgYI 

 
 

Cargo: Professor de Educação Especial - Intérprete/Tradutor de Libras 
 
Questão: 03 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
O gênero textual apresentado deve ser crível, coerente e consistente. Para isso alguns recursos são utilizados 

conferindo-lhe maior credibilidade. A refutação de argumentos contrários é um recurso argumentativo que ocorre 

quando o autor expõe com clareza as objeções conhecidas à tese por ele defendida e consegue refutá-las com 

argumentos sólidos. Trata-se, portanto, de uma estratégia argumentativa, de persuasão, de convencimento e não de 

credibilidade. A escolha do tipo de linguagem utilizada confere ao texto credibilidade, o uso da linguagem padrão  - 

considerando-se o tipo textual apresentado e o público a que se destina – é adequado; caso fosse utilizada a linguagem 

informal de forma predominante, ou alguma outra variedade linguística ( como a regional, por exemplo) não haveria o 

mesmo nível de aceitação/credibilidade considerando-se o veículo de comunicação e o público alvo. A inserção de 

citações tais como as apresentadas no texto têm a função de autorizar determinadas afirmações. O autor do texto 

demonstra através delas que grandes personalidades do passado, reverenciadas nos dias atuais, declararam expressões 

racistas de acordo com o contexto histórico-cultural do qual faziam parte.  Tal recurso confere credibilidade ao texto em 

análise.  

Fonte:  

 O próprio texto.  

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) “Estes vinhos são muito apreciados nessa região, e o são com todo o merecimento.”” apresenta termo 

destacado com classificação morfológica equivalente ao destacado no enunciado; não sendo, portanto, vista como 

resposta correta ( já que o mesmo requer o termo destacado não equivalente ao grifado em “Sim, Wilson era racista, 

mas não podemos esquecer que a época também o era.” (3º§) 

Além disso, não há erro gramatical de qualquer natureza em “D) “Estes vinhos são muito apreciados nessa região, e o 

são com todo o merecimento.”, a forma verbal “são” no plural estabelece concordância com o sujeito “Estes vinhos” e 

não com “região” conforme afirma o recorrente.  

 Fonte:  

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática completa Sacconi: teoria e prática. 31. ed. São Paulo: Nova Geração 

Gram. 2011. 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 

 
 
 

http://www.portaleducacao.com.br/administracao/artigos/64064/atitudes-antieticas-em-relacionamentos-profissionais#ixzz3ufriXgYI
http://www.portaleducacao.com.br/administracao/artigos/64064/atitudes-antieticas-em-relacionamentos-profissionais#ixzz3ufriXgYI
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Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
I. “É necessário, pois, que a consciência coletiva deixe descoberta uma parte da consciência individual,...” 

II. “... se cada um tiver uma esfera de ação própria, por conseguinte, uma personalidade.” 

Dentre as conjunções que exprimem ideia de conclusão lógica estão: logo, portanto, por isso, por conseguinte, pois, 

assim, então, em vista disso. Portanto, o termo “pois” e a expressão ou locução conjuntiva “por conseguinte” indicam o 

mesmo sentido conclusivo. De acordo com o enunciado da questão “Em relação aos segmentos destacados 

anteriormente, identificam‐se termos/expressões que indicam o mesmo sentido apenas em” não há afirmação de que o 

segmento inteiro esteja em análise, mas sim de que neles é possível identificar termos/expressões específicos. 

Fonte: 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática completa Sacconi: teoria e prática. 31. ed. São Paulo: Nova Geração 

Gram. 2011. 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 

 Questão em análise. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) generalização que evoca consequências impostas a toda a sociedade.” não pode ser considerada 

correta, pois, em “Mas, mesmo nesse caso, o jugo que sofremos é muito menos pesado do que quando a sociedade 

inteira pesa sobre nós, e ele proporciona muito mais espaço para o livre jogo de nossa iniciativa.” apenas a expressão 

em destaque é objeto da questão em análise, portanto, em “o jugo que sofremos” não há explicitação das 

consequências impostas por tal “jugo”. A alternativa “A) sentido referencial, passível de análise fora do discurso.” não 

pode ser considerada correta, pois, “chamamos referência à relação entre uma expressão linguística presente no 

discurso/texto e um dado qualquer reconhecível numa situação concreta de comunicação. Referência é o meio pelo qual 

as pessoas empregam uma expressão comunicativamente bem sucedida no discurso. Trata-se de um conceito ligado ao 

texto.” Portanto, a palavra “jugo” fora do texto, poderia ter seu sentido alterado, seu sentido depende do texto, já que 

de acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “jugo” possui as seguintes acepções: peça de madeira para 

atrelar bois a carroça ou arado; canga; parelha de bois; sujeição imposta pela força ou autoridade; opressão; vínculo de 

submissão e obediência. Quando a palavra sugere ou evoca, por associação, ideia de ordem abstrata, de natureza 

afetiva ou emocional, então se diz que seu sentido é conotativo. Em “o jugo que sofremos” há uma referência à sujeição 

imposta. Portanto, a alternativa “B) integração, diferença entre pontos de vista contraditórios.” não pode ser 

considerada correta, pois não condiz com o referido anteriormente. O gabarito oficial apresenta como correta a 

alternativa “D” e não a “B” conforme afirma o recorrente.  

Fonte: 

 GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. 

ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.2ª ed. São Paulo: Publifolha, 2008. 

 O próprio texto.  

 Gabarito oficial. 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa A) “Enquanto essa implica que os indivíduos se assemelham, esta supõe que eles diferem uns dos outros.” 

não pode ser considerada correta, pois, em relação ao trecho “Enquanto a precedente implica que os indivíduos se 

assemelham, esta supõe que eles diferem uns dos outros. A primeira só é possível na medida em que a personalidade 

individual é absorvida na personalidade coletiva; a segunda só é possível se cada um tiver uma esfera de ação própria, 

por conseguinte, uma personalidade.” e de acordo com o enunciado da questão “Sabendo‐se que os pronomes 
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demonstrativos são empregados – entre outros – para localizar, em relação às pessoas do discurso, os objetos que 

entram no conteúdo do enunciado; assinale a alteração a seguir que está de acordo com a determinação remissiva vista 

no segmento em análise.” Para tal análise, é necessário considerar o contexto : “Bem diverso [da solidariedade 

mecânica] é o caso da solidariedade produzida pela divisão do trabalho. Enquanto a precedente implica que os 

indivíduos se assemelham, esta supõe que eles diferem uns dos outros.” “Para estabelecermos a distinção entre duas 

pessoas ou coisas anteriormente citadas, usaremos “este” em relação à que foi mencionada por último e “aquele”, em 

relação à que nomeamos em primeiro lugar. Ex.: Luís e Hilda estudaram na Europa; esta em Paris, aquele em Londres.” 

Portanto, o uso do “essa” e “esta” na alternativa “A” está incorreto. 

Fonte: SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed: Atual. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O presente é o único tempo que expressa situações e propriedades permanentes, de validade ilimitada, como as 

verdades científicas, as crenças, os dogmas, os provérbios. A alternativa “D) o fato ocorre no momento da enunciação, 

caracterizando o presente pontual.” não pode ser considerada correta, pois, no título apresentado “A divisão do 

trabalho social cria a solidariedade” a forma verbal “cria” aponta uma verdade acerca do qual o autor apresenta a 

construção do raciocínio lógico no desenvolvimento do texto, não se referindo apenas ao momento da fala como seria 

em “Vende-se esta casa.” 

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.2ª ed. São Paulo: Publifolha, 2008. 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Argumento recursal é improcedente, pois conforme o EDITAL Nº 001/2015 – SEARH – SEEC/RN p. 10 Anexo I, o 

conteúdo Programático acerca de Conhecimentos Didáticos e Pedagógicas do supracitado cargo trata entre outros 

temas da “...A organização da educação básica: LDB Lei Federal nº 9394/96 e suas alterações posteriores;...” Portanto,  o 

tema tratado na questão está correto, pois no edital consta a LDB, na sua íntegra, inclusive suas alterações. 

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

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos são improcedentes, entretanto, o erro material existente no comando  da questão, não compromete o 

entendimento do que se  deseja avaliar  na interpretação da questão, ou seja, deverá determinar, entre os três itens 

dados para analise, quais os três tipos de currículos existentes na literatura,  indicando entre as quatro alternativas de A 

à D, a sequência que completa corretamente os itens que conceitua cada um destes tipos.  

A indicação dos três tipos de currículo seria desnecessária para compreensão do comando da questão, uma vez que em 

todas as alternativas citadas, os três tipos de currículos estavam escritos corretamente. 

Portanto, o erro material conforme os argumentos recursais, se também não fosse citada a palavra, não ocasionaria 

falta de compreensão do que se desejava avaliar. 

Fonte: PROVA APLICADA 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não procedem, pois o que solicitou no comando da questão são quais os procedimentos do professor 

que deseja considerar os erros dos seus alunos como algo construtivo.  Não existe uma forma única de se avaliar, requer 

do educador disponibilidade e interesse para que o educando aprenda, a partir do que foi assimilado, o professor 

redirecione sua ação sempre que for necessário, que ele compreenda que avaliação é um processo contínuo, que 

permite repensar sua prática de ensino. 

Fonte: LUCKESI, Crispiano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. 15ª ed. São Paulo: Cortez, 

2003. 
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Questão: 24 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 
Argumentos procedentes, pois os itens I e II são verdadeiros e se complementam.  

O item I trata de alguns dos princípios que devem ser observados para o pleno desenvolvimento do educando, conforme 

Art. 3º da LDBEN. O item II trata a educação como direito social e, conforme nova redação do art. 3º (a partir da Lei 12 

796/2013), ampliando assim seu alcance. Nesse sentido, ambos tratam de princípios a serem observados. Desse modo, 

os itens I e II são complementares e verdadeiros. 

Fonte:  

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

 www.artigonal.com/educacao-infantil-artigos/anaise-critica-e-possiveis-solucoes-para-uma-boa-qualidade-de-

ensino-aprendizagem-baseada-na-lei-das-dirtrizes-e-base-da-educacao-939496-9990 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A supracitada questão, em seu enunciado informa que com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Sistema 

Educacional Brasileiro passou por um processo de modificação, que veio culminar com a aprovação da atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), que alterou a organização do Sistema Escolar. A LDB reduziu a 

dois os níveis de educação escolar: o da Educação Básica e a educação superior e informa que há outras modalidades de 

educação, além desses níveis.  No comando da questão, pede-se, que acerca dessas modalidades, assinale alternativa 

INCORRETA.  

A educação Infantil, alternativa A - é a primeira etapa de um dos níveis da educação escolar, a educação básica; seguida 

pelo ensino fundamental e médio.  Portanto, não é uma modalidade. 

As outras modalidades brasileiras de ensino são: Educação de jovens e adultos, alternativa D - Educação profissional ou 

técnica, Educação especial, alternativa B - Educação à distância, alternativa C - e Educação Indígena. Portanto, a única 

INCORRETA, conforme comando da questão é a alternativa A, que trata-se do primeira etapa da educação básica. 

Fonte: 

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

 http://portal.mec.gov.br/educacao-indigena 

http://www.webartigos.com/artigos/niveis-e-modalidades-da-educacao-e-suas-estruturas-

didaticas/111681/#ixzz3xM9WX63C 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não preocedem. Não faz parte da função do ILS anotar conteúdos, matérias entre outros afazeres 

quando da ausência do aluno surdo, tal como não é obrigatória à gravação de vídeos para posteriores interpretações. 

Cabe ao aluno a responsabilidade de buscar alternativas de restituir o conteúdo de sua ausência.   

Fonte: Manuais de interpretação, código de ética da feneis (intérpretes).  

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais torna-se improcedente uma vez que o enunciado traz consigo a palavra “incorporação”, sendo assim 

tornar-se-á relevante o conhecimento prévio dos tipos de incorporações existentes na Libras, tal como aquelas que 

possuem movimento e as ascendências do processo de sinalização no ato interpretativo.  

Fonte: Língua de Sinais Brasileira: Estudos linguísticos. Quadros e Karnopp (2004) PP. 110 

 
 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.artigonal.com/educacao-infantil-artigos/anaise-critica-e-possiveis-solucoes-para-uma-boa-qualidade-de-ensino-aprendizagem-baseada-na-lei-das-dirtrizes-e-base-da-educacao-939496-9990
http://www.artigonal.com/educacao-infantil-artigos/anaise-critica-e-possiveis-solucoes-para-uma-boa-qualidade-de-ensino-aprendizagem-baseada-na-lei-das-dirtrizes-e-base-da-educacao-939496-9990
http://www.infoescola.com/educacao/escolas-indigenas-uma-busca-pela-cultura-sufocada/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.webartigos.com/artigos/niveis-e-modalidades-da-educacao-e-suas-estruturas-didaticas/111681/#ixzz3xM9WX63C
http://www.webartigos.com/artigos/niveis-e-modalidades-da-educacao-e-suas-estruturas-didaticas/111681/#ixzz3xM9WX63C
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Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais tornam-se improcedente uma vez que o item é sustentando pela lei 12.319. A afirmativa B ascende o 

conteúdo descrito na lei através da estrutura complementar “...e diante do exposto, sempre zelar pela imagem da 

pessoa surda”, conteúdo este não descrito na lei.  

Fonte: Lei 12319/10 | Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010.  

 
Questão: 44 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
As razões recursais procedem, a questão foi anulada por não ter a opção correta, a ordem correta é (3, 1, 2). 

Fonte: Língua de Sinais Brasileira: Estudos linguísticos. Quadros e Karnopp (2004) PP. 116, 

 
Questão: 46 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O congresso de Milão aconteceu no ano de 1880 e não1980 como indica a afirmação IV, portanto a questão foi anulada. 

Fonte: Gesser, Audrei. O ouvinte e a surdez: sobre ensinar e aprender a LIBRAS. (2012) PP. 84 

 
Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 A diretiva da Questão 49 é clara ao direcionar o questionamento especificamente para o Decreto nº 5.626, ou seja, em 

momento algum a Questão 49 dá margem à interpretação de que inexistem outros meios/formas de capacitação para o 

profissional tradutor-intérprete de LIBRAS. O conhecimento que a Questão 49 busca aferir é o que o supracitado decreto 

prevê para efetivar a formação do tradutor-intérprete. 

A banca ressalta que não foram encontrados na diretiva da Questão 49 vocábulos de valor semântico restritivo, tais 

como: único, apenas, etc, que poderiam levar à interpretação de que o Decreto nº 5.626 seria o único documento a 

prever formas/meios de formação do tradutor-intérprete. 

 Assim, a banca não encontra respaldo para atender a solicitação recursal e confirma o gabarito preliminar divulgado 

para a Questão 49 como item D. 

Fonte: Decreto nº5.626/2005 Art° 17.  

 
Questão: 51 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O enunciado da questão possui a seguinte afirmação: "São aspectos relevantes na aprendizagem de Libras como 

segunda língua por um adulto ouvinte, EXCETO:" Através do enunciado da questão é possível identificar que as 

alternativas a seguir, com exceção de uma a ser assinalada, irão apresentar "aspectos importantes ou relevantes na 

aprendizagem de Libras" em uma situação específica, qual seja: segunda língua por um adulto ouvinte. O recorrente 

afirma que a alternativa  

"B) O uso da Libras é limitado a profissionais da área de educação; sendo assim, não há relevância do ensino a outras 

áreas de atuação como exatas e saúde." não seria a opção correta , pois,  "a divulgação e aprendizagem da nossa 

segunda língua LIBRAS por um adulto ouvinte é de suma importância, sem nenhuma restrição aos demais profissionais". 

De acordo com o enunciado da questão, o objeto da questão refere-se a "aspectos das aprendizagem de Libras". Em 

momento algum houve uma afirmação contrária à importância da aprendizagem de Libras, ocorre que a alternativa B 

trata de aspectos relacionados à limitação de "uso de Libras" em uma situação de atuação como profissional e não à 

"aprendizagem" indicada no enunciado, portanto tal alternativa deverá ser assinalada como exceção, não estando 

relacionada ao enunciado como as demais em que há aspectos relacionados à aprendizagem: A - "base teórica na 

aprendizagem do profissional de Libras"; C - "plano morfossintático na aprendizagem "; D - "audição X visão na 

aprendizagem" 

Fonte: Questão em análise 
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Questão: 53 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A pluralidade não é decodificada pela marcação não manual expressada através dos parâmetros, essa por sua vez não 

estabelece consonância primária.  

Fonte: Libras? Que língua é essa? Audrei Gesser. PP 17 e 18. 

 
Questão: 55 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As configurações de mão estabelecidas no quadro seguem regras de padrão nacional.  

Fonte: Rodrigues, Cristiane Seimetz. Valente, Flávia. Aspectos Linguísticos da Libras. (2011). PP 236. 

 
Questão: 56 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não procedem, uma vez que não existe a opção no item “viajar de avião”. As configurações de mão 

estabelecidas no quadro seguem regras de padrão nacional.  

Fonte: Rodrigues, Cristiane Seimetz. Valente, Flávia. Aspectos Linguísticos da Libras (2011). PP 236. 

 
Questão: 59 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C. 
Não foram os sociólogos os pioneiros da discussão sobre ética e sim os filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles. 
O gabarito oficial consta letra D quando a alternativa da questão deve ser a letra C, ou seja, V, F, V, V; conforme consta 
na prova que foi formulada.  
Fonte:  

 Obras: Marilena Chauí em seu livro Convite à Filosofia (2008) 

 Silvio Gallo. Livro: Ética e Cidadania - Caminhos da Filosofia / Editora: Papirus 

 
Questão: 60 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
O gabarito oficial consta letra C quando a alternativa da questão deve ser a letra D, ou seja, “Pensar a relação sujeito e 
objeto, buscando a síntese das múltiplas determinações pessoais, particularidades e estruturais.”; conforme consta na 
prova que foi formulada.  
 Apenas essa acima está correta uma vez que a teoria filosófica tem sim aplicabilidade prática e nos ajuda a conduzir 
nossa vida. Além disso, o sujeito deve estabelecer laços com sujeitos e objetos do mundo à sua volta.. isolar não é o 
caminho. 
Fonte:  
 

 Ética e Cidadania - Caminhos da Filosofia 
   Autor: Gallo, Silvio  /  Editora: Papirus 

 

 O que é Ética - Coleção Primeiros Passos 
   Autor: Valls, Alvaro L. M. /  Editora: Brasiliense   

 

 Ética e Moral - A Busca dos Fundamentos 
   Autor: Boff, Leonardo  /  Editora: Vozes 
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Cargo: Professor de Educação Especial - Libras 
 
 
Questão: 03 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
O gênero textual apresentado deve ser crível, coerente e consistente. Para isso alguns recursos são utilizados 

conferindo-lhe maior credibilidade. A refutação de argumentos contrários é um recurso argumentativo que ocorre 

quando o autor expõe com clareza as objeções conhecidas à tese por ele defendida e consegue refutá-las com 

argumentos sólidos. Trata-se, portanto, de uma estratégia argumentativa, de persuasão, de convencimento e não de 

credibilidade. A escolha do tipo de linguagem utilizada confere ao texto credibilidade, o uso da linguagem padrão  - 

considerando-se o tipo textual apresentado e o público a que se destina – é adequado; caso fosse utilizada a linguagem 

informal de forma predominante, ou alguma outra variedade linguística ( como a regional, por exemplo) não haveria o 

mesmo nível de aceitação/credibilidade considerando-se o veículo de comunicação e o público alvo. A inserção de 

citações tais como as apresentadas no texto têm a função de autorizar determinadas afirmações. O autor do texto 

demonstra através delas que grandes personalidades do passado, reverenciadas nos dias atuais, declararam expressões 

racistas de acordo com o contexto histórico-cultural do qual faziam parte.  Tal recurso confere credibilidade ao texto em 

análise.  

Fonte:  

 O próprio texto.  

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa “I. Há uma distinção clara e objetiva acerca de conceitos diferenciados estabelecidos.” não pode ser 

considerada correta, pois, a subjetividade está presente quando o autor do texto traduz sua ideia acerca de 

determinado fato ou situação. “Um discurso não vem ao mundo numa inocente solitude, mas constrói-se através de um 

já-dito em relação ao qual ele toma posição.” Além disso, em “Bem diverso [da solidariedade mecânica] é o caso da 

solidariedade produzida pela divisão do trabalho. Enquanto a precedente implica que os indivíduos se assemelham, esta 

supõe que eles diferem uns dos outros.” o conceito descrito, acerca do qual são feitas análises é a “solidariedade”, não 

existe outro termo diferente acerca do qual sejam feitas reflexões ou referências. Sobre a “solidariedade” há 

caracterizações distintas, a saber: “mecânica” e “produzida pela divisão do trabalho”. A análise de tal questão possui 

caráter linguístico e não sociológico, portanto, o que está em análise é a construção oracional e os recursos linguísticos 

utilizados pelo autor do texto. 

A afirmativa “II. As duas vertentes apresentadas a partir de um mesmo conceito podem ser consideradas 

complementares.” não pode ser considerada correta de acordo com o exposto anteriormente. 

Fonte: 

 COSTA VAL, Maria da Graça. Redação e Textualidade. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 O próprio texto.  

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O presente é o único tempo que expressa situações e propriedades permanentes, de validade ilimitada, como as 

verdades científicas, as crenças, os dogmas, os provérbios. A alternativa “D) o fato ocorre no momento da enunciação, 

caracterizando o presente pontual.” não pode ser considerada correta, pois, no título apresentado “A divisão do 

trabalho social cria a solidariedade” a forma verbal “cria” aponta uma verdade acerca do qual o autor apresenta a 

construção do raciocínio lógico no desenvolvimento do texto, não se referindo apenas ao momento da fala como seria 

em “Vende-se esta casa.” 

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.2ª ed. São Paulo: Publifolha, 2008. 



 

86 

 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Argumento recursal é improcedente, pois conforme o EDITAL Nº 001/2015 – SEARH – SEEC/RN p. 10 Anexo I, o 

conteúdo Programático acerca de Conhecimentos Didáticos e Pedagógicas do supracitado cargo trata entre outros 

temas da “ ...A organização da educação básica: LDB Lei Federal nº 9394/96 e suas alterações posteriores;...” Portanto,  

o tema tratado na questão está correto, pois no edital consta a LDB, na sua íntegra, inclusive suas alterações. 

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

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos são improcedentes, entretanto, o erro material existente no comando  da questão, não compromete o 

entendimento do que se  deseja avaliar  na interpretação da questão, ou seja, deverá determinar, entre os três itens 

dados para analise, quais os três tipos de currículos existentes na literatura,  indicando entre as quatro alternativas de A 

à D, a sequência que completa corretamente os itens que conceitua cada um destes tipos.  

A indicação dos três tipos de currículo seria desnecessária para compreensão do comando da questão, uma vez que em 

todas as alternativas citadas, os três tipos de currículos estavam escritos corretamente. 

Portanto, o erro material conforme os argumentos recursais, se também não fosse citada a palavra, não ocasionaria 

falta de compreensão do que se desejava avaliar. 

Fonte: Prova Aplicada 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos recursais improcedem, pois o comando da questão solicita que indique a alternativa INCORRETA, acerca 

da elaboração Projeto Político Pedagógico. O PPP constitui-se em um documento produzido como resultado do diálogo 

entre os diversos segmentos da comunidade escolar a fim de organizar e planejar o trabalho administrativo-pedagógico, 

buscando soluções para os problemas diagnosticados, sendo que as decisões finais de todos os segmentos 

apresentadas, entretanto não podem ficar a cargo apenas do gestor da escola, pois ele não é o representante da 

comunidade escolar. Além de ser necessário considerar a legislação vigente, a escola é representada pelos diferentes 

segmentos que constituem sua comunidade, representada pelos professores, pais, especialistas, técnicos da educação, 

alunos, entre outros, que diagnosticam a realidade administrativo-pedagógica, social, estrutural e educacional e, a partir 

dos dados resultantes do diagnóstico, traçam objetivos, propõem metas, planejam ações para que, ao longo de um 

período letivo, alcancem sucesso na aprendizagem do aluno. 

Fonte: http://gestaoescolar.abril.com.br/aprendizagem/projeto-politico-pedagogico-ppp-pratica-610995.shtml 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumento recursal improcedente, pois a lei (LDB), ao assegurar a avaliação na perspectiva qualitativa, 

consequentemente está prevendo a necessidade de uma ação diagnóstica no processo avaliativo. Essa medida implicará 

em resultados positivos, considerando que durante o processo é possível identificar as dificuldades e propiciar as 

intervenções necessárias para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno. 

Nessa ótica a avaliação é concebida como um instrumento que vai intervir no planejamento não só do professor, mas de 

toda equipe, culminando nas definições que nortearão as diretrizes do Projeto Político Pedagógico da Escola. 

Fonte: 

 AVALIAÇÃO: Uma prática constante no processo de ensino e aprendizagem: Maria Rita Leal da Silveira Barbosa - 

Angélica Pinho Rocha Martins 

 http://catolicaonline.com.br/revistadacatolica2/artigosv3n5/artigo27.pdf 
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Questão: 24 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 
Argumentos procedentes, pois os itens I e II são verdadeiros e se complementam.  

O item I trata de alguns dos princípios que devem ser observados para o pleno desenvolvimento do educando, conforme 

Art. 3º da LDBEN. O item II trata a educação como direito social e, conforme nova redação do art. 3º (a partir da Lei 12 

796/2013), ampliando assim seu alcance. Nesse sentido, ambos tratam de princípios a serem observados. Desse modo, 

os itens I e II são complementares e verdadeiros. 

Fonte:  

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

 www.artigonal.com/educacao-infantil-artigos/anaise-critica-e-possiveis-solucoes-para-uma-boa-qualidade-de-

ensino-aprendizagem-baseada-na-lei-das-dirtrizes-e-base-da-educacao-939496-9990 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No item I, trata-se particularmente o significado da concepção de escola cidadã e de suas diferentes práticas. Educar 

para a cidadania ativa tornou-se hoje projeto e programa de muitas escolas e de sistemas educacionais. A concepção 

teórica e as práticas desenvolvidas a partir do conceito de Escola Cidadã podem constituir-se numa alternativa viável, de 

um lado, ao projeto neoliberal de educação, amplamente hegemônico, baseado na ética do mercado, e, de outro lado, à 

teoria e à prática de uma educação burocrática, sustentada na “estadolatria” (Antonio Gramsci).  É uma escola que 

busca fortalecer autonomamente a sua projeto político-pedagógico, relacionando-se dialeticamente – não mecânica e 

subordinadamente – com o mercado, o Estado e a sociedade. Ela visa formar o cidadão para controlar o mercado e o 

Estado, sendo, ao mesmo tempo, pública quanto ao seu destino – isto é, para todos – estatal, quanto ao financiamento 

e democrática é comunitária quanto à sua gestão. 

No item II, afirma da necessidade que o docente esteja em constante processo de formação, buscando sempre se 

qualificar, pois com uma formação continuada  ele poderá melhorar sua prática docente e seu conhecimento 

profissional, levando em consideração a sua trajetória pessoal, pois a trajetória profissional do educador só terá sentido 

se relacionada a sua vida pessoal, individual e na interação com o coletivo. 

Portanto, os dois itens são verdadeiros, entretanto não se complementam, pois um trata do Projeto da Escola Cidadã,  E 

como este deve se consolidar. E o outro, trata da formação e trajetória do educador. 

Fontes:  

 PERSPECTIVAS ATUAIS DA EDUCAÇÃO Moacir Gadotti disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/spp/v14n2/9782.pdf 

 http://www.infoescola.com/educacao/formacao-continuada-de-professores/ 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A supracitada questão, em seu enunciado informa que com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Sistema 

Educacional Brasileiro passou por um processo de modificação, que veio culminar com a aprovação da atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), que alterou a organização do Sistema Escolar. A LDB reduziu a 

dois os níveis de educação escolar: o da Educação Básica e a educação superior e informa que há outras modalidades de 

educação, além desses níveis.  No comando da questão, pede-se, que acerca dessas modalidades, assinale alternativa 

INCORRETA.  

A educação Infantil, alternativa A - é a primeira etapa de um dos níveis da educação escolar,  a educação básica; seguida 

pelo ensino fundamental e médio.  Portanto, não é uma modalidade. 

As outras modalidades brasileiras de ensino são: Educação de jovens e adultos, alternativa D - Educação profissional ou 

técnica, Educação especial, alternativa B - Educação à distância, alternativa C - e Educação Indígena. Portanto, a única 

INCORRETA, conforme comando da questão é a alternativa A, que trata-se do primeira etapa da educação básica. 

Fonte:  

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.artigonal.com/educacao-infantil-artigos/anaise-critica-e-possiveis-solucoes-para-uma-boa-qualidade-de-ensino-aprendizagem-baseada-na-lei-das-dirtrizes-e-base-da-educacao-939496-9990
http://www.artigonal.com/educacao-infantil-artigos/anaise-critica-e-possiveis-solucoes-para-uma-boa-qualidade-de-ensino-aprendizagem-baseada-na-lei-das-dirtrizes-e-base-da-educacao-939496-9990
http://www.infoescola.com/educacao/formacao-continuada-de-professores/
http://www.infoescola.com/educacao/formacao-continuada-de-professores/
http://www.infoescola.com/educacao/escolas-indigenas-uma-busca-pela-cultura-sufocada/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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 http://portal.mec.gov.br/educacao-indigena 

http://www.webartigos.com/artigos/niveis-e-modalidades-da-educacao-e-suas-estruturas-

didaticas/111681/#ixzz3xM9WX63C 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos não procedem, pois o enunciado da questão expõe que, construir uma nova lógica de gestão que conte 

com a participação da sociedade e dos atores diretamente envolvidos com a prática pedagógica, implica rever o modelo 

adotado pelos sistemas públicos, cuja estruturação e funcionamento são até hoje característicos de um modelo 

centralizador. Portanto, a gestão da escola com um modelo centralizador NÃO apresenta uma gestão participativa.   

Para que ocorra a autonomia pedagógica e financeira e a implementação de um Projeto Político-Pedagógico próprio da 

unidade escolar encontram vários limites no paradigma de gestão escolar vigente, nesse caso, conforme o enunciado, a 

gestão escolar, apresentada se dentro de um modelo centralizador. 

O comando da questão solicita que, de acordo com o pressuposto, ou seja, o exposto no enunciado da questão assinale 

alternativa INCORRETA. 

A alternativa C – “Participação nas decisões e a efetivação de novos processos de organização e gestão, baseados em 

uma dinâmica que favoreça os processos coletivos e participativos de decisão.”, significa uma ação da gestão 

democrática e implica, portanto, a efetivação de novos processos de organização e gestão, baseados em uma dinâmica 

que favoreça os processos coletivos e participativos de decisão. Portanto, esta alternativa, de acordo com o enunciado é 

a INCORRETA, uma vez que este se trata de uma  gestão no modelo centralizador. 

Fonte: http://escoladegestores.mec.gov.br/site/4sala_politica_gestao_escolar/pdf/texto2_1.pdf 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os recursos são improcedentes. O enunciado determina que de acordo com as Diretrizes Curriculares para a Educação 

Básica (2013), o currículo do Ensino Fundamental tem uma base nacional comum, complementada em cada sistema de 

ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada. 

A única alternativa incorreta é a C, pois “A Música constitui conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente 

curricular Arte, o qual compreende, também, as artes visuais, o teatro e a dança. A Educação Física, componente 

obrigatório do currículo do Ensino Fundamental, integra a proposta político-pedagógica da escola e será facultativa ao 

aluno apenas nas circunstâncias previstas na LDB.” E não apenas para os alunos do curso noturno, ou portadores de 

atestado médico. 

E ainda, o argumento recursal acerca da alternativa B, também ser incorreta, o que ocasionaria a anulação da 

supracitada questão, é improcedente, pois, de acordo com as Diretrizes Curriculares para a Educação Básica: “O 

currículo da base nacional comum do Ensino Fundamental deve abranger obrigatoriamente, conforme o artigo 26 da 

LDB, o estudo da Língua Portuguesa e da Matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e 

política, especialmente a do Brasil, bem como o ensino da Arte, a Educação Física e o Ensino Religioso.” (DCEB, p.114).  

Fonte: Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional da Educação. Câmara 

Nacional de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica / Ministério da Educação. 

Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013, p 114.  

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumentos improcedentes, pois de acordo com as Diretrizes Curriculares para Educação Básica, as etapas 

correspondentes aos diferentes momentos constitutivos do desenvolvimento educacional, a Educação Básica 

compreende:  

I – a Educação Infantil, que compreende: a Creche, englobando as diferentes etapas do desenvolvimento da criança até 

3 (três) anos e 11 (onze) meses; e a Pré-Escola, com duração de 2 (dois) anos. II – o Ensino Fundamental, obrigatório e 

http://www.webartigos.com/artigos/niveis-e-modalidades-da-educacao-e-suas-estruturas-didaticas/111681/#ixzz3xM9WX63C
http://www.webartigos.com/artigos/niveis-e-modalidades-da-educacao-e-suas-estruturas-didaticas/111681/#ixzz3xM9WX63C
http://escoladegestores.mec.gov.br/site/4sala_politica_gestao_escolar/pdf/texto2_1.pdf
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gratuito, com duração de 9 (nove) anos, é organizado e tratado em duas fases: a dos 5 (cinco) anos iniciais e a dos 4 

(quatro) anos finais; III – o Ensino Médio, com duração mínima de 3 (três) anos. 

Entretanto, no item I, onde se trata da Educação Infantil, não há a obrigatoriedade das crianças terem frequentado a 

etapa da educação infantil. Caso, ela não tenha frequentado a Creche e ou a Pré-escola, ela poderá matricular-se no 1º 

ano do ensino fundamental, desde que esteja na faixa etária correta para matricula. 

Portanto, a alternativa correta é a D. 

Fonte: Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional da Educação. Câmara 

Nacional de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica / Ministério da Educação. 

Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013, p 114.  

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O texto que contextualiza a questão encontra-se referenciado nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação 

Básica (2013). E, apesar do comando da questão, citar três abordagens, existem quatro itens a serem completados e 

quatro itens em cada alternativa de resposta (multidisciplinaridade – pluridisciplinaridade – transdisciplinaridade – 

interdisciplinaridade), e em nenhuma das alternativas de resposta dada,   estas se repetem. Portanto, não haveria como 

se confundir ou não encontrar a resposta correta, sendo que não poderia ter apenas três abordagens, pois se há quatro 

itens a completar. E ainda, em nenhuma das alternativas qualquer destas abordagens se repete, ou mais de uma. 

Portanto, existe apenas uma resposta correta, pois de acordo com as DCNEB, enquanto a multidisciplinaridade expressa 

frações do conhecimento e o hierarquiza, a pluridisciplinaridade estuda um objeto de uma disciplina pelo ângulo de 

várias outras ao mesmo tempo. Segundo Nicolescu, a pesquisa pluridisciplinar traz algo a mais a uma disciplina, mas 

restringe-se a ela, está a serviço dela. A transdisciplinaridade refere-se ao conhecimento próprio da disciplina, mas está 

para além dela. O conhecimento situa-se na disciplina, nas diferentes disciplinas e além delas, tanto no espaço quanto 

no tempo. Busca a unidade do conhecimento na relação entre a parte e o todo, entre o todo e a parte. Adota atitude de 

abertura sobre as culturas do presente e do passado, uma assimilação da cultura e da arte. O desenvolvimento da 

capacidade de articular diferentes referências de dimensões da pessoa humana, de seus direitos, e do mundo é 

fundamento básico da transdisciplinaridade. De acordo com Nicolescu (p. 15), para os adeptos da transdisciplinaridade, 

o pensamento clássico é o seu campo de aplicação, por isso é complementar à pesquisa pluri e interdisciplinar. A 

interdisciplinaridade pressupõe a transferência de métodos de uma disciplina para outra. Ultrapassa-as, mas sua 

finalidade inscreve-se no estudo disciplinar.  

Fonte: Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional da Educação. Câmara 

Nacional de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica / Ministério da Educação. 

Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013 

 
Questão: 36 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Diferenciar língua, qualquer uma delas, de qualquer natureza, de linguagem.  

“É utilizada no sentido mais abstrato do que língua, ou seja, refere-se ao conhecimento interno dos falantes-ouvintes-

usuários de uma língua. Também pode ser entendida num sentido ainda mais amplo, ou seja, incluindo qualquer 

manifestação de intenção comunicativa, como por exemplo, a linguagem animal e todas as formas que o próprio ser 

humano utiliza para comunicar e expressar ideias e sentimentos além da expressão linguística (expressão corporal, 

mímica, gestos, etc.)” 
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Observar que, justamente pelo fato do item “Uma língua constitui-se de conhecimento interno expresso por meio de 

gestos, expressão corporal e mímicas” estar no singular, em contraste com os anteriores, o termo “uma língua” 

invalidava a assertiva, pois para que ela fosse verdadeira ser “Uma linguagem constitui-se de conhecimento interno...” 

A banca ressalta que o conteúdo aferido na questão encontra-se, rigorosamente, dentro do que está proposto em 

edital. 

Assim, a banca não encontra respaldo para modificar o gabarito preliminar divulgado para a questão. 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Relacionar os conhecimentos apresentados ao item do conteúdo programático, citado, inclusive em texto recursal, 

“fundamentos históricos, legais e teórico-metodológicos” da educação de surdos, previsto em edital. 

Reconhecer que a educação de surdos, assim como todas as ações desenvolvidas em prol dela, possuem embasamento 

teórico e metodológico complexo e profundo, que a observância de tais preceitos, bem como a consciência de que 

variadas abordagens de trabalho existem, é que garantirão ao aprendiz educação de qualidade e o trabalho em parceria 

de vários profissionais, sendo o conhecimento teórico do professor um dos pilares dessa ação. 

Assim, a banca não encontra razão para modificar o gabarito preliminar divulgado ou anular a questão. 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
São fundamentos básicos conhecer alguns dos mitos sobre a educação de surdos, tais como: professores de surdos são 

intérpretes de língua de sinais, as pessoas ouvintes que dominam a língua de sinais são intérpretes, os filhos de pais 

surdos são intérpretes de sinais, etc. 

Reconhecer que nem sempre dominar a língua de sinais é suficiente para a pessoa exercer atividade profissional de 

intérprete de sinais ou professor de LIBRAS.  

Identificar que o contexto da avaliação e a diretiva da questão são claros e específicos quanto à referência feita a um 

mito da educação dos surdos é que a questão não trata de mito da educação em geral. 

Assim, a banca não encontra respaldo para atender à solicitação recursal e confirma o gabarito preliminar divulgado. 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Relacionar os conhecimentos aferidos na Questão 40 ao item do conteúdo programático “fundamentos históricos, legais 

e teórico-metodológicos” da educação de surdos previsto em edital. 

Reconhecer que a educação de surdos, assim como todas as ações desenvolvidas em prol dela, possui embasamento 

teórico e metodológico complexo e profundo, que a observância de tais preceitos é que garantirá ao aprendiz a 

educação de qualidade, sendo o conhecimento teórico do professor um dos pilares dessa ação. 

Assim, a banca não encontra respaldo para atender a solicitação recursal e confirma o gabarito preliminar divulgado 

para a questão. 

 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca toma como referencial o dicionário de LIBRAS segundo o qual o par mínimo que se distingue pelo parâmetro de 

configuração de mão é EDUCAÇÃO-COSTUME.    

 A banca ressalta que Aspectos linguísticos da Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS (morfologia, sintaxe, léxico, fonologia) é 

conteúdo previsto em edital para Professor de Educação Especial-LIBRAS. 

Assim, a banca não encontra respaldo suficiente para atender as solicitações recursais e confirma o gabarito preliminar 

divulgado para a questão. 
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Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo programático “fundamentos históricos, legais e teórico-metodológicos” da educação de surdos, previsto em 

edital, contempla plenamente o que foi aferido na Questão 43 

A banca ressalta que a educação de surdos, assim como todas as ações desenvolvidas em prol dela, possui 

embasamento teórico e metodológico complexo e profundo, que a observância de tais preceitos é que garantirá ao 

aprendiz a educação de qualidade, sendo o conhecimento teórico do professor um dos pilares dessa ação. 

Assim, a banca não encontra respaldo para atender a solicitação recursal e confirma o gabarito preliminar divulgado 

para a questão. 

 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A morfologia e a sintaxe, especialmente, das línguas de sinais são organizadas em um espaço, assim a formação de 

palavras e frases nas línguas de sinais apresenta restrições espaciais. Porém, a morfologia e a sintaxe das línguas de 

sinais é que determinam a estrutura interna das palavras e das frases que reflete o sistema computacional da 

linguagem. 

 Assim, a banca não encontra razão ou respaldo para alterar o gabarito preliminar divulgado e confirma como resposta 

da Questão 44 como item A. 

 
Questão: 45 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa B. 
Alternativa “C” identidade hibrida, seria correta se o enunciado da questão especificasse o fato dela ser identificada nos 

surdos que nasceram ouvintes e se ensurdeceram, tendo presentes as duas línguas numa dependência dos sinais e do 

pensamento na língua oral. 

 
Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca ressalta que a fonte citada no texto recursal é confirmada por: Ensino de língua portuguesa para surdos: 

caminhos para a prática pedagógica, Heloisa Maria Moreira Lima__ [et al.]. __Brasília: MEC, SEESP, 2004. 2v. Programa 

Nacional de Apoio à Educação de Surdos. Tal fonte foi elaborada com a consultoria de dois surdos e professores de 

LIBRAS, a saber: Gláucia Rosa de Souza (Professora de Língua Brasileira de Sinais-FENEIS) e Isaías Leão Machado Félix 

(Professor de Língua Brasileira de Sinais-APADA). 

Além da fonte ser de abrangência nacional e de reconhecida idoneidade técnica (MEC), o trabalho teve consultores 

surdos e proficientes em LIBRAS tanto em sua primeira versão, quanto na versão revisada, constituindo-se em fonte 

mais que suficiente para a banca. 

Assim, a banca não encontra respaldo para alterar atender a solicitação recursal e mantém o gabarito preliminar 

divulgado. 

 
Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 No sistema de transcrição de LIBRAS temos o Sinal único, quando duas ou mais palavras ouvidas ou escritas estarão 

separadas por hífen. Como por exemplo: CORTAR-COM-FACA, NÃO-QUERER, COMER-MAÇÃ, etc. Portanto, teremos 

mais palavras traduzindo um único sinal.  

 A banca ressalta que a transcrição de LIBRAS pode, e é feita, do português oral ou escrito para LIBRAS, podendo haver 

indicativos do uso de português, portanto. 

 Quanto ao símbolo “@” ele indica ausência de marcação para gêneros e número, ou seja, AMIG@ significa amiga(s) e 

amigo(s), ME@ significa minha(s) e meu(s), etc. 

 Assim, a banca não vê respaldo para atender as solicitações recursais e confirma o gabarito preliminar divulgado para a 

Questão 49 como item C.  
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Questão: 51 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Um aspecto que sobressai no contraste entre as modalidades vísuo-espacial e oral-auditiva é a questão da 

arbitrariedade do signo linguístico. Esse conceito estabelece que na constituição do signo linguístico a relação entre 

significante (imagem acústica –fônica ) e o significado é arbitrária, isto é, não existe nada na forma do significante que 

seja motivado pelas propriedades da substância do conteúdo (significado). Uma das características das línguas de sinais 

é que, diferentemente das línguas orais, muitos sinais têm forte motivação icônica. 

  Assim, a banca não vê respaldo para atender as solicitações recursais e confirma o gabarito preliminar divulgado para a 

questão.  

 
Questão: 53 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo aferido na Questão 53 encontra-se comtemplado em edital no item “Aspectos linguísticos da Língua 

Brasileira de Sinais-LIBRAS: léxico, semântico, morfológico, sintático”. 

Assim, a banca não encontra respaldo para atender as solicitações recursais e confirma o gabarito preliminar divulgado 

para a questão.  

 
Questão: 54 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 
 
Questão: 55 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 O conhecimento aferido na Questão 55 está contemplado no item do conteúdo programático, previsto em edital 

“Aspectos linguísticos da Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS: morfológico, semântico, fonológico, léxico”, pois os gêneros 

textuais são recombinações dos textos que circulam na sociedade, criados e recriados mediante as necessidades dos 

grupos, em consonância com os valores culturais que tais grupos defendem. Daí sua natureza não ser rigidamente 

definida e delimitada, como por exemplo, os gêneros email e mensagem de texto que são hibridismos oriundos da 

combinação de tecnologia, bilhete, carta, telegrama, e que, ainda assim, com tamanha mistura têm características 

próprias. 

 A banca ressalta que o professor de Educação Especial-LIBRAS deve estar apto, em termos teóricos e práticos, para 

realizar trabalho com quaisquer gêneros textuais e também saber distinguir Tipologia textual (narrativo, injuntivo, 

dissertativo, etc) de Gênero textual. Tal conhecimento não é específico de português, mas abrange o trabalho 

qualitativo com qualquer língua, embasando teoricamente as abordagens textuais de todas as naturezas e, 

principalmente, favorecendo o conhecimento livre de preconceitos pedagógicos. 

Ainda em relação às argumentações recursais, o enunciado da questão fala sobre as “necessidades comunicativas da 

comunidade” serem característica primeira dos gêneros textuais, e isso, então, não é o mesmo que uma visão 

contextualizada do texto? A banca adverte, ainda, que, em momento algum, a questão remete à produção de textos 

escritos. 

Assim, a banca não encontra razão para atender às solicitações recursais e confirma o gabarito preliminar divulgado 

para a questão. 

 
Questão: 58 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi elaborada de acordo com o conteúdo programático do Edital. Ética. 
 
Questão: 59 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C. 
Não foram os sociólogos os pioneiros da discussão sobre ética e sim os filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles. 
O gabarito oficial consta letra D quando a alternativa da questão deve ser a letra C, ou seja, V, F, V, V; conforme consta 
na prova que foi formulada.  
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Fonte:  

 Obras: Marilena Chauí em seu livro Convite à Filosofia (2008) 

 Silvio Gallo. Livro: Ética e Cidadania - Caminhos da Filosofia / Editora: Papirus 

 
Questão: 60 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
O gabarito oficial consta letra C quando a alternativa da questão deve ser a letra D, ou seja, “Pensar a relação sujeito e 
objeto, buscando a síntese das múltiplas determinações pessoais, particularidades e estruturais.”; conforme consta na 
prova que foi formulada.  
 Apenas essa acima está correta uma vez que a teoria filosófica tem sim aplicabilidade prática e nos ajuda a conduzir 
nossa vida. Além disso, o sujeito deve estabelecer laços com sujeitos e objetos do mundo à sua volta... isolar não é o 
caminho. 
Fonte:  
 

 Ética e Cidadania - Caminhos da Filosofia 
   Autor: Gallo, Silvio  /  Editora: Papirus 

 

 O que é Ética - Coleção Primeiros Passos 
   Autor: Valls, Alvaro L. M. /  Editora: Brasiliense   

 

 Ética e Moral - A Busca dos Fundamentos 
   Autor: Boff, Leonardo  /  Editora: Vozes 

 
 
 

Cargo: Professor de Educação Física 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “mimética”, significa “dotado de mimetismo (diz-se de organismo). Etim. gr. mimetikós, é, ón ‘que tem talento 

para imitar, imitador’, por infl. do fr. mimétique relativo a mimetismo”. Portanto a palavra “gestual” não é sinônima de 

“mimética”. 

A alternativa correta para essa questão é a “A”, pois “fugaz” é sinônimo de “fugidio”. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa ( com a nova ortografia da língua portuguesa). Rio de Janeiro/ 2009 . 1ª 

edição. Editora Objetiva. 

 
Questão: 02 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão. 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Luiz Antonio Sacconi, “se o termo regido de preposição estiver preso a adjetivo ou a advérbio, será sempre 

complemento nominal. Se o termo  regido de preposição estiver preso a um substantivo, pode-se ter complemento ou 

adjunto adnominal. O substantivo de valor relativo, ou seja, que reclama complemento, será sempre abstrato e, 

geralmente, de radical idêntico ao do verbo que lhe corresponde na família de palavras.” Na alternativa “A”, ‘do 

efêmero” completa o sentido de ‘perda’ (substantivo abstrato de radical idêntico ao verbo ‘perder’). 

Na alternativa “B”, a palavra “meio” é um advérbio empregado no sentido de “através”, portanto “da natureza” é um 

complemento nominal. 

Na alternativa “C”, a palavra “momento” é um substantivo abstrato, portanto “da criação” é também um complemento 

nominal. 
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Na alternativa “D”, a palavra “fotógrafo” é um substantivo concreto, portanto, “da natureza” é um Adjunto Adnominal. 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Na alternativa “A”, os pronomes possessivos (seu, sua) deveriam ter sido usados na 2ª pessoa do plural (vosso, vossa). 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A substituição foi feita somente no excerto grifado e não se usa artigo depois do pronome relativo “cujo”. 

Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal – Novíssima gramática da língua portuguesa – 45ª ed. – São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 2002. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A inspiração é a força motriz do artista. Ainda que existam os obstáculos, o artista, inspirado, é capaz de produzir. No 

texto, o autor deixa claro essa força, pois ainda que os estorvos existam, isso não impede o artista de criar. Ele cria na 

tristeza e na alegria. Os estorvos estão presentes, mas “Quando o homem está inspirado, nada o detém.” 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 13 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado dessa questão o trecho “O desejo começará a fazer as pazes com o coração” deveria ter sido destacado. 

Da forma como foi apresentado a alternativa passou a conter mais de uma resposta. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 14 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A tradução da expressão latina “Fiat lux” não foi adicionada ao enunciado, tornando impossível sua analogia à criação do 

mundo (texto bíblico), pois na sequência da exposição de fatos, o autor atrela essa expressão à criação artística à qual 

ela se refere, no período redigido. A ausência dessa tradução pode ter induzido o a assinalar a alternativa que continha 

“texto publicitário” por se tratar de uso mais freqüente de Fiat ( marca italiana de automóveis) e Lux ( marca de 

sabonete pertencente ao grupo Unilever) e também  à marca de fósforos ( Fiat lux). 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Raramente encontramos um texto que seja, por exemplo, totalmente narrativo ou totalmente argumentativo. Em geral, 

os textos são formados por “sequências” de um determinado tipo. Contudo ao observar os diferentes gêneros textuais, 

perceberemos que muitos deles apresentam sequência tipológica predominante e, por essa razão, tem assim, 

estabelecida sua tipologia. 

O texto em questão possui características de um texto expositivo por ter, predominantemente, uma linguagem objetiva, 

verbos no presente, narrativa em 3ª pessoa para expor informações e transmitir conhecimentos. Os outros elementos 

também presentes no texto mesclam outras tipologias, mas o fator expositivo predomina. 

Fonte: Sarmento, Leila Lauar. Oficina de Redação – 4ª edição – Editora Moderna 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, estabelece em seu artigo: 
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Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos articulam-se com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (Parecer CNE/CEB nº 7/2010 e Resolução CNE/CEB nº 4/2010) e 

reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Educação, para orientar as 

políticas públicas educacionais e a elaboração, implementação e avaliação das orientações curriculares nacionais, das 

propostas curriculares dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, e dos projetos político-pedagógicos das escolas. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Resolução Nº7, de 14 de 

Dezembro de 2010. 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, Seção III Ensino Médio, estabelece em seu 

artigo: 

Art. 26. O Ensino Médio, etapa final do processo formativo da Educação Básica, é orientado por princípios e finalidades 

que preveem: 

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o 

prosseguimento de estudos; 

 II – a preparação básica para a cidadania e o trabalho, tomado este como princípio educativo, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de enfrentar novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores; 

 III – o desenvolvimento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e estética, o desenvolvimento 

da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

 IV – a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos presentes na sociedade contemporânea, relacionando a 

teoria com a prática. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a  Educação Básica 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, estabelece em seu artigo: 

Art. 31 Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, os componentes curriculares Educação Física e Arte poderão estar a 

cargo do professor de referência da turma, aquele com o qual os alunos permanecem a maior parte do período escolar, 

ou de professores licenciados nos respectivos componentes. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Resolução Nº7, de 14 de 

Dezembro de 2010. 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No Ensino Fundamental e no Médio, a figura da promoção e da classificação pode ser adotada em qualquer ano, série 

ou outra unidade de percurso escolhida, exceto no primeiro ano do Ensino Fundamental. Essas duas figuras 

fundamentam-se na orientação de que a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: I – 

avaliação contínua e cumulativa do desempenho do estudante, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; II – possibilidade de aceleração 

de estudos para estudantes com atraso escolar; III – possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante 

verificação do aprendizado; IV – aproveitamento de estudos concluídos com êxito; V – obrigatoriedade de apoio 

pedagógico destinado à recuperação contínua e concomitante de aprendizagem de estudantes com déficit de 

rendimento escolar, a ser previsto no regimento escolar. 

 A possibilidade de aceleração de estudos destina-se a estudantes com algum atraso escolar, aqueles que, por alguma 

razão, encontram-se em descompasso de idade. As razões mais indicadas têm sido: ingresso tardio, retenção, 

dificuldades no processo de ensino-aprendizagem ou outras. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 
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Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a criança desenvolve a capacidade de representação, indispensável para a 

aprendizagem da leitura, dos conceitos matemáticos básicos e para a compreensão da realidade que a cerca, 

conhecimentos que se postulam para esse período da escolarização. O desenvolvimento da linguagem permite a ela 

reconstruir pela memória as suas ações e descrevê-las, bem como planejá-las, habilidades também necessárias às 

aprendizagens previstas para esse estágio. A aquisição da leitura e da escrita na escola, fortemente relacionada aos usos 

sociais da escrita nos ambientes familiares de onde veem as crianças, pode demandar tempos e esforços diferenciados 

entre os alunos da mesma faixa etária. A criança nessa fase tem maior interação nos espaços públicos, entre os quais se 

destaca a escola. Esse é, pois, um período em que se deve intensificar a aprendizagem das normas da conduta social, 

com ênfase no desenvolvimento de habilidades que facilitem os processos de ensino e de aprendizagem. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não procedem. A questão é contextualiza pela charge de Mafalda (Quino), onde se questiona o tipo 

de avaliação indicada pela professora na anotação da prova de seu amigo, onde está escrito “péssimo”.  O amigo 

encontra-se indignado, principalmente por não ser um aluno ausente!  

O comando da questão pede-se que indique quais itens representam o entendimento da professora acerca do tema 

avaliação. 

Neste caso, a professora utiliza os erros para reforçar no aluno uma visão culposa da vida, pois além de ser castigado por 

outros ainda sofre uma autopunição. Entende também que comentários, tais como: “péssimo”, “muito ruim”, ou 

“precisa melhorar”, sobre as tarefas dos alunos, auxilia-os a localizar as dificuldades, oferecendo-lhes a oportunidade de 

descobrir melhores soluções. E ainda, valorização apenas as respostas erradas dos alunos para dar continuidade à ação 

educativa, corrigindo e apontando o que julgam que seja o certo. 

Entretanto, os erros das crianças podem desta maneira, auxiliar muito o professor, norteando sua conduta em sala de 

aula colocando um ponto final a cada tarefa que o aluno faz. 

A professora assim acaba anulando o caráter de continuidade de sua própria ação educativa e impede ao aluno o 

progresso natural em termos de processo de conhecimento. 

Segundo HOFFMANN (2000, p. 85), “[...] os registros de avaliação devem responder questões que parecem esquecidas 

na escola: O aluno aprendeu?/ Ainda não aprendeu? Quais os encaminhamentos feitos ou por fazer nesse sentido?” 

Muitos professores valorizam apenas as respostas erradas dos alunos para dar continuidade à ação educativa, corrigindo 

e apontando o que julgam que seja o certo. 

Se analisarmos o significado da palavra corrigir, teremos retificar, endireitar, consertar, este sentido de correção daria 

ao professor o direito de refazer o que o outro fez, a partir desta perspectiva é possível um questionamento a cerca da 

correção, se a mesma favorece a compreensão e o desenvolvimento da autonomia dos alunos, se o fato do professor 

apontar uma resposta certa ou errada contribui para que o aluno tome consciência das contradições do que está certo 

ou errado. 

Portanto a única resposta que não representa o pensamento da professora representada na charge é o item II. 

Fonte: 

 Avaliação Mediadora: a ponte entre o conhecimento e a aprendizagem. 

 Para entender a história... ISSN 2179-4111. Ano 3, Vol. jun., Série 12/06, 2012, p.01-19. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustenta o recurso que não há razão para tratar o segundo parêntese da presente questão como correto. O parêntese é 

incorreto, pois onde se lê “educação física militar, deveria estar educação física militarista”. Guiraldelli Junior (1998) 

afirma que “não se pode confundir o termo militarista e militar”. A afirmativa poderá ser confirmada a partir da leitura 

da página 18 da referência a seguir. 
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Fonte: Guiraldelli Junior, Paulo.Educação Física Progressista. Editora: Loyola. 1998. p. 18. 

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após análise, sustenta o recurso que não há motivos para anular a questão. Primeiramente é importante frisar que os 

argumentos apresentados, bem como o embasamento teórico deveriam ser oriundos do autor Francisco Rosa Neto 

(2002), informado na própria questão. Quanto ao conceito de “bateria motora”, tida como errada pelos requerentes, a 

questão apresenta a colocação ipsis litteris do autor Rosa Neto em seu livro Manual de Avaliação Motora, p. 30.    

Fonte: Rosa Neto, Francisco. Manual de Avaliação Motora. Editora: Artmed. 2002. p. 30. 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após análise declara-se o recurso improcedente não tendo motivo a troca de gabarito solicitada pelo requerente. O 

requerente alega haver um erro importante no trecho “substituir os recursos auditivos por pistas visuais” no lido com 

alunos surdos. Em virtude disso, sustenta o recurso que este é, de fato, um procedimento metodológico correto nas 

aulas de educação física e na própria vida do surdo, haja vista que a forma mais forte de comunicação deste grupo são 

as LIBRAS (língua de SINAIS). Cabe ressaltar ainda que o parêntese questionado na questão foi retirado de forma integral 

do livro Jogando com as diferenças: jogos para crianças e jovens com deficiência: em situação de inclusão e em grupos 

específicos, p. 58  de Diehl, Rosilene de Moraes. Por fim, é imperioso chamar a atenção para a leitura integral do livro: 

Saberes e práticas da inclusão, publicada pelo Ministério da Educação (vide link disponível na referência) que destina o 

estudo completo sobre o uso de pistas visuais no lido com alunos cegos.  

Fonte:  

 Diehl, Rosilene de Moraes, Jogando com as diferenças: jogos para crianças e jovens com deficiência: em situação 

de inclusão e em grupos específicos. Editora Phort. 2008. p. 58. 

 http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/surdez.pdf 

 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Alega o recurso que a alternativa B não pode ser considerada correta, colocando ainda as alternativas A e D como as 

certas. De acordo com a página 146 do PCN + Ensino Médio: Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, 2002, “o caráter meramente recreativo, descompromissado e alienante reduz as práticas 

esportivas, bem como o ensino do gesto motor (entende-se o fazer) acabam por selecionar os alunos mais aptos, 

ignorando os demais”. O próprio documento ainda diz que as aulas de educação física devem ir muito além dos aspectos 

procedimentais/saber fazer, pois assim as aulas passarão a ter mais sentido. A partir desta citação é possível inferir que 

voltar às práticas pedagógicas da educação física apenas para o pilar “aprender fazer” poderá negligenciar os demais 

pilares a serem desenvolvidos pela área: “ser - conhecer - conviver”. Portanto, a alternativa “B”, deverá permanecer 

como a correta. 

Fonte: MEC; SEMTEC. PCN + Ensino Médio: Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. 2002. p. 146. 

 
Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após análise declara-se o recurso improcedente. Sobre as alegações que fundamentaram o pedido de anulação da 

questão cabe dizer que: primeiramente o conhecimento exigido pela questão está amparado no edital do presente 

concurso sob o termo “Objetivos da Educação Física Escolar”. Em seguida ressalta-se que a alternativa de letra A, 

realmente está incorreta, pois “os alunos devem atuar como protagonistas conscientes e participantes, e não como 

coadjuvantes e expectadores. Tal afirmativa poderá ser encontrada na página 144 do PCN + Ensino Médio: Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais, 2002. Quanto à alegação de que a letra D 

também estaria incorreta, cabe à leitura da página 145 do mesmo documento que explica a ideia do que seria um aluno 

protagonista dos processos de produção e recepção de textos construídos em linguagem corporal. 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/surdez.pdf
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Fonte: MEC; SEMTEC. PCN + Ensino Médio: Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. 2002. p. 144-145. 

 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 Sustenta o recurso que não há razão para tratar o segundo parêntese da presente questão como correto. O parêntese é 

incorreto, pois onde se lê “educação física militar, deveria estar educação física militarista”. Não sendo e nem se 

permitindo uma inferência ou uma dedução de que “os termos militar e militarista seriam sinônimas”. E, em relação a 

tendência competitivista, não houve, segundo Guiraldelli Junior (1998) a caracterização “educativa” da competição, mas 

apenas a “caracterização da competição” e da superação individual para formação de atletas. Todas as assertivas 

contidas nos parênteses se encontram na íntegra no livro apresentado na referência a seguir, entre as páginas 18-20. 

Fonte: Guiraldelli Junior, Paulo.Educação Física Progressista. Editora: Loyola. 1998. p. 18-20. 

 
Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após análise declara-se o recurso improcedente. De acordo com a bibliografia indicada no próprio enunciado da questão 

(DARIDO, 2003) a abordagem desenvolvimentista e a construtivista-interacionista foram fundamentadas pela área base 

psicologia. Para ratificar tal informação, vide quadro 1.1 da página 11 do livro Educação Física na escola: questões e 

reflexões de Darido, Suraya Cristina, 2003.  

Fonte: Darido, Suraya Cristina. Educação Física na escola: questões e reflexões. Editora: Guanabara:Koogan. 2003. p. 11. 

 
Questão: 51 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após análise declara-se o recurso improcedente. As razões recursais sustentam o gabarito oficial publicado 

permanecendo como alternativa correta a letra B. Sobre as análises dos parênteses separadamente,  passa-se ratificar 

que: o primeiro parêntese que versa sobre a avaliação diagnóstica está correto, não apresentando nenhum equívoco. De 

acordo com Libaneo na obra Didática, p. 197, “a função diagnóstica da avaliação permite identificar progressos e 

dificuldades dos alunos determinando as modificações necessárias no processo de ensino para garantir o cumprimento 

dos objetivos”. Diz ainda que ela deve ocorrer no início do desenvolvimento das aulas ou das unidades didáticas. O 

segundo parêntese que trata sobre avaliação formativa o erro encontra-se na expressão “sempre ao final de cada 

bimestre ou ciclo” que segundo Libaneo na obra Didática, p. 197, ela deverá ocorrer durante todo o curso (controle 

sistemático e contínuo que ocorre no processo de interação durante todas as aulas). No que diz respeito ao terceiro 

parêntese o erro se encontra na expressão “durante todo o curso ou ano letivo”, que de acordo com Libaneo na obra 

Didática, p. 198, deveria estar ao final de um curso ou ano letivo, geralmente associado a uma avaliação final com nota 

ou conceito. Por fim no quarto parênteses, pode-se inferir que não há nenhum erro corroborando com as explicações 

acima. Os quatro parênteses foram transcritos do livro Educação física e didática: um diálogo possível e necessário, do 

autor Claudio Luis de Alvarenga Barbosa, 2010. Vide páginas 121 e 122. 

Fonte: 

 Barbosa, Claudio Luis de Alvarenga. Educação física e didática: um diálogo possível e necessário. Petrópolis: 

Vozes. 2010. p. 121-122. 

 Libâneo, José Carlos. Didática. Editora: Cortez. 1992 (Coleção Magistério – 2º grau. SérieFormação do Professor). 

p. 197-198. 

 
Questão: 57 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após análise declara-se o recurso improcedente haja vista que o requerente não embasou o referido pedido limitando-

se apenas a afirmar que não havia resposta correta a ser assinalada na questão ou haver falha de digitação ou outro 

problema qualquer. É imperioso ressaltar que a questão apresenta como resposta correta a letra C, conforme citação 

que poderá ser encontrada na página 347 do livro O Corpo na Escola do século XXI de Jean Le Boulch, 2001 Editora 

Phorte. 
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Fonte: Le Boulch, Jean. Corpo na Escola do século XXI. Editora Phorte. 2001. p. 347. 

 
Questão: 58 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi elabora de acordo com o conteúdo programático do edital. Ética.  
 
Questão: 59 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Um item da questão refere-se à ética no campo pessoal, que causa possibilidade de interpretação subjetiva porque 
envolve temas mais polêmicos como aborto, eutanásia etc. Sendo assim, o item não caberia especialmente ao 
enunciado que foi proposto, ou seja, a ética no campo profissional.  
Portanto a questão foi anulada. 
 
Questão: 60 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Apesar de no texto da questão afirmar que existem atitudes antiéticas, pede-se que seja analisado os itens abaixo. Logo 

em seguida é que vem o enunciado, onde fica claro que se pede para destacar a alternativa que possui atitudes ÉTICAS 

apenas. Por este motivo, a questão permanece com seu gabarito oficial que destaca como éticas as atitudes presentes 

nos itens I e III.  

Explicação: Os itens I e III possuem atitudes saudáveis e éticas para o ambiente profissional. No entanto, as demais não 

são, pois, os prazos de um trabalho precisam estar coerentes com o tempo necessário para sua execução. Outro ponto: 

não cumprir com combinados, como prazos de pagamento é lamentável, uma vez que as pessoas dependem deles para 

honrar também outros compromissos firmados. Essas são atitudes antiéticas. Além desses, tem o assédio moral que 

interrompe qualquer diálogo sadio e, ainda, os tipos de invasões em ambientes não autorizados e/ou feitas sem o 

consentimento dos envolvidos, como uso de câmeras, gravações de conversas, fotografias de objetos, ambientes etc.... 

enfim tudo o que sugere obscuridade e invasão de privacidade.  

Fonte:  

 VALLS, Álvaro. O que é ética. São Paulo. 7ª ed. São Paulo: Brasiliense. 

 http://www.portaleducacao.com.br/administracao/artigos/64064/atitudes-antieticas-em-relacionamentos-

profissionais#ixzz3ufriXgYI 

 
 

Cargo: Professor de Ensino Religioso 
 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) desenvolver o conceito de racismo relacionado a épocas diferentes.” não pode ser considerada correta, 

pois, a palavra “conceito” segundo o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, significa “concepção que alguém tem de 

uma palavra, noção, concepção, ideia; noção abstrata contida nas palavras de uma língua para designar as propriedades 

e características de uma classe de seres, objetos ou entidades abstratas. Portanto, não é possível identificar no texto em 

análise o conceito de racismo, ou seja, o que é racismo , em momento algum. Poderíamos afirmar que há exemplos de 

racismo, mas não conceito. A alternativa “C) apresentar opinião pessoal para um debate público acerca de uma questão 

de caráter social.” é adequadamente considerada correta, pois, trata-se de um artigo de opinião. Nos meios 

jornalísticos, o artigo de opinião representa um espaço aberto à participação de especialistas que desejam tornar 

público seu ponto de vista sobre uma questão polêmica. O artigo expressa uma opinião com o objetivo de contribuir 

para o debate público. Todo o texto, as informações apresentadas, citações, etc. são recursos utilizados na construção 

do raciocínio da argumentação.   

http://www.portaleducacao.com.br/administracao/artigos/64064/atitudes-antieticas-em-relacionamentos-profissionais#ixzz3ufriXgYI
http://www.portaleducacao.com.br/administracao/artigos/64064/atitudes-antieticas-em-relacionamentos-profissionais#ixzz3ufriXgYI
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Fonte:  

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 MARTIN, Mirian Celeste. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 

2008. 

 
Questão: 03 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
O gênero textual apresentado deve ser crível, coerente e consistente. Para isso alguns recursos são utilizados 

conferindo-lhe maior credibilidade. A refutação de argumentos contrários é um recurso argumentativo que ocorre 

quando o autor expõe com clareza as objeções conhecidas à tese por ele defendida e consegue refutá-las com 

argumentos sólidos. Trata-se, portanto, de uma estratégia argumentativa, de persuasão, de convencimento e não de 

credibilidade. A escolha do tipo de linguagem utilizada confere ao texto credibilidade, o uso da linguagem padrão  - 

considerando-se o tipo textual apresentado e o público a que se destina – é adequado; caso fosse utilizada a linguagem 

informal de forma predominante, ou alguma outra variedade linguística ( como a regional, por exemplo) não haveria o 

mesmo nível de aceitação/credibilidade considerando-se o veículo de comunicação e o público alvo. A inserção de 

citações tais como as apresentadas no texto têm a função de autorizar determinadas afirmações. O autor do texto 

demonstra através delas que grandes personalidades do passado, reverenciadas nos dias atuais, declararam expressões 

racistas de acordo com o contexto histórico-cultural do qual faziam parte.  Tal recurso confere credibilidade ao texto em 

análise.  

Fonte: 

 O próprio texto.  

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) “atavicamente racistas” (5º§) / geneticamente” está correta. Em “O problema são os americanos; eles 

são atavicamente racistas, dirá o observador antiimperialista.” De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 

o “atavismo” é uma hereditariedade biológica de características psicológicas, intelectuais, comportamentais. Ou seja, de 

forma genética “são racistas”. Ainda, de acordo com o dicionário Houaiss, a genética é a ciência voltada para o estudo da 

hereditariedade. A alternativa “B) “inapelavelmente racista” (2º§) / meramente” não pode ser considerada correta, pois, 

o termo destacado, de acordo com o dicionário já citado, significa: de forma irrecorrível, contra o que não há apelação 

ou recurso. Já “meramente” = simplesmente, apenas. 

Fonte: 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 O próprio texto.  

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em “O motivo, é claro, é o racismo.” (1º§) a expressão separada por vírgulas “é claro” não constitui vocativo. Vocativo é 

um termo acessório da oração que serve para pôr em evidência o ser a quem nos dirigimos, sem manter relação 

sintática com outro como em “Amigos, peçam alegria a Deus.” ( amigos = vocativo), não é o que ocorre em “é claro”. A 

alternativa “C) “A resposta é, obviamente, ‘tanto faz’” (3º§) / A resposta, é claro, “tanto faz”.” não pode ser considerada 

correta, pois, no texto original, a expressão “tanto faz” é a resposta; já na reescrita sugerida, não se sabe qual é a 

resposta, fica uma lacuna através da expressão “tanto faz”, ou seja, existe a afirmação de que a resposta pode ser 

qualquer uma.  

Fonte:  
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 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática completa Sacconi: teoria e prática. 31. ed. São Paulo: Nova Geração 

Gram. 2011. 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) “Estes vinhos são muito apreciados nessa região, e o são com todo o merecimento.”” apresenta termo 

destacado com classificação morfológica equivalente ao destacado no enunciado; não sendo, portanto, vista como 

resposta correta ( já que o mesmo requer o termo destacado não equivalente ao grifado em “Sim, Wilson era racista, 

mas não podemos esquecer que a época também o era.” (3º§) 

Além disso, não há erro gramatical de qualquer natureza em “D) “Estes vinhos são muito apreciados nessa região, e o 

são com todo o merecimento.”, a forma verbal “são” no plural estabelece concordância com o sujeito “Estes vinhos” e 

não com “região” conforme afirma o recorrente.  

Fonte: 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática completa Sacconi: teoria e prática. 31. ed. São Paulo: Nova Geração 

Gram. 2011. 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa “I. Há uma distinção clara e objetiva acerca de conceitos diferenciados estabelecidos.” não pode ser 

considerada correta, pois, a subjetividade está presente quando o autor do texto traduz sua ideia acerca de 

determinado fato ou situação. “Um discurso não vem ao mundo numa inocente solitude, mas constrói-se através de um 

já-dito em relação ao qual ele toma posição.” Além disso, em “Bem diverso [da solidariedade mecânica] é o caso da 

solidariedade produzida pela divisão do trabalho. Enquanto a precedente implica que os indivíduos se assemelham, esta 

supõe que eles diferem uns dos outros.” o conceito descrito, acerca do qual são feitas análises é a “solidariedade”, não 

existe outro termo diferente acerca do qual sejam feitas reflexões ou referências. Sobre a “solidariedade” há 

caracterizações distintas, a saber: “mecânica” e “produzida pela divisão do trabalho”. A análise de tal questão possui 

caráter linguístico e não sociológico, portanto, o que está em análise é a construção oracional e os recursos linguísticos 

utilizados pelo autor do texto. 

A afirmativa “II. As duas vertentes apresentadas a partir de um mesmo conceito podem ser consideradas 

complementares.” não pode ser considerada correta de acordo com o exposto anteriormente. 

Fonte: COSTA VAL, Maria da Graça. Redação e Textualidade. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

O próprio texto.  

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o gabarito oficial divulgado, a alternativa correta é “C) O segmento “é muito menos pesado do que 

quando” é constituído de expressões que indicam, respectivamente, referências a comparação e temporalidade.” 

conforme confirmam os argumentos do recorrente.  

Fonte: Gabarito oficial divulgado 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento trata a complexidade da questão, entendendo a banca que não há como contra argumentar acerca do não 

entendimento da questão supracitada.  O tema tratado está contemplado no EDITAL Nº 001/2015 – SEARH – SEEC/RN p. 
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10 Anexo I, LDB Lei Federal nº 9394/96 e suas alterações posteriores;...”  e trata-se da analise do Art. 47 desta mesma 

lei. 

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos são improcedentes, entretanto, o erro material existente no comando  da questão, não compromete o 

entendimento do que se  deseja avaliar  na interpretação da questão, ou seja, deverá determinar, entre os três itens 

dados para analise, quais os três tipos de currículos existentes na literatura,  indicando entre as quatro alternativas de A 

à D, a sequência que completa corretamente os itens que conceitua cada um destes tipos.  

A indicação dos três tipos de currículo  seria desnecessária para compreensão do comando da questão, uma vez que  em 

todas as alternativas citadas, os três tipos de currículos estavam escritos corretamente. 

Portanto, o erro material conforme os  argumentos recursais, se também não fosse citada a palavra,  não ocasionaria 

falta de compreensão do que se desejava avaliar. 

Fonte: PROVA APLICADA 

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão informa do avanço nas tendências pedagógicas e  das consequências  na ação docente  quanto ao  surgimento 

das teorias construtivistas e interacionistas fundamentadas no pensamento de Piaget. Solicita-se que analise três itens 

indicando apenas as duas corretas, conforme as teorias citadas. Apenas itens I e II estão corretos, pois quando a nova 

concepção de aprendizagem está vinculada ao processo de conhecimento, também denominado de processo cognitivo, 

e não mais no processo de condicionamento, ou seja, através da inteligência o ser humano age, aprende e, “constrói 

conhecimentos que lhe possibilitam uma interação cada vez melhor com o meio, por mais adverso que este lhe seja (cf. 

Piaget, 1973).  E ainda, para Piaget “uma maneira adequada de ampliar e/ou modificar as estruturas do aluno consiste 

em provocar discordâncias ou conflitos cognitivos que representem desequilíbrios a partir dos quais, mediante 

atividades, o aluno consiga reequilibrar-se, superando a discordância reconstruindo o conhecimento” (PIAGET, 1997). 

Do exposto no item III, trata-se  de  práticas educativas de acordo com os pressupostos behavioristas, tendo como 

objetivo principal alcançar comportamentos apropriados por parte dos alunos, basicamente entendidos como 

apropriação e modificação de respostas. Assim, se a resposta emitida for desejada haverá reforço, cuja natureza 

dependerá, necessariamente, do nível etário e do esforço dos alunos, por exemplo. Acredita- se que a ineficácia do 

ensino tradicional foi o fato dos professores não usarem contingências de reforço que acelerassem a aprendizagem 

(Skinner apud Bigge, 1997). 

Fonte : 

 PIAGET, Jean. Biologia e conhecimento. Petrópolis, Vozes, 1973. 

 http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-85572003000100002&script=sci_arttextPsicologia Escolar e 

EducacionalPsicol. Esc. Educ. (Impr.) vol.7 no.1 Campinas June 2003 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A única alternativa falsa é a primeira citação, pois de acordo com a LDB, Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as 

normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme 

os seguintes princípios: 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

Quanto o argumento recursal  que afirma ser a segunda afirmativa também falsa é  improcedente, pois  a 

democratização da gestão é defendida enquanto possibilidade de melhoria na qualidade pedagógica do processo 

educacional das escolas, na construção de um currículo pautado na realidade local, na maior integração entre os 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8557&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-8557&lng=en&nrm=iso
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agentes envolvidos na escola – diretor, professores, estudantes, coordenadores, técnico-administrativos, vigias, 

auxiliares de serviços – no apoio efetivo da comunidade às escolas, como participante ativa e sujeito do processo de 

desenvolvimento do trabalho escolar ( Políticas de Gestão e Educação/MEC).  O fato da ausência do termo “pais”, não 

implica ausências desses no processo da democratização escolar, conforme informa nesta afirmativa, pois está  

claramente  indicado, quando se refere “  – no apoio efetivo da comunidade às escolas, como participante ativa e sujeito 

do processo de desenvolvimento do trabalho escolar.” 

A gestão democrática implica um processo de participação coletiva. Sua efetivação na escola pressupõe instâncias 

colegiadas de caráter deliberativo, bem como a implementação do processo de escolha de dirigentes escolares, além da 

participação de todos os segmentos da comunidade escolar na construção do Projeto Político-Pedagógico e na definição 

da aplicação dos recursos recebidos pela escola. 

Fonte: http://escoladegestores.mec.gov.br/site/4-sala_politica 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não procedem, pois a lei  (LDB), ao assegurar a avaliação na perspectiva qualitativa, 

consequentemente está prevendo a necessidade de uma ação diagnóstica no processo avaliativo. Essa medida implicará 

em resultados positivos, considerando que durante o processo é possível identificar as dificuldades e propiciar as 

intervenções necessárias para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno. 

Nessa ótica a avaliação é concebida como um instrumento que vai intervir no planejamento não só do professor, mas de 

toda equipe, culminando nas definições que nortearão as diretrizes do Projeto Político Pedagógico da Escola. 

Fonte:  

 AVALIAÇÃO: Uma prática constante no processo de ensino e aprendizagem: Maria Rita Leal da Silveira Barbosa - 

Angélica Pinho Rocha Martins 

 http://catolicaonline.com.br/revistadacatolica2/artigosv3n5/artigo27.pdf 

 
Questão: 24 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 
Argumentos procedentes, pois os itens I e II são verdadeiros e se  complementam,  

O  item I, trata de alguns dos princípios que devem ser observados para o pleno desenvolvimento do educando, 

conforme  Art. 3º da LDBEN. O item II trata a  educação como direito social e,  conforme nova redação do art. 3º (a partir 

da Lei 12 796/2013), ampliando assim seu alcance. Nesse sentido, ambos tratam de princípios a serem observados. 

Desse modo, os itens I e II são complementares e verdadeiros. 

Fonte:  

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

 www.artigonal.com/educacao-infantil-artigos/anaise-critica-e-possiveis-solucoes-para-uma-boa-qualidade-de-

ensino-aprendizagem-baseada-na-lei-das-dirtrizes-e-base-da-educacao-939496-9990 

 
Questão: 25 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso não argumenta acerca do conteúdo tratado na questão que se encontra em conformidade com o edital do 

certame e ainda, não demonstra clareza em sua  argumentação.  

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No item I, trata-se particularmente o significado da concepção de escola cidadã e de suas diferentes práticas. Educar 

para a cidadania ativa tornou-se hoje projeto e programa de muitas escolas e de sistemas educacionais. A concepção 

teórica e as práticas desenvolvidas a partir do conceito de Escola Cidadã podem constituir-se numa alternativa viável, de 

um lado, ao projeto neoliberal de educação, amplamente hegemônico, baseado na ética do mercado, e, de outro lado, à 

teoria e à prática de uma educação burocrática, sustentada na “estadolatria” (Antonio Gramsci).  É uma escola que 

http://escoladegestores.mec.gov.br/site/4-
http://catolicaonline.com.br/revistadacatolica2/artigosv3n5/artigo27.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.artigonal.com/educacao-infantil-artigos/anaise-critica-e-possiveis-solucoes-para-uma-boa-qualidade-de-ensino-aprendizagem-baseada-na-lei-das-dirtrizes-e-base-da-educacao-939496-9990
http://www.artigonal.com/educacao-infantil-artigos/anaise-critica-e-possiveis-solucoes-para-uma-boa-qualidade-de-ensino-aprendizagem-baseada-na-lei-das-dirtrizes-e-base-da-educacao-939496-9990
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busca fortalecer autonomamente a sua projeto político-pedagógico, relacionando-se dialeticamente – não mecânica e 

subordinadamente – com o mercado, o Estado e a sociedade. Ela visa formar o cidadão para controlar o mercado e o 

Estado, sendo, ao mesmo tempo, pública quanto ao seu destino – isto é, para todos – estatal, quanto ao financiamento 

e democrática e comunitária quanto à sua gestão. 

No item II, afirma da necessidade que o docente esteja em constante processo de formação, buscando sempre se 

qualificar, pois com uma formação continuada  ele poderá melhorar sua prática docente e seu conhecimento 

profissional, levando em consideração a sua trajetória pessoal, pois a trajetória profissional do educador só terá sentido 

se relacionada a sua vida pessoal, individual e na interação com o coletivo. 

Portanto, os dois itens são verdadeiros, entretanto não se complementam, pois um trata do Projeto da Escola Cidadã, E 

como este deve se consolidar. E o outro, trata da formação e trajetória do educador. 

Fonte: 

 PERSPECTIVAS ATUAIS DA EDUCAÇÃO Moacir Gadotti disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/spp/v14n2/9782.pdf 

 http://www.infoescola.com/educacao/formacao-continuada-de-professores/ 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos são improcedentes, pois o enunciado da questão expõe que, construir uma nova lógica de gestão que 

conte com a participação da sociedade e dos atores diretamente envolvidos com a prática pedagógica, implica rever o 

modelo adotado pelos sistemas públicos, cuja estruturação e funcionamento são até hoje característicos de um modelo 

centralizador. Portanto, a gestão da escola com um modelo centralizador NÃO apresenta uma gestão participativa.   

Para que ocorra a autonomia pedagógica e financeira e a implementação de um Projeto Político-Pedagógico próprio da 

unidade escolar encontram vários limites no paradigma de gestão escolar vigente, nesse caso, conforme o enunciado, a 

gestão escolar, apresentada se dentro de um modelo centralizador. 

O comando da questão solicita que, de acordo com o pressuposto, ou seja, o exposto no enunciado da questão, assinale 

alternativa INCORRETA. 

A alternativa C – “Participação nas decisões e a efetivação de novos processos de organização e gestão, baseados em 

uma dinâmica que favoreça os processos coletivos e participativos de decisão.”, significa uma ação da gestão 

democrática e implica, portanto, a efetivação de novos processos de organização e gestão, baseados em uma dinâmica 

que favoreça os processos coletivos e participativos de decisão. Portanto, esta alternativa, de acordo com o enunciado é 

a INCORRETA, uma vez que este se trata de uma gestão no modelo centralizador. 

Fonte: http://escoladegestores.mec.gov.br/site/4sala_politica_gestao_escolar/pdf/texto2_1.pdf 

 

Questão: 36 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por ausência de fundamentação. 
 
Questão: 37 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por ausência de fundamentação. 
 
Questão: 40 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por ausência de fundamentação. 
 
Questão: 41 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por ausência de fundamentação. 
 
 
 

http://www.infoescola.com/educacao/formacao-continuada-de-professores/
http://www.infoescola.com/educacao/formacao-continuada-de-professores/
http://escoladegestores.mec.gov.br/site/4sala_politica_gestao_escolar/pdf/texto2_1.pdf
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Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nas razões recursais é feita uma justificativa para a legitimação da mesma resposta que está no gabarito divulgado: letra 

D - Existencialismo. Dessa forma, o recurso é considerado improcedente para efeito de qualquer mudança no resultado 

da questão.  

 Fonte: 

 GAARDER, Jostein. O Mundo de Sofia – Romance da História da Filosofia. Tradução: João Azenha Junior. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1995. p 394-95. 

 NUNES, César Aparecido. Aprendendo Filosofia. 2ed. Campinas: Papirus, 1987. P 22. 

 XAVIER, Mateus Geraldo. Contribuição do ensino religioso no acesso à fé. São Paulo: Loyola, 2006. p 14-28. 

 COOGAN, Michel D. Religiões – História, tradições e fundamentos das principais crenças religiosas. São Paulo: 

Publifolha, 2007. 

 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na práxis esse objetivo/meta da disciplina na escola ainda é muito discutido no sentido de sua função e presença no 

currículo escolar. Não necessariamente é uma discussão interna à área, mas da educação como um todo. Por outro lado, 

a política governamental é laica e não busca fazer proselitismo religioso ao manter a disciplina no currículo da educação 

básica.   

Fonte:  

 GAARDER, Jostein. O Mundo de Sofia – Romance da História da Filosofia. Tradução: João Azenha Junior. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1995. p 394-95. 

 NUNES, César Aparecido. Aprendendo Filosofia. 2ed. Campinas: Papirus, 1987. P 22. 

 XAVIER, Mateus Geraldo. Contribuição do ensino religioso no acesso à fé. São Paulo: Loyola, 2006. p 14-28. 

 COOGAN, Michel D. Religiões – História, tradições e fundamentos das principais crenças religiosas. São Paulo: 

Publifolha, 2007.  

 
Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A argumentação busca uma especificação, porém não caracteriza uma anulação, pois o fenômeno religioso também é 

um fenômeno humano. Ainda, numa comparação com as outras asserções facilmente se pode obter a respectiva ordem 

correta das perspectivas abordadas. Dessa forma, não há motivo para mudança no gabarito. 

Fonte:  

 XAVIER, Mateus Geraldo. Contribuição do ensino religioso no acesso à fé. São Paulo: Loyola, 2006. p 14-28. 

 COOGAN, Michel D. Religiões – História, tradições e fundamentos das principais crenças religiosas. São Paulo: 

Publifolha, 2007.  

 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Mesmo numa perspectiva temporal, a argumentação não desqualifica a resposta do fato religioso enquanto natureza do 

modelo fenomenológico. 

Fonte:  

 XAVIER, Mateus Geraldo. Contribuição do ensino religioso no acesso à fé. São Paulo: Loyola, 2006. p 14-28. 

 COOGAN, Michel D. Religiões – História, tradições e fundamentos das principais crenças religiosas. São Paulo: 

Publifolha, 2007.  

 
Questão: 50 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por ausência de fundamentação. 
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Questão: 51 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por ausência de fundamentação. 
 
Questão: 52 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão pede uma resposta na perspectiva da história do Islamismo, da origem das expressões culturais 

intra-religiosas. Nesse sentido conforme a bibliografia referenciada, num período pré-islâmico, Meca já era uma cidade 

sagrada, pois possuía o Haram, que era um local de peregrinação e de culto politeísta pagão. A partir desse fato, 

começou a se usar a expressão Haram num sentido negativo como forma de afirmação do atual e bom islamismo sobre 

o antigo, ruim e politeísta Haram. Nesse sentido, o recurso é improcedente.  

Fonte: COOGAN, Michel D. Religiões – História, tradições e fundamentos das principais crenças religiosas. São Paulo: 

Publifolha, 2007. 

 

Questão: 53 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por ausência de fundamentação. 
 
Questão: 55 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Buda conseguiu criar uma doutrina em torno dos seus ensinamentos, onde não existe um “Deus Criador”. A letra D não 

é a correta em função da iluminação não ser uma exclusividade de Buda.  

Fonte: COOGAN, Michel D. Religiões – História, tradições e fundamentos das principais crenças religiosas. São Paulo: 

Publifolha, 2007.  

 
Questão: 56 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As afirmações são baseadas na bibliografia referenciada. Não existe alternativa para o caso do questionamento, o que 

não induz ao erro. 

Fonte: COOGAN, Michel D. Religiões – História, tradições e fundamentos das principais crenças religiosas. São Paulo: 

Publifolha, 2007. p 166-67 

 
Questão: 59 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 
Não foram os sociólogos os pioneiros da discussão sobre ética e sim os filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles. 

O gabarito oficial consta letra D quando a alternativa da questão deve ser a letra C, ou seja, V, F, V, V; conforme consta 

na prova que foi formulada.  

Fonte:  

 Obras: Marilena Chauí em seu livro Convite à Filosofia (2008) 

 Silvio Gallo. Livro: Ética e Cidadania - Caminhos da Filosofia / Editora: Papirus 

 
Questão: 60 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
O gabarito oficial consta letra C quando a alternativa da questão deve ser a letra D, ou seja, “Pensar a relação sujeito e 
objeto, buscando a síntese das múltiplas determinações pessoais, particularidades e estruturais.”; conforme consta na 
prova que foi formulada.  
 Apenas essa acima está correta uma vez que a teoria filosófica tem sim aplicabilidade prática e nos ajuda a conduzir 
nossa vida. Além disso, o sujeito deve estabelecer laços com sujeitos e objetos do mundo à sua volta.. isolar não é o 
caminho. 
Fonte:  
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 Ética e Cidadania - Caminhos da Filosofia 
   Autor: Gallo, Silvio  /  Editora: Papirus 

 

 O que é Ética - Coleção Primeiros Passos 
   Autor: Valls, Alvaro L. M. /  Editora: Brasiliense   

 

 Ética e Moral - A Busca dos Fundamentos 
   Autor: Boff, Leonardo  /  Editora: Vozes 
 

 

Cargo: Professor de Filosofia 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “mimética”, significa “dotado de mimetismo (diz-se de organismo). Etim. gr. mimetikós, é, ón ‘que tem talento 

para imitar, imitador’, por infl. do fr. mimétique relativo a mimetismo”. Portanto a palavra “gestual” não é sinônima de 

“mimética”. 

A alternativa correta para essa questão é a “A”, pois “fugaz” é sinônimo de “fugidio”. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (com a nova ortografia da língua portuguesa). Rio de Janeiro/ 2009 . 1ª 

edição. Editora Objetiva. 

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Luiz Antonio Sacconi, “se o termo regido de preposição estiver preso a adjetivo ou a advérbio, será sempre 

complemento nominal. Se o termo regido de preposição estiver preso a um substantivo, pode-se ter complemento ou 

adjunto adnominal. O substantivo de valor relativo, ou seja, que reclama complemento, será sempre abstrato e, 

geralmente, de radical idêntico ao do verbo que lhe corresponde na família de palavras.” Na alternativa “A”, ‘do 

efêmero” completa o sentido de ‘perda’ (substantivo abstrato de radical idêntico ao verbo ‘perder’). 

Na alternativa “B”, a palavra “meio” é um advérbio empregado no sentido de “através”, portanto “da natureza” é um 

complemento nominal. 

Na alternativa “C”, a palavra “momento” é um substantivo abstrato, portanto “da criação” é também um complemento 

nominal. 

Na alternativa “D”, a palavra “fotógrafo” é um substantivo concreto, portanto, “da natureza” é um Adjunto Adnominal. 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria  e Prática – Ed. Atual. 

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Na alternativa “A”, os pronomes possessivos (seu, sua) deveriam ter sido usados na 2ª pessoa do plural (vosso, vossa). 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A única alternativa que constitui um erro é a “A” porque não se usa artigo depois do pronome relativo “cujo”. A 

alternativa “C” está correta, pois a palavra “incipiente” significa “principiante” e não “ignorante”. 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual e Dicionário Houaiss da língua portuguesa. 

Ed. Objetiva 
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Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A inspiração é a força motriz do artista. Ainda que existam os obstáculos, o artista, inspirado, é capaz de produzir. No 

texto, o autor deixa claro essa força, pois ainda que os estorvos existam, isso não impede o artista de criar. Ele cria na 

tristeza e na alegria. Os estorvos estão presentes, mas “Quando o homem está inspirado, nada o detém.” 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 13 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado dessa questão o trecho “O desejo começará a fazer as pazes com o coração” deveria ter sido destacado. 

Da forma como foi apresentada a alternativa passou a conter mais de uma resposta. 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 14 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A tradução da expressão latina “Fiat lux” não foi adicionada ao enunciado, tornando impossível sua analogia à criação do 

mundo (texto bíblico), pois na sequência da exposição de fatos, o autor atrela essa expressão à criação artística à qual 

ela se refere, no período redigido. A ausência dessa tradução pode ter induzido a assinalar a alternativa que continha 

“texto publicitário” por se tratar de uso mais freqüente de Fiat (marca italiana de automóveis) e Lux ( marca de sabonete 

pertencente ao grupo Unilever) e também  à marca de fósforos ( Fiat lux). 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Raramente encontramos um texto que seja, por exemplo, totalmente narrativo ou totalmente argumentativo. Em geral, 

os textos são formados por “sequências” de um determinado tipo. Contudo ao observar os diferentes gêneros textuais, 

perceberemos que muitos deles apresentam sequência tipológica predominante e, por essa razão, tem assim, 

estabelecida sua tipologia. 

O texto em questão possui características de um texto expositivo por ter, predominantemente, uma linguagem objetiva, 

verbos no presente, narrativa em 3ª pessoa para expor informações e transmitir conhecimentos. Os outros elementos 

também presentes no texto mesclam outras tipologias, mas o fator expositivo predomina. 

Fonte: Sarmento, Leila Lauar. Oficina de Redação – 4ª edição – Editora Moderna. 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, Seção III Ensino Médio, estabelece em seu 

artigo: 

Art. 26. O Ensino Médio, etapa final do processo formativo da Educação Básica, é orientado por princípios e finalidades 

que preveem: 

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o 

prosseguimento de estudos; 

 II – a preparação básica para a cidadania e o trabalho, tomado este como princípio educativo, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de enfrentar novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores; 

 III – o desenvolvimento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e estética, o desenvolvimento 

da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

 IV – a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos presentes na sociedade contemporânea, relacionando a 

teoria com a prática. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica 
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Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para que se conquiste a inclusão social, a educação escolar deve fundamentar-se na ética e nos valores da liberdade, na 

justiça social, na pluralidade, na solidariedade e na sustentabilidade, cuja finalidade é o pleno desenvolvimento de seus 

sujeitos, nas dimensões individual e social de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, compromissados com a 

transformação social. Diante dessa concepção de educação, a escola é uma organização temporal, que deve ser menos 

rígida, segmentada e uniforme, a fim de que os estudantes, indistintamente, possam adequar seus tempos de 

aprendizagens de modo menos homogêneo e idealizado.  

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A relação entre cuidar e educar se concebe mediante internalização consciente de eixos norteadores, que remetem à 
experiência fundamental do valor, que influencia significamente a definição da conduta, no percurso cotidiano escolar. 
Não de um valor pragmático e utilitário de educação, mas do valor intrínseco àquilo que deve caracterizar o 
comportamento de seres humanos, que respeitam a si mesmo, aos outros, à circunstância social e ao ecossistema. 
Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumentos improcedentes. A questão é contextualiza pela charge de Mafalda (Quino), onde se questiona o tipo de 

avaliação indicada pela professora na anotação da prova de seu amigo, onde está escrito “péssimo”.  O amigo encontra-

se indignado, principalmente por não ser um aluno ausente!  

O comando da questão pede-se que indique quais itens representam o entendimento da professora acerca do tema 

avaliação. 

Neste caso, a professora utiliza os erros para reforçar no aluno uma visão culposa da vida, pois além de ser castigado por 

outros ainda sofre uma autopunição. Entende também que comentários, tais como: “péssimo”, “muito ruim”, ou 

“precisa melhorar”, sobre as tarefas dos alunos, auxilia-os a localizar as dificuldades, oferecendo-lhes a oportunidade de 

descobrir melhores soluções. E ainda, valorização apenas as respostas erradas dos alunos para dar continuidade à ação 

educativa, corrigindo e apontando o que julgam que seja o certo. 

Entretanto, os erros das crianças podem desta maneira, auxiliar muito o professor, norteando sua conduta em sala de 

aula colocando um ponto final a cada tarefa que o aluno faz. 

A professora assim acaba anulando o caráter de continuidade de sua própria ação educativa e impede ao aluno o 

progresso natural em termos de processo de conhecimento. 

Segundo HOFFMANN (2000, p. 85), “[...] os registros de avaliação devem responder questões que parecem esquecidas 

na escola: O aluno aprendeu?/ Ainda não aprendeu? Quais os encaminhamentos feitos ou por fazer nesse sentido?” 

Muitos professores valorizam apenas as respostas erradas dos alunos para dar continuidade à ação educativa, corrigindo 

e apontando o que julgam que seja o certo. 

Se analisarmos o significado da palavra corrigir, teremos retificar, endireitar, consertar, este sentido de correção daria 

ao professor o direito de refazer o que o outro fez, a partir desta perspectiva é possível um questionamento a cerca da 

correção, se a mesma favorece a compreensão e o desenvolvimento da autonomia dos alunos, se o fato do professor 

apontar uma resposta certa ou errada contribui para que o aluno tome consciência das contradições do que está certo 

ou errado. 

Portanto a única resposta que não representa o pensamento da professora representada na charge é o item II. 

Fonte: 

 Avaliação Mediadora: a ponte entre o conhecimento e a aprendizagem. 

 Para entender a história... ISSN 2179-4111. Ano 3, Vol. jun., Série 12/06, 2012, p.01-19. 

 
 
 



 

110 

 

Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão não coloca o problema do público e privado de uma maneira geral, mas sim no sentido de Platão ter 

empreendido juízo de valor comparativo entre o público e o privado de forma a dizer ser um mais importante que o 

outro. Ainda, as terminologias são anacrônicas a Platão. Dessa forma, o recurso se torna improcedente. 

Fonte: DURANT, Will. A História da Filosofia. Tradução: Luiz Carlos do Nascimento Silva. São Paulo: Nova Cultura, 1996. p 

42-44. 

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Apesar da citação do livro de DURAN, o pensamento não necessariamente o pertence, haja vista escrever sobre a 

história da filosofia. Assim, o conteúdo não é tão específico como dito compreendendo a questão dentro do conteúdo 

programático: Política: Platão. O recurso improcede. 

Fonte: DURANT, Will. A História da Filosofia. Tradução: Luiz Carlos do Nascimento Silva. São Paulo: Nova Cultura, 1996. p 

44-46. 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme a referência bibliográfica, o termo ideal utilizado não necessariamente remonta ao sistema das ideias 

platônicas, nem faz Aristóteles reprodutor delas. O historiador da filosofia nesse trecho diz sobre a boa fundação e 

coerência na realidade de suas concepções da natureza humana. Recurso improcedente. 

Fonte: DURANT, Will. A História da Filosofia. Tradução: Luiz Carlos do Nascimento Silva. São Paulo: Nova Cultura, 1996. p 

90. 

 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Existem muitas proximidades em torno do pensamento desses gregos, porém a questão evoca uma perspectiva em 

torno da paixão. Dessa forma, conforme a referência existe apenas uma resposta correta: B – Vício e da virtude. 

Fonte: DURANT, Will. A História da Filosofia. Tradução: Luiz Carlos do Nascimento Silva. São Paulo: Nova Cultura, 1996. p 

92. 

 
Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O erro material alegado no recurso não comprometeu o resultado da questão nem possuiu efeito ludibriador, pois 

havia, além de "Housseau", outros filósofos fora do sistema de Descartes na mesma alternativa. Dessa forma, o recurso 

é considerado improcedente para efeito de anulação. 

Fonte: GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia – Romance da história da filosofia. Tradução João Azenha Junior. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995. p 253 

 
Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Apesar da ação do Homem ser o fato do mal, a sua concepção está na ideia construída por Agostinho da ausência de 

Deus. Nesse sentido, num olhar isolado como as alternativas se apresentam, a ausência de Deus é muito mais 

esclarecedora por si só do pensamento de Agostinho do que a vontade do Homem, que é muito mais ampla e propensa 

às diversidades de interpretações. 

Fonte: GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia – Romance da história da filosofia. Tradução João Azenha Junior. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995. p 195. 
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Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em sua ética Spinoza pretendeu mostrar que a vida do Homem é governada pelas leis da natureza. Para ele o Homem 

deveria se libertar de suas vontades em função das leis da natureza, a qual ele chama de substância ou de Deus ou 

simplesmente natureza. Sentimentos e sensações como dito na afirmação em discussão não quer dizer separação delas, 

mas simbolizam a vontade subjetiva diante da natureza que é objetiva. 

Fonte: GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia – Romance da história da filosofia. Tradução João Azenha Junior. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995. p 268-69. 

 
Questão: 56 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Kant achava que as premissas de que a alma é imortal, de que existe um Deus e de que o Homem possui livre arbítrio 

eram pressupostos de certa forma imprescindíveis para a moral do homem. Ele chamou de postulado prático a fé numa 

alma imortal, em Deus e no livre arbítrio. Dessa forma, a única alternativa incorreta é A: proselitismo.  

Fonte: GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia – Romance da história da filosofia. Tradução João Azenha Junior. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995. p 354. 

 
Questão: 58 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabarito oficial consta letra C e deve ser mantida. Foi feita uma explanação a respeito de apenas um item da questão, 

que poderia mudar seu gabarito. No entanto, a explanação fica comprometida, uma vez que demonstra(m) concordar 

que o item tem vínculo com a ética de uma empresa democrática que deve mesmo ter a fidelidade dos seus membros. 

Porém, ao mesmo tempo, explana não aceita-la porque faz alusão à necessidade dessa atitude vir vinculada à uma visão 

crítica e não como uma fidelidade “às cegas”. Na questão não há preocupação em detalhar ou definir o tipo ou 

intensidade ou a forma em que essa atitude deve ocorrer e sim apenas ao princípio ético de ser fiel, fidedigno á empresa 

que se trabalha. Cabe ressaltar que a questão tem por comando uma empresa que se orienta por princípios 

considerados éticos, que aparecem nos itens do enunciado. É preciso que se entenda que há ações éticas nos itens do 

enunciado, que remete a orientação por princípios como é o caso específico da FIDELIDADE. 

Explicação: Não podem ser considerados ações de princípios éticos: manter uma relação sem diálogo (ainda mais uma 

relação não-transparente) e eliminar participantes, quando que o correto é abrir um diálogo para que se possa avaliar se 

há espaço para a mudança de conduta do membro que errou. 

Fonte:  

 SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. Ética. 16.ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. 

 VALLS, Álvaro. O que é ética. São Paulo. 7ª ed. São Paulo: Brasiliense. 

Questão: 59 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Um item da questão refere-se à ética no campo pessoal, que causa possibilidade de interpretação subjetiva porque 
envolve temas mais polêmicos como aborto, eutanásia etc. Sendo assim, o item não caberia especialmente ao 
enunciado que foi proposto, ou seja, a ética no campo profissional.  
Portanto a questão foi anulada. 
 
Questão: 60 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Apesar de no texto da questão afirmar que existem atitudes antiéticas, pede-se que analise os itens abaixo. Logo em 

seguida é que vem o enunciado, onde fica claro que se pede para destacar a alternativa que possui atitudes ÉTICAS 

apenas. Por este motivo, a questão permanece com seu gabarito oficial que destaca como éticas as atitudes presentes 

nos itens I e III.  

Explicação: Os itens I e III possuem atitudes saudáveis e éticas para o ambiente profissional. No entanto, as demais não 

são, pois, os prazos de um trabalho precisam estar coerentes com o tempo necessário para sua execução. Outro ponto: 
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não cumprir com combinados, como prazos de pagamento é lamentável, uma vez que as pessoas dependem deles para 

honrar também outros compromissos firmados. Essas são atitudes antiéticas. Além desses, tem o assédio moral que 

interrompe qualquer diálogo sadio e, ainda, os tipos de invasões em ambientes não autorizados e/ou feitas sem o 

consentimento dos envolvidos, como uso de câmeras, gravações de conversas, fotografias de objetos, ambientes etc.... 

enfim tudo o que sugere obscuridade e invasão de privacidade.  

Fonte:  

 VALLS, Álvaro. O que é ética. São Paulo. 7ª ed. São Paulo: Brasiliense. 

 http://www.portaleducacao.com.br/administracao/artigos/64064/atitudes-antieticas-em-relacionamentos-

profissionais#ixzz3ufriXgYI 

 
 

Cargo: Professor de Física 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “mimética”, significa “dotado de mimetismo (diz-se de organismo). Etim. gr. mimetikós, é, ón ‘que tem talento 

para imitar, imitador’, por infl. do fr. mimétique relativo a mimetismo”. Portanto a palavra “gestual” não é sinônima de 

“mimética”. 

A alternativa correta para essa questão é a “A”, pois “fugaz” é sinônimo de “fugidio”. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa ( com a nova ortografia da língua portuguesa). Rio de Janeiro/ 2009 . 1ª 

edição. Editora Objetiva. 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A oração “que aquela obra provocará surpresa e admiração” exprime o efeito, a conseqüência da “mensagem tão 

poderosa que o quadro ‘Guernica’ devolve ao avaliador”. Essa oração foi introduzida pelo transpositor ‘que’ a que se 

prende na oração principal a expressão ‘tão’ de natureza intensiva.” 

Fonte: BECHARA, Evanildo – Moderna Gramática da Língua Portuguesa – 37ª ed. rev. e ampl.- 14ª reimpressão. Rio de 

Janeiro: Lucerna -2004  

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Luiz Antonio Sacconi, “se o termo regido de preposição estiver preso a adjetivo ou a advérbio, será sempre 

complemento nominal. Se o termo regido de preposição estiver preso a um substantivo, pode-se ter complemento ou 

adjunto adnominal. O substantivo de valor relativo, ou seja, que reclama complemento, será sempre abstrato e, 

geralmente, de radical idêntico ao do verbo que lhe corresponde na família de palavras.” Na alternativa “A”, ‘do 

efêmero” completa o sentido de ‘perda’ (substantivo abstrato de radical idêntico ao verbo ‘perder’). 

Na alternativa “B”, a palavra “meio” é um advérbio empregado no sentido de “através”, portanto “da natureza” é um 

complemento nominal. 

Na alternativa “C”, a palavra “momento” é um substantivo abstrato, portanto “da criação” é também um complemento 

nominal. 

Na alternativa “D”, a palavra “fotógrafo” é um substantivo concreto, portanto, “da natureza” é um Adjunto Adnominal. 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 

 
 
 
 
 

http://www.portaleducacao.com.br/administracao/artigos/64064/atitudes-antieticas-em-relacionamentos-profissionais#ixzz3ufriXgYI
http://www.portaleducacao.com.br/administracao/artigos/64064/atitudes-antieticas-em-relacionamentos-profissionais#ixzz3ufriXgYI
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Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Na alternativa “A”, os pronomes possessivos (seu, sua) deveriam ter sido usados na 2ª pessoa do plural (vosso, vossa). 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A figura de linguagem “Apóstrofe” faz parte do conteúdo programático Figuras de Linguagem e consiste na interpelação 

direta às pessoas ou coisas personificadas e empresta grande valor ao discurso. O excerto destacado, nessa questão, 

constitui um exemplo de “apóstrofe”. O autor dá destaque à fala do fotógrafo da natureza que interpela a inspiração de 

forma emotiva. 

Fonte: Hênio Tavares – Teoria Literária – 9ª edição – Editora Itatiaia Ltda – belo Horizonte. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A inspiração é a força motriz do artista. Ainda que existam os obstáculos, o artista, inspirado, é capaz de produzir. No 

texto, o autor deixa claro essa força, pois ainda que os estorvos existam, isso não impede o artista de criar. Ele cria na 

tristeza e na alegria. Os estorvos estão presentes, mas “Quando o homem está inspirado, nada o detém.” 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 13 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado dessa questão o trecho “O desejo começará a fazer as pazes com o coração “ deveria ter sido destacado. 

Da forma como foi apresentado a alternativa passou a conter mais de uma resposta. 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 14 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A tradução da expressão latina “Fiat lux” não foi adicionada ao enunciado, tornando impossível sua analogia à criação do 

mundo (texto bíblico), pois na sequência da exposição de fatos, o autor atrela essa expressão à criação artística à qual 

ela se refere, no período redigido. A ausência dessa tradução pode ter induzido a assinalar a alternativa que continha 

“texto publicitário” por se tratar de uso mais frequente de Fiat (marca italiana de automóveis) e Lux (marca de sabonete 

pertencente ao grupo Unilever) e também à marca de fósforos (Fiat lux). 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Raramente encontramos um texto que seja, por exemplo, totalmente narrativo ou totalmente argumentativo. Em geral, 

os textos são formados por “sequências” de um determinado tipo. Contudo ao observar os diferentes gêneros textuais, 

perceberemos que muitos deles apresentam sequência tipológica predominante e, por essa razão, tem assim, 

estabelecida sua tipologia. 

O texto em questão possui características de um texto expositivo por ter, predominantemente, uma linguagem objetiva, 

verbos no presente, narrativa em 3ª pessoa para expor informações e transmitir conhecimentos. Os outros elementos 

também presentes no texto mesclam outras tipologias, mas o fator expositivo predomina. 

Fonte: Sarmento, Leila Lauar. Oficina de Redação – 4ª edição – Editora Moderna. 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As afirmativas se contradizem pois, a crítica a essa organização em série é pelo fato dos tempos  e espaços serem 

considerados iguais e não diferentes. Por tradição, o processo de ensino e aprendizagem na escola tem sido organizado 

em série, mas essa organização tem sido criticada, porque se fundamenta na ideia de que os tempos e espaços de 



 

114 

 

aprendizagem devem ser iguais para todos, e isso desconsidera as diferenças no ritmo de aprendizagem dos alunos de 

uma mesma turma. 

Fonte: A organização da educação básica no Brasil. Site: www.uniube.br 

 

Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em termos estritos, ciclos são períodos de escolarização maiores que as séries anuais e que superam a fragmentação e 

desarticulação excessiva do currículo (BARRETTO; MITRULIS, 1999). 

Fonte: A organização da educação básica no Brasil. www.uniube.br 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, Seção III Ensino Médio, estabelece em seu 

artigo: 

Art. 26. O Ensino Médio, etapa final do processo formativo da Educação Básica, é orientado por princípios e finalidades 

que preveem: 

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o 

prosseguimento de estudos; 

 II – a preparação básica para a cidadania e o trabalho, tomado este como princípio educativo, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de enfrentar novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores; 

 III – o desenvolvimento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e estética, o desenvolvimento 

da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

 IV – a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos presentes na sociedade contemporânea, relacionando a 

teoria com a prática. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a  Educação Básica 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a criança desenvolve a capacidade de representação, indispensável para a 

aprendizagem da leitura, dos conceitos matemáticos básicos e para a compreensão da realidade que a cerca, 

conhecimentos que se postulam para esse período da escolarização. O desenvolvimento da linguagem permite a ela 

reconstruir pela memória as suas ações e descrevê-las, bem como planejá-las, habilidades também necessárias às 

aprendizagens previstas para esse estágio. A aquisição da leitura e da escrita na escola, fortemente relacionada aos usos 

sociais da escrita nos ambientes familiares de onde veem as crianças, pode demandar tempos e esforços diferenciados 

entre os alunos da mesma faixa etária. A criança nessa fase tem maior interação nos espaços públicos, entre os quais se 

destaca a escola. Esse é, pois, um período em que se deve intensificar a aprendizagem das normas da conduta social, 

com ênfase no desenvolvimento de habilidades que facilitem os processos de ensino e de aprendizagem. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não procedem. A questão é contextualiza pela charge de Mafalda (Quino), onde se questiona o tipo 

de avaliação indicada pela professora na anotação da prova de seu amigo, onde está escrito “péssimo”.  O amigo 

encontra-se indignado, principalmente por não ser um aluno ausente!  

O comando da questão pede-se que indique quais itens representam o entendimento da professora acerca do tema 

avaliação. 

Neste caso, a professora utiliza os erros para reforçar no aluno uma visão culposa da vida, pois além de ser castigado por 

outros ainda sofre uma autopunição. Entende também que comentários, tais como: “péssimo”, “muito ruim”, ou 

“precisa melhorar”, sobre as tarefas dos alunos, auxilia-os a localizar as dificuldades, oferecendo-lhes a oportunidade de 
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descobrir melhores soluções. E ainda, valorização apenas as respostas erradas dos alunos para dar continuidade à ação 

educativa, corrigindo e apontando o que julgam que seja o certo. 

Entretanto, os erros das crianças podem desta maneira, auxiliar muito o professor, norteando sua conduta em sala de 

aula colocando um ponto final a cada tarefa que o aluno faz. 

A professora assim acaba anulando o caráter de continuidade de sua própria ação educativa e impede ao aluno o 

progresso natural em termos de processo de conhecimento. 

Segundo HOFFMANN (2000, p. 85), “[...] os registros de avaliação devem responder questões que parecem esquecidas 

na escola: O aluno aprendeu?/ Ainda não aprendeu? Quais os encaminhamentos feitos ou por fazer nesse sentido?” 

Muitos professores valorizam apenas as respostas erradas dos alunos para dar continuidade à ação educativa, corrigindo 

e apontando o que julgam que seja o certo. 

Se analisarmos o significado da palavra corrigir, teremos retificar, endireitar, consertar, este sentido de correção daria 

ao professor o direito de refazer o que o outro fez, a partir desta perspectiva é possível um questionamento a cerca da 

correção, se a mesma favorece a compreensão e o desenvolvimento da autonomia dos alunos, se o fato do professor 

apontar uma resposta certa ou errada contribui para que o aluno tome consciência das contradições do que está certo 

ou errado. 

Portanto a única resposta que não representa o pensamento da professora representada na charge é o item II. 

Fonte: 

 Avaliação Mediadora: a ponte entre o conhecimento e a aprendizagem. 

 Para entender a história... ISSN 2179-4111. Ano 3, Vol. jun., Série 12/06, 2012, p.01-19. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Uma pessoa se encontra na beirada de uma piscina e observa uma moeda no fundo da mesma através de um feixe 

luminoso perpendicular a superfície da água que se encontra em repouso. Se a moeda é observada a 43cm acima de sua 

posição real, então a profundidade no local onde ela se encontra é de: 

Considerar: nágua=4/3 e nar=1 

nobservador / n objeto = p’/p 

1/(4/3) =p-43/p 

3/4=p-43/p 

3p=4p-172 

p=172cm=1,72m 

Fonte: CARRON, Wilson; GUIMARÃES, Oswaldo. As Faces da Física. São Paulo: Moderna, 2002. Volume único. 

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Análise de cada alternativa de resposta: 

a) as áreas varridas A1 e A2 são iguais. (Falsa) 

As distâncias percorridas nos trechos I-II e III-IV são iguais. Assim no trecho III-IV a área varrida é maior do que no trecho 

I-II , uma vez que o planeta se encontra mais afastado do Sol.   

b) os intervalos de tempo para percorrê-las são iguais.(Falsa) 

Quanto mais afastado do Sol, menor é a velocidade do planeta. Como as distâncias percorridas nos trechos 

apresentados são iguais, então o tempo no trecho III-IV é maior que no trecho I-II uma vez que sua velocidade é menor 

nesse trecho. 

c) as velocidades de translação não são constantes em cada um desses trechos.(Verdadeira) 

De acordo com a Segunda Lei de Kepler: O segmento que une o Sol a um planeta descreve áreas iguais em intervalos de 

tempo iguais. Temos que a razão entre a área varrida e o tempo gasto (A / ∆t) é constante. A velocidade de translação 



 

116 

 

do planeta ao redor do sol não é constante, pois ele necessita percorrer diferentes distâncias (arcos) em intervalo de 

tempos iguais. O planeta possui maior velocidade quando está mais próximo do sol (periélio) e menor quando está mais 

afastado (afélio). 

d)  as áreas varridas A1 e A2 são inversamente proporcionais aos respectivos deslocamentos.(Falsa) 

Os deslocamentos apresentados são iguais. Não faz sentido portanto afirmar que as áreas varridas são 

inversamente proporcionais aos deslocamentos apresentados. 

Fonte: CARRON, Wilson; GUIMARÃES, Oswaldo. As Faces da Física. São Paulo: Moderna, 2002. Volume único. 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O movimento é dito uniforme, pois não ocorre variação no módulo de sua velocidade, assim como no movimento 

circular uniforme.  

A aceleração resultante no movimento circular uniforme é a aceleração centrípeta, sendo esta inversamente 

proporcional ao raio da curva. Verifica-se contanto que no caso apresentado, à medida que o veículo percorre a 

trajetória, o raio da curva aumenta e assim a aceleração resultante diminui já que a aceleração é inversamente 

proporcional ao raio. Assim a aceleração resultante é decrescente. 

Fonte: CARRON, Wilson; GUIMARÃES, Oswaldo. As Faces da Física. São Paulo: Moderna, 2002. Volume único. 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Peso aparente= Peso – Empuxo 

0,8 =0,1.10 - E 

0,8 =1 - E 

E=0,2N 

Cálculo do volume do corpo, que neste caso, por estar submerso, é igual ao volume de água por ele deslocado: 

E=dvg=0,2 

1.103.V.10=0,2 

v=0,2.10-4 m3 

 Cálculo da densidade do corpo: 

D=m/V 

d=0,1/0,2.10-4 

d=0,5.104kg/m3 

d=5000kg/m3 

d=5000kg/10-3 cm3 

d=5 g/cm3 

Fonte: CARRON, Wilson; GUIMARÃES, Oswaldo. As Faces da Física. São Paulo: Moderna, 2002. Volume único. 

 

Questão: 41 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Erro no enunciado: os 15 anos da viagem se referem ao interior da nave e não a Terra.  

Cálculo da velocidade da nave em função da velocidade da luz: 

v=d/t 

d=v.t 

12anos.c=v.15anos  (no interior da nave) 

v=12c/15=4c/5=0,8c (Assim a velocidade da nave é de 80% da velocidade da luz) 

Cálculo do tempo transcorrido na terra. 

t=t’/  

t=15/  
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t=15/  

t=15/  

t=15/  

t=15/0,6 

t=25 anos, 

Fonte: CARRON, Wilson; GUIMARÃES, Oswaldo. As Faces da Física. São Paulo: Moderna, 2002. Volume único. 

 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ainda que não tenha sido informado o valor da aceleração da gravidade do local como 10m/s2, não faz sentido 

considerar o valor como 9,8m/s2 uma vez que o valor obtido no cálculo apresenta casas decimais, o que não se verifica 

em nenhuma das alternativas de resposta.  Segue a resolução: 

EMA=EMC +perdas 

EPA + ECA= EPC + ECC +4,5.103 

m.g.hA+0=m.g.hC + m.v2/2 +4500 

m.10.10=m.10.5+m.82/2 +4500 

100m=50m+32m+4500 

18m=4500 

m=250kg 

98m=49m+32m+4500 

Fonte: CARRON, Wilson; GUIMARÃES, Oswaldo. As Faces da Física. São Paulo: Moderna, 2002. Volume único. 

 
Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A falta de informação sobre a massa da corda e do atrito na polia não prejudica na resolução da questão, pois uma vez 

não mencionados devem, por uma questão de lógica, serem desconsiderados, ou seja, admitidos como desprezíveis.    

FR=m.a 

T-P=m.a 

6-m.10=m.5 

15m=6 

m=0,4kg 

Fonte: CARRON, Wilson; GUIMARÃES, Oswaldo. As Faces da Física. São Paulo: Moderna, 2002. Volume único. 

 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A frequência se mantém constante ao atravessar da corda A para a corda B: 

fA=fB 

vA/ A=vB/ B 

vA/0,4=vB/0,5 

vB =0,5vA/0,4 

vB =1,25vA 

Assim a velocidade apresenta um aumento de 25%. 

Fonte: CARRON, Wilson; GUIMARÃES, Oswaldo. As Faces da Física. São Paulo: Moderna, 2002. Volume único. 

 
Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Transformando 57°C em Kelvin: K=C+273=57+273=330K 

O corpo cuja temperatura havia sido registrado na escala Kelvin apresentou um aumento de 10% na sua temperatura: 

K’=1,1K. 
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O corpo cuja temperatura havia sido registrado na temperatura Celsius apresentou uma redução na sua temperatura: 

C’=C-0,62C 

K’=330 

330=1,1K 

K=300K  Transformando para a escala Celsius: C=300-273=27°C 

C’=C-0,62C 

57=0,38C 

C=57/0,38 

C=150°C 

Diferença entre as temperaturas iniciais: 150-27=123°C 

Fonte: CARRON, Wilson; GUIMARÃES, Oswaldo. As Faces da Física. São Paulo: Moderna, 2002. Volume único. 

 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para frequência de 330Hz tem-se:  F=v/2L           

                                                  330=v/2L    

                                                   v=660L           

Diminuindo em um terço o comprimento da parte vibrante tem-se: F’=v/2L’ 

                                                                                                                F’=v/2 .(2L/3) 

                                                                                                                F’=v/4L/3 

                                                                                                                F’=3v/4L 

                                                                                                                F’=3x660L/4L 

                                                                                                                F’=495Hz (Nota si). 

Fonte: CARRON, Wilson; GUIMARÃES, Oswaldo. As Faces da Física. São Paulo: Moderna, 2002. Volume único. 

 
Questão: 51 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Análise de cada alternativa de resposta: 

a) isotérmica as grandezas variáveis são diretamente proporcionais;                                                                     Numa 

transformação isotérmica as grandezas variáveis são a pressão e o volume e a relação entre essas grandezas é 

dada por P1.V1 =P2.V2 . Observa-se assim que as grandezas são inversamente proporcionais e, portanto a 

alternativa é FALSA. 

b) isobárica as grandezas variáveis são inversamente proporcionais; 

Numa transformação isobárica as grandezas variáveis são o volume e a temperatura e a relação entre essas 

grandezas é dada por.V1/T1 =V2/T2 Observa-se assim que as grandezas são diretamente proporcionais e portanto 

a alternativa é FALSA. 

c) isovolumétrica as grandezas variáveis são diretamente proporcionais; X 

Numa transformação isovolumétrica as grandezas variáveis são a pressão e a temperatura e a relação entre 

essas grandezas é dada por P1/T1 =P2/T2 Observa-se assim que as grandezas são diretamente proporcionais e 

portanto a alternativa é VERDADEIRA. 

d) genérica pelo menos uma das grandezas se mantém invariável. 

Numa transformação genérica todas as 3 grandezas: pressão, volume e temperatura são variáveis e portanto a 

alternativa é FALSA. 

Fonte: CARRON, Wilson; GUIMARÃES, Oswaldo. As Faces da Física. São Paulo: Moderna, 2002. Volume único. 

 
Questão: 53 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Aplicando-se a segunda lei de Newton tem-se: 

FR = m.a 
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FR = E - P 

m.a = E - P  

a =  -    

a = (V.µL.g / V.µC ) - g 

a = (µL.g/µC) -g 

a = g. (µL/µC – 1) 

a = g. (µL/(2/3µL) – 1) 

a = g. (1/(2/3) – 1) 

a = g. (3 /2– 1) 

a=0,5.g 

a=0,5.10 

a=5m/s2 

Fonte: CARRON, Wilson; GUIMARÃES, Oswaldo. As Faces da Física. São Paulo: Moderna, 2002. Volume único. 

 
Questão: 54 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Erro de digitação no enunciado: a força magnética cujo valor é 18.10-14N foi considerado como 18.10-4N. 

Segue o cálculo: 

F=q.v.B.sen  

18.10-14=8,0.10-19.1,5.105.3.sen  

18.10-14=36.10-14.sen  

18=36.sen  

sen =0,5 

=30° 

Fonte: CARRON, Wilson; GUIMARÃES, Oswaldo. As Faces da Física. São Paulo: Moderna, 2002. Volume único. 

 
Questão: 55 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa correta não consta entre as apresentadas conforme a resolução a seguir: 

QL+Qo=0 

m.cL.∆t+m.co. ∆t=0 

500.cL.(-30)+200.co.(30)=0 

-15000cL+6000co=0 

-5cL+2co=0 

2co=5cL 

co/cL=2,5 

Fonte: CARRON, Wilson; GUIMARÃES, Oswaldo. As Faces da Física. São Paulo: Moderna, 2002. 

 
Questão: 57 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão se refere à ordem de grandeza e por isso trata de uma estimativa e não um cálculo exato, não sendo, 

portanto fornecido o número que corresponde a população brasileira e nem mesmo o ano a que se refere.  

Observação: Poderia-se até mesmo estimar um valor entre 50.000.0000 e 500.000.000 e ainda assim não haveria 

alteração no resultado. Utilizar um valor fora dessa faixa não faria sentido, pois corresponderia a uma população de um 

Brasil que não se aproxima de nossa realidade já que estaria muito afastado de nosso tempo. Segue a resolução: 

Considerando a população brasileira  com 200 milhões de habitantes. 

Consumo= 40x15.000x200.000.000=4.101.15.103.2.108=120.1012=1,2.102.1012=1,2.1014 

Como 1,2<3,16, então a ordem de grandeza é 1014. 
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Fonte: CARRON, Wilson; GUIMARÃES, Oswaldo. As Faces da Física. São Paulo: Moderna, 2002. 

 
Questão: 59 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Um item da questão refere-se à ética no campo pessoal, que causa possibilidade de interpretação subjetiva porque 
envolve temas mais polêmicos como aborto, eutanásia etc. Sendo assim, o item não caberia especialmente ao 
enunciado que foi proposto, ou seja, a ética no campo profissional.  
Portanto a questão foi anulada. 
 
 

Cargo: Professor de Geografia 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “mimética”, significa “dotado de mimetismo (diz-se de organismo). Etim. gr. mimetikós, é, ón ‘que tem talento 

para imitar, imitador’, por infl. do fr. mimétique relativo a mimetismo”. Portanto a palavra “gestual” não é sinônima de 

“mimética”. 

A alternativa correta para essa questão é a “A”, pois “fugaz” é sinônimo de “fugidio”. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (com a nova ortografia da língua portuguesa). Rio de Janeiro/ 2009. 1ª 

edição. Editora Objetiva. 

 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na alternativa “A” a função exercida pela expressão sublinhada é a de “objeto direto. Nas demais alternativas as 

expressões sublinhadas estão exercendo a função de sujeito 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa que responde corretamente a essa questão é a “B”. Na alternativa “D” o pronome relativo “que” está se 

referindo à “nossa criança”, não sendo necessário citar a expressão completa. 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Luiz Antonio Sacconi, “se o termo regido de preposição estiver preso a adjetivo ou a advérbio, será sempre 

complemento nominal. Se o termo regido de preposição estiver preso a um substantivo, pode-se ter complemento ou 

adjunto adnominal. O substantivo de valor relativo, ou seja, que reclama complemento, será sempre abstrato e, 

geralmente, de radical idêntico ao do verbo que lhe corresponde na família de palavras.” Na alternativa “A”, ‘do 

efêmero” completa o sentido de ‘perda’ (substantivo abstrato de radical idêntico ao verbo ‘perder’). 

Na alternativa “B”, a palavra “meio” é um advérbio empregado no sentido de “através”, portanto “da natureza” é um 

complemento nominal. 

Na alternativa “C”, a palavra “momento” é um substantivo abstrato, portanto “da criação” é também um complemento 

nominal. 

Na alternativa “D”, a palavra “fotógrafo” é um substantivo concreto, portanto, “da natureza” é um Adjunto Adnominal. 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 
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Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Na alternativa “A”, os pronomes possessivos ( seu, sua)  deveriam ter sido usados na 2ª pessoa do plural (vosso, vossa). 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 

 
Questão: 08 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “criticar, como diz Antenor Nascentes, em seu Dicionário da Língua Portuguesa, significa “ fazer crítica, julgar, 

notando qualidades e defeitos...” .Portanto esse termo está implícito em todo o texto. Para se falar sobre o texto não é 

absolutamente necessário que se use apenas palavras nele contidas. 

Em relação à alternativa “C” é necessário afirmar que o texto explicita com clareza que o brilho de uma obra de arte se 

prende à própria qualidade estética e ao espectador que avalia e aprecia, não se referindo ao que afirma a alternativa 

“C”. 

Fonte: Dicionário da Língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras – Elaborado por Antenor Nascentes – Bloch 

Editores. 

 
Questão: 10 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A figura de linguagem “Apóstrofe” faz parte do conteúdo programático Figuras de Linguagem e consiste na interpelação 

direta às pessoas ou coisas personificadas e empresta grande valor ao discurso. O excerto destacado, nessa questão 

,constitui um exemplo de “apóstrofe”. O autor dá destaque à fala do fotógrafo da natureza que interpela a inspiração de 

forma emotiva. 

Fonte: Hênio Tavares – Teoria Literária – 9ª edição – Editora Itatiaia Ltda – belo Horizonte. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A inspiração é a força motriz do artista. Ainda que existam os obstáculos, o artista, inspirado, é capaz de produzir. No 

texto, o autor deixa claro essa força, pois ainda que os estorvos existam, isso não impede o artista de criar. Ele cria na 

tristeza e na alegria. Os estorvos estão presentes, mas “Quando o homem está inspirado, nada o detém.” 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 13 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado dessa questão o trecho “O desejo começará a fazer as pazes com o coração “ deveria ter sido destacado. 

Da forma como foi apresentada a alternativa passou a conter mais de uma resposta. 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 14 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A tradução da expressão latina “Fiat lux” não foi adicionada ao enunciado, tornando impossível sua analogia à criação do 

mundo (texto bíblico), pois na sequência da exposição de fatos, o autor atrela essa expressão à criação artística à qual 

ela se refere, no período redigido. A ausência dessa tradução pode ter induzido a assinalar a alternativa que continha 
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“texto publicitário” por se tratar de uso mais frequente de Fiat (marca italiana de automóveis) e Lux ( marca de sabonete 

pertencente ao grupo Unilever) e também  à marca de fósforos ( Fiat lux). 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Raramente encontramos um texto que seja, por exemplo, totalmente narrativo ou totalmente argumentativo. Em geral, 

os textos são formados por “sequências” de um determinado tipo. Contudo ao observar os diferentes gêneros textuais, 

perceberemos que muitos deles apresentam sequência tipológica predominante e, por essa razão, tem assim, 

estabelecida sua tipologia. 

O texto em questão possui características de um texto expositivo por ter, predominantemente, uma linguagem objetiva, 

verbos no presente, narrativa em 3ª pessoa para expor informações e transmitir conhecimentos. Os outros elementos 

também presentes no texto mesclam outras tipologias, mas o fator expositivo predomina. 

Fonte: Sarmento, Leila Lauar. Oficina de Redação – 4ª edição – Editora Moderna. 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As afirmativas se contradizem, pois, a crítica a essa organização em série é pelo fato dos tempos e espaços serem 

considerados iguais e não diferentes. Por tradição, o processo de ensino e aprendizagem na escola tem sido organizado 

em série, mas essa organização tem sido criticada, porque se fundamenta na ideia de que os tempos e espaços de 

aprendizagem devem ser iguais para todos, e isso desconsidera as diferenças no ritmo de aprendizagem dos alunos de 

uma mesma turma. 

Fonte: A organização da educação básica no Brasil. Site: www.uniube.br 

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A cartilha neoliberal tem subordinado a Educação aos interesses de mercado, do mesmo modo que essa ideologia tem 

balizado os princípios e os valores educacionais, em todos os níveis e categorias. A formação crítica é progressivamente 

substituída por uma formação tecnicista, com tendências à especialização e ao estritamento curricular. 

Fonte: SENKEVICS, Adriano. As políticas neoliberais na Educação: Um panorama geral. 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
São consequências do neoliberalismo na educação, entre outros: Privatização das Universidades. 

Fonte: ANDRIOLI, Antônio Inácio. As políticas educacionais no contexto do neoliberalismo. 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A construção da autonomia, pela Escola, requer a superação de um grande número de dificuldades, tanto de caráter 

burocrático quanto pedagógico. Estas dificuldades constituem-se, de acordo com Gadotti e Romão (1997, p.36), em 

obstáculos significativos ao processo democrático e à elaboração do projeto pedagógico, comumente resultando de 

limitações, tais como: a mentalidade que atribui aos técnicos e apenas a eles a capacidade de planejar, governar e que 

considera o povo incapaz de exercer o governo ou de participar de um planejamento coletivo em todas as suas fases. 

Fonte: MORASTONI, Josemary. Gestão democrática na escola e a organização do trabalho pedagógico.  
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Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, Seção III Ensino Médio, estabelece em seu 

artigo: 

Art. 26. O Ensino Médio, etapa final do processo formativo da Educação Básica, é orientado por princípios e finalidades 

que preveem: 

 I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o 

prosseguimento de estudos; 

 II – a preparação básica para a cidadania e o trabalho, tomado este como princípio educativo, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de enfrentar novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores; 

 III – o desenvolvimento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e estética, o desenvolvimento 

da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

 IV – a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos presentes na sociedade contemporânea, relacionando a 

teoria com a prática. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No Ensino Fundamental e no Médio, a figura da promoção e da classificação pode ser adotada em qualquer ano, série 

ou outra unidade de percurso escolhida, exceto no primeiro ano do Ensino Fundamental. Essas duas figuras 

fundamentam-se na orientação de que a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: I – 

avaliação contínua e cumulativa do desempenho do estudante, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; II – possibilidade de aceleração 

de estudos para estudantes com atraso escolar; III – possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante 

verificação do aprendizado; IV – aproveitamento de estudos concluídos com êxito; V – obrigatoriedade de apoio 

pedagógico destinado à recuperação contínua e concomitante de aprendizagem de estudantes com déficit de 

rendimento escolar, a ser previsto no regimento escolar. 

 A possibilidade de aceleração de estudos destina-se a estudantes com algum atraso escolar, aqueles que, por alguma 

razão, encontram-se em descompasso de idade. As razões mais indicadas têm sido: ingresso tardio, retenção, 

dificuldades no processo de ensino-aprendizagem ou outras. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na organização e gestão do currículo, as abordagens disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar, interdisciplinar e 

transdisciplinar requerem a atenção criteriosa da instituição escolar, porque revelam a visão de mundo que orienta as 

práticas pedagógicas dos educadores e organizam o trabalho do estudante. Perpassam todos os aspectos da organização 

escolar, desde o planejamento do trabalho pedagógico, a gestão administrativo acadêmica, até a organização do tempo 

e do espaço físico e a seleção, disposição e utilização dos equipamentos e mobiliário da instituição, ou seja, todo o 

conjunto das atividades que se realizam no espaço escolar, em seus diferentes âmbitos. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não procedem. A questão é contextualiza pela charge de Mafalda (Quino), onde se questiona o tipo 

de avaliação indicada pela professora na anotação da prova de seu amigo, onde está escrito “péssimo”.  O amigo 

encontra-se indignado, principalmente por não ser um aluno ausente!  

O comando da questão pede-se que indique quais itens representam o entendimento da professora acerca do tema 

avaliação. 
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Neste caso, a professora utiliza os erros para reforçar no aluno uma visão culposa da vida, pois além de ser castigado por 

outros ainda sofre uma autopunição. Entende também que comentários, tais como: “péssimo”, “muito ruim”, ou 

“precisa melhorar”, sobre as tarefas dos alunos, auxilia-os a localizar as dificuldades, oferecendo-lhes a oportunidade de 

descobrir melhores soluções. E ainda, valorização apenas as respostas erradas dos alunos para dar continuidade à ação 

educativa, corrigindo e apontando o que julgam que seja o certo. 

Entretanto, os erros das crianças podem desta maneira, auxiliar muito o professor, norteando sua conduta em sala de 

aula colocando um ponto final a cada tarefa que o aluno faz. 

A professora assim acaba anulando o caráter de continuidade de sua própria ação educativa e impede ao aluno o 

progresso natural em termos de processo de conhecimento. 

Segundo HOFFMANN (2000, p. 85), “[...] os registros de avaliação devem responder questões que parecem esquecidas 

na escola: O aluno aprendeu?/ Ainda não aprendeu? Quais os encaminhamentos feitos ou por fazer nesse sentido?” 

Muitos professores valorizam apenas as respostas erradas dos alunos para dar continuidade à ação educativa, corrigindo 

e apontando o que julgam que seja o certo. 

Se analisarmos o significado da palavra corrigir, teremos retificar, endireitar, consertar, este sentido de correção daria 

ao professor o direito de refazer o que o outro fez, a partir desta perspectiva é possível um questionamento a cerca da 

correção, se a mesma favorece a compreensão e o desenvolvimento da autonomia dos alunos, se o fato do professor 

apontar uma resposta certa ou errada contribui para que o aluno tome consciência das contradições do que está certo 

ou errado. 

Portanto a única resposta que não representa o pensamento da professora representada na charge é o item II. 

Fonte: 

 Avaliação Mediadora: a ponte entre o conhecimento e a aprendizagem. 

 Para entender a história... ISSN 2179-4111. Ano 3, Vol. jun., Série 12/06, 2012, p.01-19. 

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata das alterações climáticas e o que isso implica no cultivo dos principais cultivos realizados pelo homem, a 

saber: batata, milho e arroz. De acordo com a revista Nathional Geographic (2015) todas as colocações estão corretas, 

pois a batata tende a crescer melhor no frio. Com as temperaturas mais quentes, talvez seja possível cultivá-las em 

altitudes maiores. Já no cultivo do milho as alterações no clima vão abrir não só as áreas para plantações de milho, mas 

também reduzir as safras nas atuais regiões produtoras. O arroz ao contrário das safras que podem ter quedas drásticas, 

o arroz se adapta tanto no frio como no calor, talvez se saia bem. 

O conteúdo é abordado na climatologia, metereologia, bem como também na Geografia Agrária ao abordar como o 

clima tem alterado a produção de culturas no mundo. 

Fonte: Nathional Geographic. O desafio do clima – 2015 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Antunes (2010, p.3), a associação correta pode ser assim destacada: primeiro setor – corresponde à 

emanação da vontade popular, pelo voto, que confere poder ao governo. Segundo setor – corresponde a livre iniciativa 

que opera no mercado e define a agenda econômica, usando o lucro como instrumento. Terceiro setor: corresponde às 

instituições as ONGs. 

Fonte: Antunes, Vera Lúcia da Costa. Geografia do Brasil. Quadro Natural e Regional. Objetivo 2010 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Antunes (2010, p.38) que os elementos do clima são: temperatura, massas de ar, pressão atmosférica. O 

único fator climático apresentado é a Hidrografia. 

Fonte: Antunes, Vera Lúcia da Costa. Geografia Brasil Quadro Natural e Regional . Objetivo 2010 p.38 
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Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme Antunes (2010) a cidade que pode ser considerada insular é Florianópolis. A questão está absolutamente 

correta.  O gabarito é letra D e não letra A. 

Fonte: Antunes, Vera Lúcia da Costa. Geografia do Brasil Quadro Natural e Regional. Objetivo 2010. 

 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Hierarquicamente de acordo com a tabela prevalece: 29 ton-ha-ano (culturas temporárias); 25 ton- ha- ano outros, 22,8 

ton-ha-ano (culturas naturais) e por fim 6,3 ton-ha- ano culturas permanentes. 

Fonte: Instituto Agronômico de Campinas, 2009 

 
Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão está atrelada ao conteúdo transportes e organização do espaço brasileiro. Requer compreensão da localização 

das principais rodovias brasileiras. BR 080 e BR040 (radiais); BR116 e BR101 (longitudinais); BR210 e BR251 

(transversais); BR 319 e BR364 (Diagonais); 

Fonte: Antunes, Vera Lúcia da Costa. Geografia Econômica do Brasil. Objetivo 2010 p.187. 

 
Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A análise crítica da intensidade segue a seguinte hierarquia da menor intensidade para a maior intensidade: respiração 

normal; cochichando; escritório-máquina de escrever, automóveis o que provoca a maior poluição. 

Fonte: Troppmair, Helmut. Biogeografia e Meio Ambiente. Techinical Books 2012, p.142 

 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo está atrelado à mobilidade urbana, bem como a Goegrafia dos transportes, em exclusivo do transporte 

aéreo, fazendo parte da Geografia Econômica. Requer conhecimento da localização das áreas de controle do transporte 

aéreo. 

Fonte: Antunes, Vera Lúcia da Costa. Geografia Econômica do Brasil. Objetivo 2010 p.202. 

 
Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Conti (1996), desertificação é o empobrecimento dos ecossistemas áridos e subúmidos em virtude do 

efeito combinado das atividades humanas e da seca . A desertificação está associada às mudanças verificadas no clima, 

bem como pelo processo de ação antrópica. A desertificação se expressa por meio da elevação do albedo, agravamento 

da erosão, empobrecimento do solo, diminuição da biomassa e não o aumento dela, voçoramento da encosta e 

assoreamento dos vales. 

Fonte: Conti, Josué Bueno. Mudanças Climáticas Globais. 1996 

 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 De acordo com Troppmair (2012, p.76) Os solos aluviais são resultado da sedimentação fluvial junto às margens 

conforme o local predominam siltes ou limo, argila e mesmo cascalhos, mal desenvolvidos, geralmente não apresentam 

horizontes, porém podem ser ricos em matéria orgânica, o que os tornam propícios à agricultura. A nomenclatura dos 

solos é escrita desta maneira. 

Fonte: Troppmair, Helmut. Biogeografia e Meio Ambiente. Technical Books 2012 p.76 
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Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Antunes (2010, p.7) rotação de solos e culturas, adubação, terraceamento, curva de nível, 

reflorestamento, associação de culturas e calagem, são técnicas que podem combater a erosão e o esgotamento do solo. 

Fonte: Antunes, Vera Lúcia da Costa. Geografia Econômica do Brasil. Objetivo 2010 

 
Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Antunes (2010 p.7), são características do sistema extensivo: rotação de culturas, mão-de-obra escassa e 

não qualificada, desflorestamento (coivara). Terra escassa é característica do sistema intensivo. 

Fonte: Antunes, Vera Lúcia da Costa. Geografia Econômica do Brasil. Objetivo 2010 p.7 

 
Questão: 51 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 De acordo com Troppmair (2012), são gargalos do sistema de coleta seletiva e reciclagem, ausência de ações integradas 

de resíduos, falta de sensibilização e envolvimento dos cidadãos, falta de instrumentos econômicos para reciclagem e a 

maioria dos municípios não têm coleta seletiva em seus territórios. 

Fonte: Troppmair Helmut. Biogeografia e Meio Ambiente 2012. 

 
Questão: 53 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo Antunes (2010 p.84) as cidades a seguir foram constituídas Bauru (entrocamento ferroviário), Ouro Preto 

(mineração), Fortaleza (defesa – fortificação e Maringá (colonização). O conteúdo programático que aborda tal temática 

é o espaço urbano. 

Fonte: Antunes, Vera Lúcia da Costa. Geografia do Brasil. Quadro Natural e Regional. Objetivo 2010 p.84 e 85. 

 
Questão: 54 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Antunes (2010, p.54) a renda é obtida por meio do cálculo do RNB (Renda Nacional Bruta) 

Fonte: Antunes, Vera Lúcia da Costa. Geografia Econômica do Brasil. Objetivo 2010 p.54 

 

Questão: 56 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As características são exclusivas do clima subtropical úmido. De acordo com Troppmair 2012 p.51 chuvas bem 

distribuídas durante o ano todo e índice pluviométrico elevado, bem como temperaturas entorno de 5º c e 20º c. 

Fonte: Troppmair, Helmut. Biogeografia e Meio Ambiente. 2012 

 
Questão: 57 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões não se referem à questão mencionada. 
 
Questão: 58 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabarito oficial consta letra C e deve ser mantida.  

Foi feita uma explanação a respeito de apenas um item da questão, que poderia mudar seu gabarito. No entanto, a 

explanação fica comprometida, uma vez que argumentam sobre a interpretação duplicada que o item pode dar. No 

entanto, não há como inserir detalhes, intensidade e forma com que tais atitudes éticas e não éticas vão ocorrer, nem 

mesmo supor se ao estar em fidelidade com o grupo de trabalho se poderia estar sem fidelidade com a Instituição 

maior. A questão coloca estar em fidelidade com quem se trabalha, independente de com quem se vai atuar, devendo 

ser fiel aos compromissos firmados, por exemplo. Ter fidelidade ao trabalho que se vai executar e obviamente para o 
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bem, como leva a crer qualquer que seja a atitude e princípio éticos. Estrando esse item correto, o gabarito permanece 

o mesmo. 

Cabe ressaltar que a questão tem por comando uma empresa que se orienta por princípios considerados éticos, que 

aparecem nos itens do enunciado. É preciso que se entenda que há ações éticas nos itens do enunciado, que remete a 

orientação por princípios como é o caso específico da FIDELIDADE. 

Não podem ser considerados ações de princípios éticos: manter uma relação sem diálogo (ainda mais uma relação não-

transparente) e eliminar participantes, quando que o correto é abrir um diálogo para que se possa avaliar se há espaço 

para a mudança de conduta do membro que errou. 

Fonte:   

 SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. Ética. 16.ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. 

 VALLS, Álvaro. O que é ética. São Paulo. 7ª ed. São Paulo: Brasiliense. 

Questão: 59 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Um item da questão refere-se à ética no campo pessoal, que causa possibilidade de interpretação subjetiva porque 
envolve temas mais polêmicos como aborto, eutanásia etc. Sendo assim, o item não caberia especialmente ao 
enunciado que foi proposto, ou seja, a ética no campo profissional.  
Portanto a questão foi anulada. 
 

Questão: 60 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Apesar de no texto da questão afirmar que existem atitudes antiéticas, pede-se que seja analisado os itens da questão. 

Logo em seguida é que vem o enunciado, onde fica claro que se pede para destacar a alternativa que possui atitudes 

ÉTICAS apenas. Por este motivo, a questão permanece com seu gabarito oficial que destaca como éticas as atitudes 

presentes nos itens I e III.  

Houve o questionamento de que o item III estaria errado porém, estar em consonância ao trabalho, procurando se 

aperfeiçoar não é atitude anti-ética, mesmo que seja para melhoria de carreira ou sal[ario, uma vez que essa busca faz 

parte do processo profissional normal e, ao estar em busca disso, não caracteriza estar fora da ética. 

Os itens I e III possuem atitudes saudáveis e éticas para o ambiente profissional. No entanto, as demais não são, pois, os 

prazos de um trabalho precisam estar coerentes com o tempo necessário para sua execução. Outro ponto: não cumprir 

com combinados, como prazos de pagamento é lamentável, uma vez que as pessoas dependem deles para honrar 

também outros compromissos firmados. Essas são atitudes antiéticas. Além desses, tem o assédio moral que interrompe 

qualquer diálogo sadio e, ainda, os tipos de invasões em ambientes não autorizados e/ou feitas sem o consentimento 

dos envolvidos, como uso de câmeras, gravações de conversas, fotografias de objetos, ambientes etc... enfim tudo o que 

sugere obscuridade e invasão de privacidade.  

Fonte:  

 VALLS, Álvaro. O que é ética. São Paulo. 7ª ed. São Paulo: Brasiliense. 

 http://www.portaleducacao.com.br/administracao/artigos/64064/atitudes-antieticas-em-relacionamentos-

profissionais#ixzz3ufriXgYI 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portaleducacao.com.br/administracao/artigos/64064/atitudes-antieticas-em-relacionamentos-profissionais#ixzz3ufriXgYI
http://www.portaleducacao.com.br/administracao/artigos/64064/atitudes-antieticas-em-relacionamentos-profissionais#ixzz3ufriXgYI
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Cargo: Professor de História 
 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A oração “que aquela obra provocará surpresa e admiração” exprime o efeito, a consequência da “mensagem tão 

poderosa que o quadro ‘Guernica’ devolve ao avaliador”. “Essa oração foi introduzida pelo transpositor ‘que’ a que se 

prende na oração principal a expressão ‘tão’ de natureza intensiva.” 

Fonte: BECHARA, Evanildo – Moderna Gramática da Língua Portuguesa – 37ª ed. rev. e ampl.- 14ª reimpressão. Rio de 

Janeiro: Lucerna -2004  

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na alternativa “B” ocorre erro na indicação da passagem do texto a que se refere o pronome destacado porque o 

pronome “isso” se refere ao mimetismo, à junção do “belo natural” com o “belo artístico” e não somente ao “belo 

natural”. 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Luiz Antonio Sacconi, “se o termo regido de preposição estiver preso a adjetivo ou a advérbio, será sempre 

complemento nominal. Se o termo regido de preposição estiver preso a um substantivo, pode-se ter complemento ou 

adjunto adnominal. O substantivo de valor relativo, ou seja, que reclama complemento, será sempre abstrato e, 

geralmente, de radical idêntico ao do verbo que lhe corresponde na família de palavras.” Na alternativa “A”, ‘do 

efêmero” completa o sentido de ‘perda’ (substantivo abstrato de radical idêntico ao verbo ‘perder’). 

Na alternativa “B”, a palavra “meio” é um advérbio empregado no sentido de “através”, portanto “da natureza” é um 

complemento nominal. 

Na alternativa “C”, a palavra “momento” é um substantivo abstrato, portanto “da criação” é também um complemento 

nominal. 

Na alternativa “D”, a palavra “fotógrafo” é um substantivo concreto, portanto, “da natureza” é um Adjunto Adnominal. 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Na alternativa “A”, os pronomes possessivos (seu, sua) deveriam ter sido usados na 2ª pessoa do plural (vosso, vossa). 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “criticar, como diz Antenor Nascentes, em seu Dicionário da Língua Portuguesa, significa “ fazer crítica, julgar, 

notando qualidades e defeitos...” .Portanto esse termo está implícito em todo o texto. Para se falar sobre o texto não é 

absolutamente necessário que se use apenas palavras nele contidas. 

Fonte: Dicionário da Língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras – Elaborado por Antenor Nascentes – Bloch 

Editores. 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A única alternativa que constitui um erro é a “A” porque não se usa artigo depois do pronome relativo “cujo”. A 

alternativa “C” está correta, pois a frase inteira está estruturada corretamente. 
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Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria  e Prática – Ed. Atual. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A inspiração é a força motriz do artista. Ainda que existam os obstáculos, o artista, inspirado, é capaz de produzir. No 

texto, o autor deixa claro essa força, pois ainda que os estorvos existam, isso não impede o artista de criar. Ele cria na 

tristeza e na alegria. Os estorvos estão presentes, mas “Quando o homem está inspirado, nada o detém.” 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 13 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado dessa questão o trecho “O desejo começará a fazer as pazes com o coração “ deveria ter sido destacado. 

Da forma como foi apresentada a alternativa passou a conter mais de uma resposta. 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 14 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A tradução da expressão latina “Fiat lux” não foi adicionada ao enunciado, tornando impossível sua analogia à criação do 

mundo (texto bíblico), pois na sequência da exposição de fatos, o autor atrela essa expressão à criação artística à qual 

ela se refere, no período redigido. A ausência dessa tradução pode ter induzido a assinalar a alternativa que continha 

“texto publicitário” por se tratar de uso mais frequente de Fiat (marca italiana de automóveis) e Lux (marca de sabonete 

pertencente ao grupo Unilever) e também à marca de fósforos (Fiat lux). 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Raramente encontramos um texto que seja, por exemplo, totalmente narrativo ou totalmente argumentativo. Em geral, 

os textos são formados por “sequências” de um determinado tipo. Contudo ao observar os diferentes gêneros textuais, 

perceberemos que muitos deles apresentam sequência tipológica predominante e, por essa razão, tem assim, 

estabelecida sua tipologia. 

O texto em questão possui características de um texto expositivo por ter, predominantemente, uma linguagem objetiva, 

verbos no presente, narrativa em 3ª pessoa para expor informações e transmitir conhecimentos. Os outros elementos 

também presentes no texto mesclam outras tipologias, mas o fator expositivo predomina. 

Fonte: Sarmento, Leila Lauar. Oficina de Redação – 4ª edição – Editora Moderna. 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As afirmativas se contradizem, pois, a crítica a essa organização em série é pelo fato dos tempos e espaços serem 

considerados iguais e não diferentes. Por tradição, o processo de ensino e aprendizagem na escola tem sido organizado 

em série, mas essa organização tem sido criticada, porque se fundamenta na ideia de que os tempos e espaços de 

aprendizagem devem ser iguais para todos, e isso desconsidera as diferenças no ritmo de aprendizagem dos alunos de 

uma mesma turma. 

Fonte: A organização da educação básica no Brasil. Site: www.uniube.br 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
São consequências do neoliberalismo na educação, entre outros: Privatização das Universidades. 

Fonte: ANDRIOLI, Antônio Inácio. As políticas educacionais no contexto do neoliberalismo. 
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Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A construção da autonomia, pela Escola, requer a superação de um grande número de dificuldades, tanto de caráter 

burocrático quanto pedagógico. Estas dificuldades constituem-se, de acordo com Gadotti e Romão (1997, p.36), em 

obstáculos significativos ao processo democrático e à elaboração do projeto pedagógico, comumente resultando de 

limitações, tais como: a mentalidade que atribui aos técnicos e apenas a eles a capacidade de planejar, governar e que 

considera o povo incapaz de exercer o governo ou de participar de um planejamento coletivo em todas as suas fases. 

Fonte: MORASTONI, Josemary. Gestão democrática na escola e a organização do trabalho pedagógico.  

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, Seção III Ensino Médio, estabelece em seu 

artigo: 

Art. 26. O Ensino Médio, etapa final do processo formativo da Educação Básica, é orientado por princípios e finalidades 

que preveem: 

 I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o 

prosseguimento de estudos; 

 II – a preparação básica para a cidadania e o trabalho, tomado este como princípio educativo, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de enfrentar novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores; 

 III – o desenvolvimento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e estética, o desenvolvimento 

da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

 IV – a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos presentes na sociedade contemporânea, relacionando a 

teoria com a prática. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a  Educação Básica 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, estabelece em seu artigo: 

Art. 31 Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, os componentes curriculares Educação Física e Arte poderão estar a 

cargo do professor de referência da turma, aquele com o qual os alunos permanecem a maior parte do período escolar, 

ou de professores licenciados nos respectivos componentes. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Resolução Nº7, de 14 de 

Dezembro de 2010. 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão refere-se ao fundamento para a conquista da inclusão social. Para que se conquiste a inclusão 

social, a educação escolar deve fundamentar-se na ética e nos valores da liberdade, na justiça social, na pluralidade, na 

solidariedade e na sustentabilidade, cuja finalidade é o pleno desenvolvimento de seus sujeitos, nas dimensões 

individual e social de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, compromissados com a transformação social. 

Diante dessa concepção de educação, a escola é uma organização temporal, que deve ser menos rígida, segmentada e 

uniforme, a fim de que os estudantes, indistintamente, possam adequar seus tempos de aprendizagens de modo menos 

homogêneo e idealizado.  

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo da questão faz parte dos conhecimentos didáticos e pedagógicos conforme o edital.  
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Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No Ensino Fundamental e no Médio, a figura da promoção e da classificação pode ser adotada em qualquer ano, série 

ou outra unidade de percurso escolhida, exceto no primeiro ano do Ensino Fundamental. Essas duas figuras 

fundamentam-se na orientação de que a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: I – 

avaliação contínua e cumulativa do desempenho do estudante, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; II – possibilidade de aceleração 

de estudos para estudantes com atraso escolar; III – possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante 

verificação do aprendizado; IV – aproveitamento de estudos concluídos com êxito; V – obrigatoriedade de apoio 

pedagógico destinado à recuperação contínua e concomitante de aprendizagem de estudantes com déficit de 

rendimento escolar, a ser previsto no regimento escolar. 

 A possibilidade de aceleração de estudos destina-se a estudantes com algum atraso escolar, aqueles que, por alguma 

razão, encontram-se em descompasso de idade. As razões mais indicadas têm sido: ingresso tardio, retenção, 

dificuldades no processo de ensino-aprendizagem ou outras. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a criança desenvolve a capacidade de representação, indispensável para a 

aprendizagem da leitura, dos conceitos matemáticos básicos e para a compreensão da realidade que a cerca, 

conhecimentos que se postulam para esse período da escolarização. O desenvolvimento da linguagem permite a ela 

reconstruir pela memória as suas ações e descrevê-las, bem como planejá-las, habilidades também necessárias às 

aprendizagens previstas para esse estágio. A aquisição da leitura e da escrita na escola, fortemente relacionada aos usos 

sociais da escrita nos ambientes familiares de onde veem as crianças, pode demandar tempos e esforços diferenciados 

entre os alunos da mesma faixa etária. A criança nessa fase tem maior interação nos espaços públicos, entre os quais se 

destaca a escola. Esse é, pois, um período em que se deve intensificar a aprendizagem das normas da conduta social, 

com ênfase no desenvolvimento de habilidades que facilitem os processos de ensino e de aprendizagem. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não procedem. A questão é contextualiza pela charge de Mafalda (Quino), onde se questiona o tipo 

de avaliação indicada pela professora na anotação da prova de seu amigo, onde está escrito “péssimo”.  O amigo 

encontra-se indignado, principalmente por não ser um aluno ausente!  

O comando da questão pede-se que indique quais itens representam o entendimento da professora acerca do tema 

avaliação. 

Neste caso, a professora utiliza os erros para reforçar no aluno uma visão culposa da vida, pois além de ser castigado por 

outros ainda sofre uma autopunição. Entende também que comentários, tais como: “péssimo”, “muito ruim”, ou 

“precisa melhorar”, sobre as tarefas dos alunos, auxilia-os a localizar as dificuldades, oferecendo-lhes a oportunidade de 

descobrir melhores soluções. E ainda, valorização apenas as respostas erradas dos alunos para dar continuidade à ação 

educativa, corrigindo e apontando o que julgam que seja o certo. 

Entretanto, os erros das crianças podem desta maneira, auxiliar muito o professor, norteando sua conduta em sala de 

aula colocando um ponto final a cada tarefa que o aluno faz. 

A professora assim acaba anulando o caráter de continuidade de sua própria ação educativa e impede ao aluno o 

progresso natural em termos de processo de conhecimento. 

Segundo HOFFMANN (2000, p. 85), “[...] os registros de avaliação devem responder questões que parecem esquecidas 

na escola: O aluno aprendeu?/ Ainda não aprendeu? Quais os encaminhamentos feitos ou por fazer nesse sentido?” 

Muitos professores valorizam apenas as respostas erradas dos alunos para dar continuidade à ação educativa, corrigindo 

e apontando o que julgam que seja o certo. 
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Se analisarmos o significado da palavra corrigir, teremos retificar, endireitar, consertar, este sentido de correção daria 

ao professor o direito de refazer o que o outro fez, a partir desta perspectiva é possível um questionamento a cerca da 

correção, se a mesma favorece a compreensão e o desenvolvimento da autonomia dos alunos, se o fato do professor 

apontar uma resposta certa ou errada contribui para que o aluno tome consciência das contradições do que está certo 

ou errado. 

Portanto a única resposta que não representa o pensamento da professora representada na charge é o item II. 

Fonte: 

 Avaliação Mediadora: a ponte entre o conhecimento e a aprendizagem. 

 Para entender a história... ISSN 2179-4111. Ano 3, Vol. jun., Série 12/06, 2012, p.01-19. 

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso não procede. No Egito, as pirâmides eram usadas como túmulos dos governantes....Na Mesopotâmia (povos 

da Mesopotâmia) os zigurates não tinham essa função. Eles eram usados como observatórios astronômicos, sim, além, 

de outras funções. 

zigurate 

1. substantivo masculino 

ARQL HIST.ARQ 

monumento em forma de pirâmide, construído em patamares superpostos, característico da arquitetura religiosa 

mesopotâmica, com acesso por rampas e escadarias ao topo, onde se erigia um santuário, tb. us. para a salvaguarda das 

provisões de cereais e para observação dos astros. 

A resposta correta é de fato a letra a letra B, pois os zigurates tinham primordialmente a função religiosa, embora 

abrigassem também observatório de astronomia e depósito de cereais. 

Fonte: 

 ttps://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&ie=UTF-8&rct=j#q=zigurate 

 CATELLI JR. Roberto. História em rede. São Paulo: Scipione, 2012, p. 30 e 31 

 VAINFAS, Ronaldo...[et al.].história para o ensino médio. - São Paulo: saraiva, 2010, p. 43) 

 MORAES, José Geraldo Vinci de. História Geral e do Brasil: ensino médio; volume único/ José Geraldo Vinci de 

Moraes.—3. Ed. Reform. E ampl.—São Paulo: Atual.2009. p. 37,38 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra C, pois de fato a era do Estado Novo coincide com a Era do rádio no Brasil, instrumento 

que foi largamente utilizado por Getúlio através do DIP, departamento de Imprensa e Propaganda, paras dominar o 

imaginário do Brasileiro. 

O rádio obteve um papel muito importante na época da Era Vargas(período compreendido entre 1930-1945). 

Inicialmente, o rádio era um meio de comunicação das elites e só depois, na década de 30 no governo do presidente 

Getúlio Vargas, com o objetivo de atingir toda a população, transforma-se em meio de comunicação de massa, voltado à 

diversão e entretenimento do povo brasileiro. Foi então que em meio a tanto sucesso, Vargas resolveu explorar o rádio 

e passou a utilizá-lo como um grande aliado político sendo um meio de divulgação de seu governo interna e 

externamente, forma de repressão e controle de informações feitas pelo Estado(através do DIP – Departamento de 

Imprensa e Propaganda) e criando mecanismos para difundir seus interesses para o Brasil durante o período que estava 

no poder. A partir desses princípios, instituiu as emissoras de rádio brasileiras a transmitirem obrigatoriamente o 

programa “Hora do Brasil” com o objetivo de tornar públicas as realizações do governo e esclarecer a opinião pública 

sobre os problemas circunstanciais. 

E não se pode caracterizar a situação política de Vargas como frágil, pois inclusive ele controlava os apoios de todos os 

setores que necessitava. 
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Fonte: 

 (LENHARO,Alcir. Sacralização política. Campinas. Papirus, 1986.p.42.) 

 GOMES, Dias, GULLAR , Ferreira . Dr. Getúlio, sua vida e sua gória. Rio deJaneiro.Civilização Brasileira, 1968. P. 

47. In: MARQUES, Adhemar. Pelos CaminhosdaHistória: ensino médio.- Curitiba: Positivo, 2006. P. 577. 

 VICENTINO, Claudio. História geral e do Brasil,/ Claudio Vicentino e Gianpaolo Dorigo- 1.  Ed. – São Paulo : 

Scipione, 2010. P. 410,411.) 

 MARQUES, Adhemar. Pelos Caminhos da História: ensino médio.- Curitiba: Positivo, 2006. P.577 

 FAUSTO, Boris. História do Brasil.- 11.ed.- São Paulo: editora as Universidade de São Paulo, 2003.- (Didática1)p. 

382, 383. 

 http://rosaperigosaprofessora.blogspot.com.br/2011_09_01_archive.html 

 SKIDMORE, Thomas. Brasil: De Getúlio a Castelo. São Paulo: Paz e Terra, 1982. 

SODRÉ, Nelson W. Memórias de um Soldado: Do Estado Novo à Ditadura Militar. Petrópolis: Vozes, 1988. 

 

Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Houve uma falha ao colocar a palavra invariavelmente em alguns casos à população era transformada em serva, não há 

uma afirmativa que sustente a ideia de que sempre ou invariavelmente essa transformação em servos acontecesse. 

Em CATELLI Júnior ele afirma que: Em alguns casos a população era transformada em serva. 

Fonte: 

 (CATELLI JR. Roberto. História em rede. São Paulo: Scipione, 2012, p. 38, 39) 

 Em MARQUES, Adhemar, ele diz que uma das formas de colonização transformava os colonos em servos e que 
havia pesados impostos. 

 (MARQUES, Adhemar. Pelos Caminhos da História: ensino médio.  

 Curitiba: Positivo, 2006. P. 41, 42.) 
 
 
Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os povos da antiguidade, como os egípcios, já realizavam operações complexas, fato que comprova que esse povo fez 

grandes avanços na medicina graças ao seu sofisticado processo de mumificação de corpos. Os mumificadores, ao 

abrirem os corpos dos faraós para retirar as entranhas, conseguiam muitas informações sobre a anatomia humana. 

 Sabe-se que os gregos foram os pioneiros no estudo dos sintomas das doenças. Eles tiveram como mestre Hipócrates 

(considerado até hoje o pai da medicina). Um outro povo que teve também um grande conhecedor da medicina (o grego 

Galeno, que morava em Roma) foi o povo romano. Após Hipócrates e Galeno, a medicina teve poucos avanços. Ou seja, 

não se pode dizer que a medicina tenha surgido apenas no período citado pelo requerente.  

 Se a crítica a essa “cura” realizada pelas mulheres era apenas um subterfúgio para perseguí- las, não é o foco da 

questão. Mas era de fato uma das acusações recorrentes quando em julgamentos nos tribunais da inquisição. 

Além disso, não se aponta a questão do enriquecimento e fortalecimento do poder da Igreja apenas no século XVII, e 

sim de uma maneira geral, quando relacionada aos tribunais da Inquisição. É provado que essas ações rigorosas da 

Igreja, sem dúvida reforçavam seu poder e consequentemente sua acumulação de riqueza, que esteve intrinsecamente 

ligada à fé. A resposta CORRETA é, portanto a letra A, pois, a única alternativa falsa é a segunda, pois as mulheres 

daquele período não se organizavam em busca de liberdade e participação política. Com a crise da Europa em fins da 

Idade Média, era necessário encontrar “bodes expiatórios” para explicar as desgraças que se abatiam na sociedade. Era 

uma reação dos detentores do saber oficial no campo da medicina tradicional, contra a prática de uma medicina natural, 

á base de chás e ervas. Contribuiu para o fortalecimento do poder eclesiástico e também para uma maior acumulação 

de riqueza pelo clero. Le Goff considera a comunidade ocidental medieval, apesar dos movimentos missionários, uma 

cristandade fechada. Vive num clima de insegurança material e mental que visa a simples reprodução e suspeita de 

todos os que, consciente ou inconscientemente, parecem ameaçar aquele frágil equilíbrio. Tal insegurança gera um 

modo de pensar que anula todos os matizes, e condena as posições intermediárias, acabando por dar origem a um 
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autoritarismo que sacraliza as autoridades e a um sentido hierárquico de toda a tentativa de escapar às situações fixadas 

pelo nascimento faz um pecado contra a ordem querida por Deus. Nos marginalizados está em ação o inimigo do gênero 

humano, o Diabo. A sociedade medieval, pelas suas estruturas econômicas, sociais e ideológicas, é grande produtora de 

marginalizados, no caso especifico da questão, as mulheres... 

Fonte: 

 http://www.revistatopoi.org/topoi27/TOPOI_27_A10.pdf 

 http://www3.ufrb.edu.br/simposioinquisicao/wp-content/uploads/2012/01/Agnaldo-Rabelo.pdf 

 http://acasadevidro.com/2013/09/08/a-mulher-a-sombra-da-cruz-reflexoes-sobre-a-feiticeira-de-jules-michelet-

1798-1874/ 

 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Humano, demasiado humano: um livro para espíritos livres. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2005. P.35 

 MARQUES, Adhemar. Pelos Caminhos da História: ensino médio.- Curitiba: Positivo, 2006. P. 125,126 

 VICENTINO, Claudio. História geral e do Brasil,/ Claudio Vicentino e Gianpaolo Dorigo- 1.  Ed. – São Paulo : 

Scipione, 2010. P. 201,202.) 

 http://www.historia.ufpr.br/monografias/2007/2_sem_2007/camila_pasqualin.pdf 

 LE GOFF, J. Os intelectuais na Idade Média / Jacques Le Goff; tradução de Marcos de Castro. – Rio de Janeiro: 

José Olimpio, 2003.  

 O maravilhoso e o quotidiano no Ocidente Medieval. Lisboa, Portugal: edições 70. 1985. 

 
Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Essa reforma protestante além de criar mudanças em diversas áreas, como por exemplo, a economia, educação e a 

política, iriam contribuir para que as pessoas mudassem sua forma de pensar, seus valores e suas crenças. A fé passaria 

a ter uma forma individual, cada um teria a sua de acordo com o que se compreendia, e não mais seriam obrigadas a 

aceitar aquilo que não entendiam. A preocupação primária de Martin Lutero era o sagrado e a compreensão da fé. 

Porém, involuntariamente, além da reforma na igreja ele deu início a uma reforma íntima no ser humano. Com base na 

reforma de Lutero passou-se a pensar de forma individual no que diz respeito à fé e ao homem. Depois, difunde-se a 

ideia de que o indivíduo pode racionalmente chegar ao conhecimento da verdade.  O indivíduo racional, sujeito de um 

conhecimento que leva à verdade é também um dos marcos da modernidade, e o assombro desse indivíduo “diante de 

tudo que é como é” (Arendt, 1999: 286) vai alimentar a dúvida cartesiana contra a certeza da salvação e impulsionará a 

pesquisa racional e metódica sobre os fatos da realidade. Seguindo esta linha de raciocínio, pode-se dizer, que a 

Reforma Protestante provoca o surgimento do indivíduo religioso que buscará por si mesmo a sua ligação com o sagrado 

e os sinais da salvação. O protestantismo de Lutero exacerbou as noções de individualismo (reafirmou a autonomia do 

indivíduo frente à autoridade eclesiástica e às instituições religiosas) Por outro lado, ao menos no primeiro momento, 

retrocedeu em relação à Igreja Católica ao depreciar a noção de livre arbítrio e colocar o ser humano na condição de um 

pecador abjeto incapaz de melhorar sua condição através de suas obras. Esse foi um dos pontos de divergência entre 

Lutero e Erasmo de Rotterdam e que simboliza bem o embate entre os princípios do humanismo renascentista e o 

obscurantismo religioso que recrudesceu com o luteranismo. 

Fonte: 

 https://ebdcatedral.wordpress.com/2014/05/08/a-teologia-de-martinho-lutero/ 

 ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1999. 

 https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2013/08/04/sobre-o-individualismo-e-o-liberalismo/ 

 WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo, Livraria Pioneira Editora, 1985. 

 BARBOSA, Luciane M. R. As Concepções educacionais de Martinho Lutero. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.33, 

n.1, p.163-183. 

 http://nosdominiosdapsicologia.blogspot.com.br/2012/04/contribuicao-da-etica-individualista-da.html 

 http://www.espacoacademico.com.br/082/82praxedes.htm 

 http://psycheloucosporpsicologia.blogspot.com.br/2012/05/etica-individualista-da-reforma-de_8885.html 

http://www.revistatopoi.org/topoi27/TOPOI_27_A10.pdf
http://www3.ufrb.edu.br/simposioinquisicao/wp-content/uploads/2012/01/Agnaldo-Rabelo.pdf
http://www.espacoacademico.com.br/082/82praxedes.htm
http://psycheloucosporpsicologia.blogspot.com.br/2012/05/etica-individualista-da-reforma-de_8885.html
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Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Cuba dependia economicamente da URSS e ficou bastante desamparada com seu desmantelamento. Não houve 

investimentos maciços em indústria e nem a privatização das mesmas. Além disso, o restalecimento das relações 

diplomáticas entre Cuba e EUA é bem recente, e não logo depois do fim da Guerra fria. Além do mais, a afirmativa sobre 

a crise de Cuba é verídica, pois mesmo restabelecendo (lentamente) relações diplomáticas com os EUA, Cuba ainda se 

encontra com uma condição econômica frágil, e tem no turismo hoje, uma das suas principais fontes econômicas. 

Fonte: 

 reshttp://g1.globo.com/turismo-e-viagem/noticia/2013/08/cuba-tem-atrativos-alem-de-havana-e-varadero-

saiba-como-viajar-pela-ilha.html 

 http://reggen.org/reggen_novo/publicacoes/artigos-cientificos/uma-perspectiva-cubana-50-anos-de-transicao-

ao-socialismo-james-d-cockcroft 

 http://www.institutomillenium.org.br/artigos/por-cuba-pobre/ 

 http://antoniocaprio.jusbrasil.com.br/artigos/254692778/um-ditador-chamado-fidel?ref=topic_feed 

 MARQUES, Adhemar. Pelos Caminhos da História: ensino médio.- Curitiba: Positivo, 2006. P. 701 ,702. 

 CATELLI JR. Roberto. História em rede. São Paulo: Scipione, 2012, p. 741,742 

 BOULOS , Júnior Alfredo 360Graus de História , Sociedade & cidadania: volume único—III ed.—São Paulo: FTD, 

2015.p 771. 

 
Questão: 45 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão.  
 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O dado alegado no recurso, não altera a interpretação e a resolução da questão. 

Com o declínio do comércio de especiaria asiática e o fim do mono pólio lusitano nesse setor, Portugal precisava 

encontrar rapidamente algo que agilizasse sua economia. A eclosão da  Revolução de Avis, foi antes das viagens 

marítimas, inclusive um dos fatores que justificam o pioneirismo português nas grandes navegações. A ocupação  inglesa 

na América do Norte, se deu bem mais tarde. A União ibérica só ocorreu entre 1580 e 1640, ou seja, bem depois do 

período citado no enunciado.                                                                                                

Fonte: 

 FAUSTO, Boris. História do Brasil.- 11.ed.- São Paulo: editora as Universidade de São Paulo, 2003.- (Didática1)p. 

132, 133. 

 http://brasilescola.uol.com.br/historiab/periodo-precolonial.htm 

 http://www.usp.br/revistausp/44/03-cristiana.pdf 

 http://revistacientifica.facmais.com.br/wp-content/uploads/2013/05/1.-O-TRABALHO-COMPULS%C3%93RIO-

NO-BRASIL-COL%C3%94NIA-Dirceu-Marchini-Neto.pdf 

 SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Conquista e Colonização da América Portuguesa: O Brasil Colônia – 

1500/1750. In História Geral do Brasil. 9ª ed. rev. e atual. 20ª reimpressão. Rio de Janeiro: Elsevier, 1990.p.76 

 VICENTINO, Claudio. História geral e do Brasil,/ Claudio Vicentino e Gianpaolo Dorigo- 1.  Ed. – São Paulo : 

Scipione, 2010. P. 341,342.) 

 CARDOSO, Ciro Flamarion Santana. O Trabalho na Colônia. In História Geral do 

 Brasil. 9ª ed. rev. e atual. 20ª reimpressão. Rio de Janeiro: Elsevier, 1990.p.87 

 
 
 
 

http://reggen.org/reggen_novo/publicacoes/artigos-cientificos/uma-perspectiva-cubana-50-anos-de-transicao-ao-socialismo-james-d-cockcroft
http://reggen.org/reggen_novo/publicacoes/artigos-cientificos/uma-perspectiva-cubana-50-anos-de-transicao-ao-socialismo-james-d-cockcroft
http://www.institutomillenium.org.br/artigos/por-cuba-pobre/
http://antoniocaprio.jusbrasil.com.br/artigos/254692778/um-ditador-chamado-fidel?ref=topic_feed
http://brasilescola.uol.com.br/historiab/periodo-precolonial.htm
http://www.usp.br/revistausp/44/03-cristiana.pdf
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Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O dado alegado no recurso, não altera a interpretação e a resolução da questão. 

A criação de impostos que deveriam ser pagos por toda a população, visava naquele período resolver especificamente 

os problemas dos cafeicultores, grupo hegemônico no poder, era a “Socialização das perdas” e os acordos explícitos do 

governo federal com as demais instancias (estadual e municipal, caracterizou a chamada da “Política dos governadores”, 

característica emblemática do governo de Campos Sales). 

Fonte: 

 http://www.dspace.feituverava.com.br/jspui/bitstream/123456789/103/1/DANIELA%20CL%C3%81UDIA.pdf 

 LOPEZ, L.R.. História do Brasil Contemporâneo. 2. Ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1983.17 

 PRADO JUNIOR, C.. História econômica do Brasil. 43 Ed. São Paulo: Brasiliense, 1998.78 

 FAUSTO, B. Historia do Brasil. 4. Ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1996.345 

 MARQUES, Adhemar. Pelos Caminhos da História: ensino médio.- Curitiba:Positivo, 2006. P. 547,548 

 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Fica evidente que o autor citado é mesmo Jonh Maynard Keynes e que houve um erro material, trocando a  letra (a pelo 

e), o que não impede definitivamente de identificar o autor. A teoria de John Maynard Keynes, que se baseia na 

intervenção do Estado foi colocada em prática após o fim da II Guerra Mundial, como uma opção para a recuperação dos 

países defastados pela guerra. Essa corrente é conhecida como Welfare State, Estado de Bem-Estar Social, ou ainda 

como Keinesianismo. 

O Estado de Bem-Estar Social, ou Estado Keynesiano, reinou até o fim dos anos 60, quando, em meio à instabilidade 

econômica e inflação, passou a ser substituída por um modelo diferente de liberalismo, ou neoliberalismo, que prega a 

mínima intervenção do Estado no mercado, ou seja, o Estado Mínimo.  

A doutrina keynesiana é uma teoria econômica que ganhou destaque no início da década de 1930, no momento em que 

o capitalismo vivia uma de suas mais graves crises. Nesta época, as nações capitalistas geriam o campo econômico com 

base nas teorias estabelecidas por liberalismo clássico, doutrina econômica onde se defendia a idéia de que o 

desenvolvimento econômico de uma nação estaria atrelado a um princípio de não-intervenção do Estado na economia. 

De fato, a proposta keynesiana tem como ponto fundamental revisar as teorias liberais lançadas pelo teórico Adam 

Smith, principalmente, no que se refere às novas configurações assumidas pela economia capitalista. O principal 

responsável por tal exercício de revisão do liberalismo foi o economista britânico John Maynard Keynes, que em sua 

obra “Teoria Geral do Emprego, do Juro e do Dinheiro” estabeleceu os pontos fundamentais da teoria econômica que 

leva o seu nome. 

Fonte: 

 http://disertaciondeeconomia.blogspot.com.br/ 

 http://revistacientifica.facmais.com.br/wp-content/uploads/2012/10/Resenha-1-1929-A-GRANDE-CRISE-

DIRCEU-MARCHINI-NETO.pdf 

 http://brasilescola.uol.com.br/historiag/doutrina-keynesiana.htm 

 POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000.p.67 

 MARQUES, Adhemar. Pelos Caminhos da História: ensino médio.- Curitiba: Positivo, 2006. P. 500. 

 MORAES, José Geraldo Vinci de. História Geral e do Brasil: ensino médio; volume único/ José Geraldo Vinci de 

Moraes.—3. Ed. Reform. E ampl.—São Paulo: Atual.2009. p. 549,550. 

 
Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não se menciona a situação dos desaparecidos na questão, pois não é o foco da mesma. O que não significa que a 

afirmativa esteja errada. As pessoas que foram oficialmente exiladas tiveram acesso a essa lei. A resposta correta é a 

letra D, pois foi no governo Figueiredo, e não Geisel que ocorreu a lei da anistia, além disso, não perdoava qualquer tipo 

de crime, apenas os políticos, e ainda assim com algumas exceções. Crimes de terrorismo, assalto, sequestro e 

http://www.infoescola.com/sociedade/estado-de-bem-estar-social/
http://disertaciondeeconomia.blogspot.com.br/
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atentados não entravam na anistia, e o governo não proporcionava a reparação financeira aos chamados “perseguidos 

políticos”, bem como a devolução de seus bens confiscados e muito menos  uma retratação pública. A Lei 6.683, de 28 

de agosto de 1979, conhecida como Lei da Anistia, assinada no governo Figueiredo, concedia a todos que cometeram 

crimes políticos, crimes eleitorais e aos que tiveram seus direitos políticos suspensos, a anistia ampla e irrestrita. 

Proporcionando a todos os brasileiros que direta ou indiretamente haviam participado do movimento subversivo e da 

luta armada, aos banidos e aos que se exilaram voluntariamente, fugindo do País, o direito de retorno ao Brasil, além da 

extinção dos processos a que estavam respondendo.  Excetuavam-se desses benefícios os que foram condenados pela 

prática de crimes de terrorismo, assalto, seqüestro e atentados pessoais - entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto 

de 1979. A anistia beneficiou, além de 130 banidos (exilados - trocados pelas vidas de membros do corpo diplomático 

seqüestrados por terroristas -, 4.522 que se auto-exilaram, para escaparem de processos por subversão.Lei da Anistia 

pretendia fazer uma análise dos instrumentos legais que concedem indenização aos anistiados políticos. Com a chegada 

dos "perseguidos políticos ao poder, foram muitas as alterações na Lei. Eles legislaram em causa própria!... Foram tantas 

mudanças a partir do governo Fernando Henrique, que parece quase impossível resumir, em poucas linhas, as medidas 

provisórias, as leis, os decretos, as concessões, os anexos criados, pouco a pouco, para atender, cada vez mais, a um 

número maior de comprometidos com o butim aos cofres públicos. Creio que somente um livro sobre o assunto, escrito 

por um jurista, poderia esclarecer o leitor, tantas são as benesses acrescidas ao texto original. Além disso, existem leis 

federais e estaduais. A palavra “crime” colocada sozinha, subentende todo tipo de crime e não apenas crimes políticos, 

que são o foco da lei da Anistia. Ela não se referia a crimes comuns, o que exclui , literalmente a letra B. O termo 

subversivo foi amplamente utilizado para definir os militantes naquela época. Qualquer ato praticado ou planejado 

contra o governo militar era considerado subversivo, não se relacionando diretamente à praticas terroristas. 

Fonte 

 http://www.historia.ufrj.br/pdfs/2013/livro_ditadura_militar.pdf 

 http://www.uece.br/mahis/dmdocuments/ANDR%C3%89%20PINHEIRO%20DE%20SOUZA.pdf 

 BOULOS , Júnior Alfredo História & cidadania: volume único—III ed.—São Paulo: FTD, 2011.p 820,821. 

 BOULOS , Júnior Alfredo 360Graus de História , Sociedade & cidadania: volume único—III ed.—São Paulo: FTD, 

2015.p 820,821. 

 BRILHANTE, Carlos Alberto - A Verdade Sufocada- A História que a esquerda não quer que o Brasil conheça Ustra 

- 5ª edição, Curitiba- Ed.Set.p.45 

 
Questão: 51 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conceito lingüístico do califado é citado por Ibn Manzhur Al Massri quando este disse: “khalafahu, iakhlifuhu, sara 

khalfahu (o sucedeu, o sucede, andou atrás dele)... e o khalifah é aquele que iusstakhlafu (sucede) quem o antecede, e al 

khilafah é o emirado”[1]. E Azzubaidi transmite de Ibn Al Athir o dito: “al khalafu e al khalfu é todo aquele que vem 

depois de quem o antecede, porém al khalafu é utilizado para o bem, e al khalfu é utilizado para o mal” Quanto ao 

emirado, este se tornou um cargo necessário após a expansão do governo do Islam e a multiplicação das províncias. O 

califa delegava o emirado, o governo de um país ou região para o seu representante (uáli ou amir), este governo tinha 

um vínculo que ocorria com a escolha do califa, assim toda pessoa que se incumbia de governar um país ou região 

representando o califa passou a ser denominada amir ou uáli[5].( http://islamstory.com/pt/node/38576)  

A resposta correta é a letra C, pois o Estado Islâmico é um grupo jihadista sendo uma dissidência da Al-Qaeda, 

inspirando-se nesse grupo. Querem criar um emirado islâmico nos territórios da Síria e do Iraque.  Não havia os arsenais 

de armas nucleares e químicas divulgadas pelos EUA.Os ataques terroristas que vitimaram a França em 2015, foram 

considerados uma retaliação dos fundamentalistas ao apoio francês aos ataques norte-americanos no Iraque e 

Afeganistão. Não houve esse apoio. A França ficou contra os EUA. Quem apoiou foi a Inglaterra  A ALQuaeda e o Hamas, 

não estão ligados  organização da “Primavera Árabe” , movimento que assolou o Oriente Médio, pelo contrario.O 

fundamentalismo islâmico, que de fato nunca deixou de existir, ascendeu no cenário político do Oriente Médio a partir 

da Revolução Xiita no Irã, em 1979. O Movimento dos aiatolás foi visto como uma grande mobilização das energias 

islâmicas adormecidas pela presença da modernidade. A sua repentina aparição deveu-se em grande parte pelo fracasso 

http://www.historia.ufrj.br/pdfs/2013/livro_ditadura_militar.pdf
http://www.uece.br/mahis/dmdocuments/ANDR%C3%89%20PINHEIRO%20DE%20SOUZA.pdf
http://islamstory.com/pt/node/38576
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político dos estados seculares árabes em dar um combate eficiente ao Estado de Israel - visto como o grande inimigo 

político e teológico - e retirar seus países da situação de imobilismo econômico. Da mesma forma que os 

fundamentalistas cristãos, os islâmicos consideram como sua política básica o retorno às leis corânicas, ao espírito das 

leis das Sagradas Escrituras do profeta Maomé.  

Fonte: 

 http://brasilescola.uol.com.br/geografia/grupos-terroristas-mundo.htm 

 http://educaterra.terra.com.br/voltaire/mundo/fundamentalismos3.htm 

 BOULOS , Júnior Alfredo 360Graus de História , Sociedade & cidadania: volume único—III ed.—São Paulo: FTD, 

2015.p 860,861. 

 VICENTINO, Claudio. História geral e do Brasil,/ Claudio Vicentino e Gianpaolo Dorigo- 1.  Ed. – São Paulo: 

Scipione, 2010. P. 742, 

 http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/06/jihadistas-estao-cada-vez-mais-perto-de-criar-um-estado-

islamico-no-iraque.html 

 MORAES, José Geraldo Vinci de. História Geral e do Brasil: ensino médio; volume único/ José Geraldo Vinci de 

Moraes.—3. Ed. Reform. E ampl.—São Paulo: Atual.2009. p. 690,691. 

 
Questão: 53 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi direcionada especificamente para o Mercantilismo ao se analisar a charge que remete claramente ao 

processo de colonialismo (Rei com o Brasil preso em uma gaiola), o que caracteriza especificamente esse sistema, que 

era baseado em intervencionismo estatal e dirigismo econômico, pacto colonial ou exclusivo colonial, que se diferia 

totalmente do liberalismo. Era necessário analisar os dois portadores de texto. O Mercantilismo foi o conjunto de 

práticas econômicas praticadas na Europa na Idade Moderna. Entre o século XV e o final do século XVIII, a Europa 

passou por grandes transformações. O mundo medieval havia sofrido grandes transformações, sendo substituído por 

novas organizações políticas, econômicas e culturais. O advento das grandes navegações foi fundamental para modificar 

as noções de mundo dos povos europeus, que passaram a usufruir ao máximo de seus recursos. Assim, a economia 

recebeu novas características com o objetivo de enriquecimento dos Estados Nacionais Modernos. O Mercantilismo é a 

prática econômica típica da Idade Moderna e é marcado, sobretudo, pela intervenção do Estado na economia. Durante 

aproximadamente três séculos foi a prática econômica principal adotada pelos países europeus, o que só seria quebrado 

com o questionamento sobre a interferência do Estado na economia e o consequente advento das ideias liberais. Em 

resumo, o Mercantilismo era o conjunto de ideias econômicas que considerava a riqueza do Estado baseada na 

quantidade de capital que teriam guardado em seus cofres. 

Fonte: 

 https://www.google.com.br/search?q=mercantilismo&biw=1920&bih=979&site=webhp&source=lnms&tbm=isc

h&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwju_5uqyOjJAhUMgpAKHQudA3IQ_AUIBygC#tbm=isch&q=mercantilismo+charges

&imgrc=h0QBXoU2s9qx9M%3A 

 MORAES, José Geraldo Vinci de -Caminhos da Civilizações História Integrada. Geral e Brasil. São Paulo: Atual, 

1998. P. 356, 

 MORAES, José Geraldo Vinci de , História Geral e Brasil: ensino médio:              volume                                                                                                    

único- 3 ed. Reform. E ampl.-- São Paulo: Atual, 2009 . P. 370 

 

Questão: 54 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O erro no nome Eric – Erica é irrelevante em relação à resolução da questão. O crescente nacionalismo econômico e o 

aumento da disputa por mercados consumidores e por áreas de investimentos primeira Guerra mundial, segundo 

Hobsbawm inaugura um período de Guerra Total, o autor considera a primeira e a segunda guerra com um único 

conflito. Embasado por esse conceito o autor na obra “A era dos Extremos”, ressalta o que esse confronto se diferencia 

dos anteriores e o porquê pode ser considerado uma guerra total. Hobsbawn destaca que não há como compreender o 

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/grupos-terroristas-mundo.htm
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século XX, sem compreender a Guerra mundial. O conflito de 1914 foi tão marcante que para aqueles que nasceram 

antes desse período, “a paz” só existia antes desse ano. A primeira guerra entrará na memória dos europeus, sobretudo 

dos Ingleses e dos Franceses, maiores envolvidos no conflito, como a grande guerra. 

Fonte: 

 http://www.klickeducacao.com.br/bcoresp/bcorespmostra/0,5991,POR-2803-h,00.html 

 HOBSBAWN, Eric J. 1917- Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991/ eric Hobsbawn:  tradução marcos 

Santana; revisão técnica Maria Célia Paoli, _ São Paulo: Companhia das  Letras, 1995. P. 470 

 MORAES, José Geraldo Vinci de -Caminhos da Civilizações História Integrada. Geral e Brasil. São Paulo: Atual, 

1998. P. 538 

 MARQUES, Adhemar. Pelos Caminhos da História: ensino médio.- Curitiba: Positivo, 2006. P. 601  

 AZEVEDO, Gislane Campos. História em movimento/ ensino médio. – Sâo Paulo: Ática, 2010. P. vol. 1. P. 436 e 

437. 

 BOULOS , Júnior Alfredo História & cidadania: volume único—I ed.—São Paulo: FTD, 2011.p 656 

 
Questão: 56 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Revolução Francesa, iniciada em 1789, foi um exemplo clássico de revolução burguesa. Embora tivesse tido a 

participação de outras camadas socais, como os camponeses e as massas urbanas miseráveis, ela foi essencialmente 

conduzida pela burguesia para realizar suas aspirações. 

Aniquilando o absolutismo, a política mercantilista, os resquícios do feudalismo ainda existentes na França e o poder do 

clero e da nobreza, a Revolução Francesa pôs fim ao Antigo Regime. Lembrando que um percentual bastante 

representativo da população da França naquele período era rural. O que a burguesia (Alta e média principalmente) 

queria impedir era a radicalização do movimento, queria mudanças políticas, mas não uma revolução social. As 

afirmativas I e II são verdadeiras: A Revolução foi liderada por uma burguesia emergente, cuja ideologia dominante 

baseava-se em alguns princípios iluministas. ; A burguesia tentou eliminar os privilégios aristocráticos e ao mesmo 

tempo neutralizar as aspirações das camadas urbanas e rurais. O apoio dos sans-cullotes ao terceiro estado trouxe a 

radicalização do conflito, e não o impediu. Napoleão Bonaparte, apoiou os girondinos e não os jacobinos.  

Fonte: 

 http://www.colegioweb.com.br/revolucao-francesa/a-revolucao-francesa.html#ixzz3xaqqB2iq 

 HOBSBAWM, Eric. A Era das Revoluções. São Paulo: Paz e Terra, 2006. 

 http://www.revistacontemporaneos.com.br/n1/pdf/resenha-karla.pdf 

 http://historiaprofchris.blogspot.com.br/2012/10/resenha-era-das-revolucoes-de-eric.html 

 https://docs.google.com/file/d/0B46vjiRI8hGublRrdG9XYURPNTg/edit?pref=2&pli=1 

 HOBSBAWM, Eric J. Ecos da Marselhesa: dois séculos reveem a Revolução Francesa – Editora: Companhia das 

Letras 

 http://professorandersonjosebender.blogspot.com.br/2013/11/resenha-do-1-capitulo-do-livro-ecos-da.html 

 MARQUES, Adhemar. Pelos Caminhos da História: ensino médio.- Curitiba: Positivo, 2006. P. 255,256. 

 
Questão: 58 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi elabora de acordo com o conteúdo programático do Edital. Ética. 
 
Questão: 59 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Um item da questão refere-se à ética no campo pessoal, que causa possibilidade de interpretação subjetiva porque 
envolve temas mais polêmicos como aborto, eutanásia etc. Sendo assim, o item não caberia especialmente ao 
enunciado que foi proposto, ou seja, a ética no campo profissional.  
Portanto a questão foi anulada. 
 
 

http://www.colegioweb.com.br/revolucao-francesa/a-revolucao-francesa.html#ixzz3xaqqB2iq
http://www.revistacontemporaneos.com.br/n1/pdf/resenha-karla.pdf
http://professorandersonjosebender.blogspot.com.br/2013/11/resenha-do-1-capitulo-do-livro-ecos-da.html
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Questão: 60 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Apesar de no texto da questão afirmar que existem atitudes antiéticas, pede-se que seja analisada os itens abaixo. Logo 

em seguida é que vem o enunciado, onde fica claro que se pede para destacar a alternativa que possui atitudes ÉTICAS 

apenas. Por este motivo, a questão permanece com seu gabarito oficial que destaca como éticas as atitudes presentes 

nos itens I e III.  

Os itens I e III possuem atitudes saudáveis e éticas para o ambiente profissional. No entanto, as demais não são, pois, os 

prazos de um trabalho precisam estar coerentes com o tempo necessário para sua execução. Outro ponto: não cumprir 

com combinados, como prazos de pagamento é lamentável, uma vez que as pessoas dependem deles para honrar 

também outros compromissos firmados. Essas são atitudes antiéticas. Além desses, tem o assédio moral que interrompe 

qualquer diálogo sadio e, ainda, os tipos de invasões em ambientes não autorizados e/ou feitas sem o consentimento 

dos envolvidos, como uso de câmeras, gravações de conversas, fotografias de objetos, ambientes etc... Enfim tudo o que 

sugere obscuridade e invasão de privacidade.  

Fonte:  

 VALLS, Álvaro. O que é ética. São Paulo. 7ª ed. São Paulo: Brasiliense. 

 http://www.portaleducacao.com.br/administracao/artigos/64064/atitudes-antieticas-em-relacionamentos-

profissionais#ixzz3ufriXgYI 

 
 

Cargo: Professor de Língua Espanhola 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “mimética”, significa “dotado de mimetismo (diz-se de organismo). Etim. gr. mimetikós, é, ón ‘que tem talento 

para imitar, imitador’, por infl. do fr. mimétique relativo a mimetismo”. Portanto a palavra “gestual” não é sinônima de 

“mimética”. 

A alternativa correta para essa questão é a “A”, pois “fugaz” é sinônimo de “fugidio”. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa ( com a nova ortografia da língua portuguesa). Rio de Janeiro/ 2009. 1ª 

edição. Editora Objetiva. 

 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na alternativa “A” a função exercida pela expressão sublinhada é a de “objeto direto”. Nas demais alternativas as 

expressões sublinhadas estão exercendo a função de sujeito. 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A oração “que aquela obra provocará surpresa e admiração” exprime o efeito, a consequência da “mensagem tão 

poderosa que o quadro ‘Guernica’ devolve ao avaliador”. “Essa oração foi introduzida pelo transpositor ‘que’ a que se 

prende na oração principal a expressão ‘tão’ de natureza intensiva.” 

Fonte: BECHARA, Evanildo – Moderna Gramática da Língua Portuguesa – 37ª ed. rev. e ampl.- 14ª reimpressão. Rio de 

Janeiro: Lucerna -2004  

 
 
 
 

http://www.portaleducacao.com.br/administracao/artigos/64064/atitudes-antieticas-em-relacionamentos-profissionais#ixzz3ufriXgYI
http://www.portaleducacao.com.br/administracao/artigos/64064/atitudes-antieticas-em-relacionamentos-profissionais#ixzz3ufriXgYI
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Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Luiz Antonio Sacconi, “se o termo regido de preposição estiver preso a adjetivo ou a advérbio, será sempre 

complemento nominal. Se o termo regido de preposição estiver preso a um substantivo, pode-se ter complemento ou 

adjunto adnominal. O substantivo de valor relativo, ou seja, que reclama complemento, será sempre abstrato e, 

geralmente, de radical idêntico ao do verbo que lhe corresponde na família de palavras.” Na alternativa “A”, ‘do 

efêmero” completa o sentido de ‘perda’ (substantivo abstrato de radical idêntico ao verbo ‘perder’). 

Na alternativa “B”, a palavra “meio” é um advérbio empregado no sentido de “através”, portanto “da natureza” é um 

complemento nominal. 

Na alternativa “C”, a palavra “momento” é um substantivo abstrato, portanto “da criação” é também um complemento 

nominal. 

Na alternativa “D”, a palavra “fotógrafo” é um substantivo concreto, portanto, “da natureza” é um Adjunto Adnominal. 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Na alternativa “A”, os pronomes possessivos (seu, sua) deveriam ter sido usados na 2ª pessoa do plural (vosso, vossa). 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A única alternativa correta para essa questão é a “C” porque o verbo “entregou” rege a preposição “A” e o substantivo 

feminino “pessoa” admite o artigo “A”. 

Fonte: PASQUALE & ULISSES - Gramática da Língua Portuguesa – Ed. Scipione 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “criticar, como diz Antenor Nascentes, em seu Dicionário da Língua Portuguesa, significa “ fazer crítica, julgar, 

notando qualidades e defeitos...” .Portanto esse termo está implícito em todo o texto. Para se falar sobre o texto não é 

absolutamente necessário que se use apenas palavras nele contidas. 

Fonte: Dicionário da Língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras – Elaborado por Antenor Nascentes – Bloch 

Editores. 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A única alternativa que constitui um erro é a “A” porque não se usa artigo depois do pronome relativo “cujo”.  

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A inspiração é a força motriz do artista. Ainda que existam os obstáculos, o artista, inspirado, é capaz de produzir. No 

texto, o autor deixa claro essa força, pois ainda que os estorvos existam, isso não impede o artista de criar. Ele cria na 

tristeza e na alegria. Os estorvos estão presentes, mas “Quando o homem está inspirado, nada o detém.” 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 13 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado dessa questão o trecho “O desejo começará a fazer as pazes com o coração “ deveria ter sido destacado. 

Da forma como foi apresentada a alternativa passou a conter mais de uma resposta. 

Fonte: O próprio texto. 
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Questão: 14 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A tradução da expressão latina “Fiat lux” não foi adicionada ao enunciado, tornando impossível sua analogia à criação do 

mundo (texto bíblico), pois na sequência da exposição de fatos, o autor atrela essa expressão à criação artística à qual 

ela se refere, no período redigido. A ausência dessa tradução pode ter induzido a assinalar a alternativa que continha 

“texto publicitário” por se tratar de uso mais frequente de Fiat (marca italiana de automóveis) e Lux (marca de sabonete 

pertencente ao grupo Unilever) e também à marca de fósforos (Fiat lux). 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Raramente encontramos um texto que seja, por exemplo, totalmente narrativo ou totalmente argumentativo. Em geral, 

os textos são formados por “sequências” de um determinado tipo. Contudo ao observar os diferentes gêneros textuais, 

perceberemos que muitos deles apresentam sequência tipológica predominante e, por essa razão, tem assim, 

estabelecida sua tipologia. 

O texto em questão possui características de um texto expositivo por ter, predominantemente, uma linguagem objetiva, 

verbos no presente, narrativa em 3ª pessoa para expor informações e transmitir conhecimentos. Os outros elementos 

também presentes no texto mesclam outras tipologias, mas o fator expositivo predomina. 

Fonte: Sarmento, Leila Lauar. Oficina de Redação – 4ª edição – Editora Moderna. 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As afirmativas se contradizem, pois, a crítica a essa organização em série é pelo fato dos tempos e espaços serem 

considerados iguais e não diferentes. Por tradição, o processo de ensino e aprendizagem na escola tem sido organizado 

em série, mas essa organização tem sido criticada, porque se fundamenta na ideia de que os tempos e espaços de 

aprendizagem devem ser iguais para todos, e isso desconsidera as diferenças no ritmo de aprendizagem dos alunos de 

uma mesma turma. 

Fonte: A organização da educação básica no Brasil. Site: www.uniube.br 

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A cartilha neoliberal tem subordinado a Educação aos interesses de mercado, do mesmo modo que essa ideologia tem 

balizado os princípios e os valores educacionais, em todos os níveis e categorias. A formação crítica, é progressivamente 

substituída por uma formação tecnicista, com tendências à especialização e ao estritamento curricular. 

Fonte: SENKEVICS, Adriano. As políticas neoliberais na Educação: Um panorama geral. 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
São consequências do neoliberalismo na educação, entre outros: Privatização das Universidades. 

Fonte: ANDRIOLI, Antônio Inácio. As políticas educacionais no contexto do neoliberalismo 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, Seção III Ensino Médio, estabelece em seu 

artigo: 

Art. 26. O Ensino Médio, etapa final do processo formativo da Educação Básica, é orientado por princípios e finalidades 

que preveem: 

 I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o 

prosseguimento de estudos; 
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 II – a preparação básica para a cidadania e o trabalho, tomado este como princípio educativo, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de enfrentar novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores; 

 III – o desenvolvimento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e estética, o desenvolvimento 

da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

 IV – a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos presentes na sociedade contemporânea, relacionando a 

teoria com a prática. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a  Educação Básica 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A relação entre cuidar e educar se concebe mediante internalização consciente de eixos norteadores, que remetem à 

experiência fundamental do valor, que influencia significamente a definição da conduta, no percurso cotidiano escolar. 

Não de um valor pragmático e utilitário de educação, mas do valor intrínseco àquilo que deve caracterizar o 

comportamento de seres humanos, que respeitam a si mesmo, aos outros, à circunstância social e ao ecossistema.  

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a criança desenvolve a capacidade de representação, indispensável para a 

aprendizagem da leitura, dos conceitos matemáticos básicos e para a compreensão da realidade que a cerca, 

conhecimentos que se postulam para esse período da escolarização. O desenvolvimento da linguagem permite a ela 

reconstruir pela memória as suas ações e descrevê-las, bem como planejá-las, habilidades também necessárias às 

aprendizagens previstas para esse estágio. A aquisição da leitura e da escrita na escola, fortemente relacionada aos usos 

sociais da escrita nos ambientes familiares de onde veem as crianças, pode demandar tempos e esforços diferenciados 

entre os alunos da mesma faixa etária. A criança nessa fase tem maior interação nos espaços públicos, entre os quais se 

destaca a escola. Esse é, pois, um período em que se deve intensificar a aprendizagem das normas da conduta social, 

com ênfase no desenvolvimento de habilidades que facilitem os processos de ensino e de aprendizagem. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na organização e gestão do currículo, as abordagens disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar, interdisciplinar e 

transdisciplinar requerem a atenção criteriosa da instituição escolar, porque revelam a visão de mundo que orienta as 

práticas pedagógicas dos educadores e organizam o trabalho do estudante. Perpassam todos os aspectos da organização 

escolar, desde o planejamento do trabalho pedagógico, a gestão administrativo acadêmica, até a organização do tempo 

e do espaço físico e a seleção, disposição e utilização dos equipamentos e mobiliário da instituição, ou seja, todo o 

conjunto das atividades que se realizam no espaço escolar, em seus diferentes âmbitos. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais. 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não procedem. A questão é contextualiza pela charge de Mafalda (Quino), onde se questiona o tipo 

de avaliação indicada pela professora na anotação da prova de seu amigo, onde está escrito “péssimo”.  O amigo 

encontra-se indignado, principalmente por não ser um aluno ausente!  

O comando da questão pede-se que indique quais itens representam o entendimento da professora acerca do tema 

avaliação. 

Neste caso, a professora utiliza os erros para reforçar no aluno uma visão culposa da vida, pois além de ser castigado por 

outros ainda sofre uma autopunição. Entende também que comentários, tais como: “péssimo”, “muito ruim”, ou 

“precisa melhorar”, sobre as tarefas dos alunos, auxilia-os a localizar as dificuldades, oferecendo-lhes a oportunidade de 
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descobrir melhores soluções. E ainda, valorização apenas as respostas erradas dos alunos para dar continuidade à ação 

educativa, corrigindo e apontando o que julgam que seja o certo. 

Entretanto, os erros das crianças podem desta maneira, auxiliar muito o professor, norteando sua conduta em sala de 

aula colocando um ponto final a cada tarefa que o aluno faz. 

A professora assim acaba anulando o caráter de continuidade de sua própria ação educativa e impede ao aluno o 

progresso natural em termos de processo de conhecimento. 

Segundo HOFFMANN (2000, p. 85), “[...] os registros de avaliação devem responder questões que parecem esquecidas 

na escola: O aluno aprendeu?/ Ainda não aprendeu? Quais os encaminhamentos feitos ou por fazer nesse sentido?” 

Muitos professores valorizam apenas as respostas erradas dos alunos para dar continuidade à ação educativa, corrigindo 

e apontando o que julgam que seja o certo. 

Se analisarmos o significado da palavra corrigir, teremos retificar, endireitar, consertar, este sentido de correção daria 

ao professor o direito de refazer o que o outro fez, a partir desta perspectiva é possível um questionamento a cerca da 

correção, se a mesma favorece a compreensão e o desenvolvimento da autonomia dos alunos, se o fato do professor 

apontar uma resposta certa ou errada contribui para que o aluno tome consciência das contradições do que está certo 

ou errado. 

Portanto a única resposta que não representa o pensamento da professora representada na charge é o item II. 

Fonte: 

 Avaliação Mediadora: a ponte entre o conhecimento e a aprendizagem. 

 Para entender a história... ISSN 2179-4111. Ano 3, Vol. jun., Série 12/06, 2012, p.01-19. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não há duas opções de resposta. O ocorrido não se trata de erro de ortografia, a banca parafraseou o que foi dito por 

Manero. A troca do verbo Aprender por Prender quer dizer que o estudante deve ‘prender, pegar, agarrar, capturar’ o 

que está sendo ensinado.  

O uso das TICS em sala de língua estrangeira, no caso, espanhola era um dos temas de estudo proposto no edital.  A 

questão aborda o crescimento do uso das TICs no ensino de língua espanhola.  A partir das pesquisas e estudo sobre o 

tema, teria condições de marcar a opção correta. 

Assim a banca não encontra embasamento para atender às solicitações recursais.  

Fonte: FERNÁNDEZ, B. I. Herramientas tecnológicas y enseñanza del español como lengua extranjera” Trabajo fin de 

máster. Universidad de Almerá.  2012, págs. 32, 33. Disponible en: 

http://repositorio.ual.es/jspui/bitstream/10835/2099/1/Herramientas%20tecnologicas%20y%20ense%C3%B1anzaIgnaci

o%20Baeza%20Fernandez.pdf (Acesso em: 16/12/2015). 

 
Questão: 37 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão solicitada foi anulada por cobrar conteúdo diverso dentro do previsto no edital, porém, referentes às políticas 

públicas e linguísticas da Espanha. 

Fonte: Disponível em: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1631-2006.html#I165 

 (Acesso em: 16/12/2015). 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa que não se refere ao método comunicativo é a opção B.  (B) El alumno participa activamente repitiendo 

frases y estructuras.) As demais alternativas se referem ao método comunicativo, inclusive a alternativa C (C) Evaluación 

es parte integrante del proceso de enseñanza aprendizaje).  

Assim a banca não encontra embasamento para atender às solicitações recursais.  

Fonte: FERNÁNDEZ, B. I. Herramientas tecnológicas y enseñanza del español como lengua extranjera” Trabajo fin de 

máster. Universidad de Almerá.  2012, págs. 16, 17 e 20. Disponible en: 

http://repositorio.ual.es/jspui/bitstream/10835/2099/1/Herramientas%20tecnologicas%20y%20ense%C3%B1anzaIgnacio%20Baeza%20Fernandez.pdf
http://repositorio.ual.es/jspui/bitstream/10835/2099/1/Herramientas%20tecnologicas%20y%20ense%C3%B1anzaIgnacio%20Baeza%20Fernandez.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1631-2006.html#I165
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http://repositorio.ual.es/jspui/bitstream/10835/2099/1/Herramientas%20tecnologicas%20y%20ense%C3%B1anzaIgnaci

o%20Baeza%20Fernandez.pdf (Acesso em: 16/12/2015). 

 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O adjetivo CIERTO apresenta dois Superlativos: o IRREGULAR ‘CERTÍSIMO’ e o regular ‘CIERTÍSIMO’ conforme o site 

oficial da Real Academia Espanhola há controvérsias, para alguns gramáticos que consideram apenas a forma irregular. 

Portanto, a opção C é a única que está INCORRETA, pois teria de apresentar as duas formas do adjetivo no Superlativo.  

Assim a banca não encontra embasamento para atender às solicitações recursais.  

Fonte: MORENO, Concha; FERNÁNDEZ, E. Gretel. Gramática Contrastiva del Español para Brasileños. 2ª ed.Madrid: SGEL, 

2012. Unidad 10. 

http://dle.rae.es/?id=9Bb7pPO (Acesso em 16/01/2016) 

 
Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todas as alternativas foram fundamentadas nos PCNs. Não há dúvidas de que todas as alternativas são verdadeiras.   

Assim a banca não encontra embasamento para atender às solicitações recursais.  

Fonte: PCN – 2000. Ensino médio – Parte II – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. p. 11,12 e 15.  

 
Questão: 48 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
O gabarito da questão 48 está incorreto. A opção correta é a alternativa D. O verbo ROTO no contexto exerce a função 
de adjetivo. 
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 49 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 
O verbo pagar possui dois particípios. O Particípio irregular coloquial pago  e o Particípio Regular. pagado. 

O verbo ROMPER possui dois particípios: Rompido e ROTO. 

O verbo NACER não possui dois particípios. Há o adjetivo NATO, que pode ser confundido como particípio. 

Portanto o gabarito foi alterado para a alternativa C.  

Fonte: http://dle.rae.es/?id=9Bb7pPO (Acesso em 16/01/2016) 

 
Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As palavras heterossemânticas também são chamadas de “Falsos amigos”. Nas alternativas apresentadas a única que 

não é um “falso amigo” é a palavra “TABACO”. No decorrer do texto nos deparamos com as quatro palavras.  

Assim a banca não encontra embasamento para atender às solicitações recursais.  

Fonte: 

 O próprio texto. 

 MILANI, Maria Esther. Gramática de Espanhol para Brasileiros. 3ª ed. Revista e      ampliada. São Paulo: Ed. 

Saraiva, 2006.Tabela de Heterosemánticos. P. 332-341. 

Questão: 55 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A única opção correta é a opção I, que se encontra na alternativa A. O estudo do voseo teve início em 1921 pelo filólogo 

dominicano Pedro Henríquez Ureña, por isso, a opção II está incorreta. E o fenômeno do voseo é utilizado no Presente 

do Indicativo, no Imperativo Presente e no Imperativo Negativo o que deixa a opção III incorreta também, logo a ÚNICA 

opção de resposta é a alternativa A. 

Assim a banca altera o gabarito para opção A. (Apenas a opção I é verdadeira/correta).  

http://repositorio.ual.es/jspui/bitstream/10835/2099/1/Herramientas%20tecnologicas%20y%20ense%C3%B1anzaIgnacio%20Baeza%20Fernandez.pdf
http://repositorio.ual.es/jspui/bitstream/10835/2099/1/Herramientas%20tecnologicas%20y%20ense%C3%B1anzaIgnacio%20Baeza%20Fernandez.pdf
http://dle.rae.es/?id=9Bb7pPO
http://dle.rae.es/?id=9Bb7pPO
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Fonte: 

 ASSALI, M. Shirley. Conjugação de verbos em espanhol. São Paulo: Ática, 2ª ed. 2008. 

 MILANI, Maria Esther. Gramática de Espanhol para Brasileiros. 3ª ed. Revista e      ampliada. São Paulo: Ed. 

Saraiva, 2006.Tabela de Heterosemánticos. P. 332-341. 

Questão: 57 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O item IV da questão foi  (Revogado pela Lei nº 11.684, de 2008), portanto não há alternativa correta para questão.  

Dessa forma, a questão foi anulada. 

Fonte: Lei nº 11.684, de 2008. 

 

Questão: 59 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Um item da questão refere-se à ética no campo pessoal, que causa possibilidade de interpretação subjetiva porque 
envolve temas mais polêmicos como aborto, eutanásia etc. Sendo assim, o item não caberia especialmente ao 
enunciado que foi proposto, ou seja, a ética no campo profissional.  
Portanto a questão foi anulada. 
 
 

Cargo: Professor de Língua Inglesa 
 
 
Questão: 01 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na alternativa “A” a função exercida pela expressão sublinhada é a de “objeto direto”. Nas demais alternativas as 

expressões sublinhadas estão exercendo a função de sujeito. 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A oração “que aquela obra provocará surpresa e admiração” exprime o efeito, a consequência da “mensagem tão 

poderosa que o quadro ‘Guernica’ devolve ao avaliador”. “Essa oração foi introduzida pelo transpositor ‘que’ a que se 

prende na oração principal a expressão ‘tão’ de natureza intensiva.” 

Fonte: BECHARA, Evanildo – Moderna Gramática da Língua Portuguesa – 37ª ed. rev. e ampl.- 14ª reimpressão. Rio de 

Janeiro: Lucerna -2004  

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Luiz Antonio Sacconi, “se o termo regido de preposição estiver preso a adjetivo ou a advérbio, será sempre 

complemento nominal. Se o termo regido de preposição estiver preso a um substantivo, pode-se ter complemento ou 

adjunto adnominal. O substantivo de valor relativo, ou seja, que reclama complemento, será sempre abstrato e, 

geralmente, de radical idêntico ao do verbo que lhe corresponde na família de palavras.” Na alternativa “A”, ‘do 

efêmero” completa o sentido de ‘perda’ (substantivo abstrato de radical idêntico ao verbo ‘perder’). 

Na alternativa “B”, a palavra “meio” é um advérbio empregado no sentido de “através”, portanto “da natureza” é um 

complemento nominal. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11684.htm#art2
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Na alternativa “C”, a palavra “momento” é um substantivo abstrato, portanto “da criação” é também um complemento 

nominal. 

Na alternativa “D”, a palavra “fotógrafo” é um substantivo concreto, portanto, “da natureza” é um Adjunto Adnominal. 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Na alternativa “A”, os pronomes possessivos (seu, sua) deveriam ter sido usados na 2ª pessoa do plural (vosso, vossa). 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa correta é a “A”, pois a vírgula está separando a oração subordinada temporal anteposta à principal. 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A única alternativa correta para essa questão é a “C” porque o verbo “entregou” rege a preposição “A” e o substantivo 

feminino “pessoa” admite o artigo “A”. 

Fonte: PASQUALE & ULISSES - Gramática da Língua Portuguesa – Ed. Scipione. 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A figura de linguagem “Apóstrofe” faz parte do conteúdo programático Figuras de Linguagem e consiste na interpelação 

direta às pessoas ou coisas personificadas e empresta grande valor ao discurso. O excerto destacado, nessa questão, 

constitui um exemplo de “apóstrofe”. O autor dá destaque à fala do fotógrafo da natureza que interpela a inspiração de 

forma emotiva. 

Fonte: Hênio Tavares – Teoria Literária – 9ª edição – Editora Itatiaia Ltda – belo Horizonte. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A inspiração é a força motriz do artista. Ainda que existam os obstáculos, o artista, inspirado, é capaz de produzir. No 

texto, o autor deixa claro essa força, pois ainda que os estorvos existam, isso não impede o artista de criar. Ele cria na 

tristeza e na alegria. Os estorvos estão presentes, mas “Quando o homem está inspirado, nada o detém.” 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 13 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado dessa questão o trecho “O desejo começará a fazer as pazes com o coração “ deveria ter sido destacado. 

Da forma como foi apresentada a alternativa passou a conter mais de uma resposta. 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 14 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A tradução da expressão latina “Fiat lux” não foi adicionada ao enunciado, tornando impossível sua analogia à criação do 

mundo (texto bíblico), pois na sequência da exposição de fatos, o autor atrela essa expressão à criação artística à qual 

ela se refere, no período redigido. A ausência dessa tradução pode ter induzido a assinalar a alternativa que continha 

“texto publicitário” por se tratar de uso mais frequente de Fiat (marca italiana de automóveis) e Lux (marca de sabonete 

pertencente ao grupo Unilever) e também à marca de fósforos (Fiat lux). 

Fonte: O próprio texto. 
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Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Raramente encontramos um texto que seja, por exemplo, totalmente narrativo ou totalmente argumentativo. Em geral, 

os textos são formados por “sequências” de um determinado tipo. Contudo ao observar os diferentes gêneros textuais, 

perceberemos que muitos deles apresentam sequência tipológica predominante e, por essa razão, tem assim, 

estabelecida sua tipologia. 

O texto em questão possui características de um texto expositivo por ter, predominantemente, uma linguagem objetiva, 

verbos no presente, narrativa em 3ª pessoa para expor informações e transmitir conhecimentos. Os outros elementos 

também presentes no texto mesclam outras tipologias, mas o fator expositivo predomina. 

Fonte: Sarmento, Leila Lauar. Oficina de Redação – 4ª edição – Editora Moderna. 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, Seção III Ensino Médio, estabelece em seu 

artigo: 

Art. 26. O Ensino Médio, etapa final do processo formativo da Educação Básica, é orientado por princípios e finalidades 

que preveem: 

 I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o 

prosseguimento de estudos; 

 II – a preparação básica para a cidadania e o trabalho, tomado este como princípio educativo, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de enfrentar novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores; 

 III – o desenvolvimento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e estética, o desenvolvimento 

da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

 IV – a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos presentes na sociedade contemporânea, relacionando a 

teoria com a prática. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a  Educação Básica 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A relação entre cuidar e educar se concebe mediante internalização consciente de eixos norteadores, que remetem à 

experiência fundamental do valor, que influencia significamente a definição da conduta, no percurso cotidiano escolar. 

Não de um valor pragmático e utilitário de educação, mas do valor intrínseco àquilo que deve caracterizar o 

comportamento de seres humanos, que respeitam a si mesmo, aos outros, à circunstância social e ao ecossistema.  

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a criança desenvolve a capacidade de representação, indispensável para a 

aprendizagem da leitura, dos conceitos matemáticos básicos e para a compreensão da realidade que a cerca, 

conhecimentos que se postulam para esse período da escolarização. O desenvolvimento da linguagem permite a ela 

reconstruir pela memória as suas ações e descrevê-las, bem como planejá-las, habilidades também necessárias às 

aprendizagens previstas para esse estágio. A aquisição da leitura e da escrita na escola, fortemente relacionada aos usos 

sociais da escrita nos ambientes familiares de onde veem as crianças, pode demandar tempos e esforços diferenciados 

entre os alunos da mesma faixa etária. A criança nessa fase tem maior interação nos espaços públicos, entre os quais se 

destaca a escola. Esse é, pois, um período em que se deve intensificar a aprendizagem das normas da conduta social, 

com ênfase no desenvolvimento de habilidades que facilitem os processos de ensino e de aprendizagem. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 
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Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo da referida questão trata de Metodologia de ensino de língua, no caso estrangeira, e não linguística como 
quer o texto recursal. 
A banca ressalta que tanto conhecimentos de linguística quanto de métodos ou abordagens de ensino (Metodologia) 
são conteúdos previstos em edital em compatibilidade com o nível solicitado (superior). 
Assim, a banca não encontra justificativa para atender à solicitação do texto recursal. 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Observação do diagrama abaixo, criado por Hutchinson e Waters, para visualizar seus posicionamentos. 

                
a) As raízes (roots) da árvore constituem-se de “learning” e “communication”. O diagrama deixa claro que as raizes 

para qualquer tipo de inglês, inclusive EMT (Mother Tongue ou primeira língua), são para eles as dispostas no 

item C da avaliação. 

b) ESP (English for Special Purposes) é uma das ramificações do EFL (English as a Foreign Language Teaching). 

c)  Ainda, segundo Hutchinson e Waters, ESP é uma abordagem no ensino de inglês, na verdade ramificada em 

várias outras subabordagens, e não um produto,ou seja, como abordagem não é possível que seja uma criado 

um novo inglês, uma nova língua para ser ensinada. Uma abordagem se refere ao foco, ao que vai ter destaque 

dentro da aprendizagem ou ensino da língua.  (vide imagem abaixo) 
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        Assim, a banca não encontra respaldo para atender à solicitação recursal e confirma como única opção correta para 

a Questão 37 o item D. 

 
Questão: 53 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não procedem, uma vez que o gabarito publicado já é a alternativa C.  
 
Questão: 56 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Identificar corretamente o ‘s que se encontra depois do substantivo próprio Rebecca como uma marcação de Possessive 

Case ou Genitive Case. 

Diferenciar ‘s que é forma contraída de “has” do Possessive case ou Genitive case, realizando uma tradução consistente 

da estrutura frasal. “Rebecca’s forgetting the boss’s name during the meeting was really funny.” = O esquecimento de 

Rebeca do nome do chefe durante a reunião foi realmente engraçado  

Identificar as formas ING não apenas como verbos, pois elas também são adjetivos e substantivos, ou formas nominais, 

inclusive em português também. 

Dominar o conhecimento de que não se poderia usar Present Perfect Tense na primeira oração (has forgotten) porque 

na segunda parte do período há tempo passado definido, expresso por “was”, e o Present Perfect Tense não pode ser 

usado com tempo passado definido.  

Dominar o conhecimento de que se há tempo passado definido o tempo verbal adequado é o Simple Past (pretérito 

perfeito, que também não seria estruturalmente possível pela presença do ‘s depois de Rebecca. 

Dominar o conhecimento de que não é possível termos um Present Continuous (atenção para o spelling) ou Present 

Progressive, ou uma ação em progresso, porque há um “was” (Simple Past)  no período composto por duas orações 

dependentes, ou seja, está claro que a ação descrita no primeiro período terminou, não está em progresso.  

Assim, a banca não encontra respaldo para atender à solicitação recursal e confirma o gabarito preliminar para a 
Questão 56 como item D. 
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Questão: 59 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Um item da questão refere-se à ética no campo pessoal, que causa possibilidade de interpretação subjetiva porque 
envolve temas mais polêmicos como aborto, eutanásia etc. Sendo assim, o item não caberia especialmente ao 
enunciado que foi proposto, ou seja, a ética no campo profissional.  
Portanto a questão foi anulada. 
 
 
 

Cargo: Professor de Língua Portuguesa 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em relação às ideias e informações expressas nos parágrafos do texto, considere as seguintes afirmativas: 

( ) A intertextualidade pode ser observada como um dos recursos linguísticos utilizados pelo autor. 

( ) Após breve enumeração, o autor apresenta características que se opõem às atribuições anteriores. 

( ) O autor utiliza uma citação como recurso de sua argumentação para compor a maior parte do parágrafo. 

( ) O autor do texto apresenta uma informação que pode ser considerada o fato motivador para a construção do 

texto. 

( ) Um novo posicionamento é introduzido e apresentado mediante argumentos consistentes que se seguem no 

texto. 

A sequência, de acordo com a ordem do conteúdo dos parágrafos, está correta em: 

A) 5, 2, 4, 1, 3.   B) 2, 1, 3, 4, 5.   C) 3, 4, 1, 2, 5.   D) 1, 3, 2, 5, 4. 

A questão transcrita anteriormente permite reconhecer que os números apresentados nas alternativas referem-se aos 

parágrafos, sabe-se que um texto é dividido em parágrafos que podem ser numerados para sua identificação. Os nomes 

em inglês que aparecem no texto são nomes próprios de personalidades e de uma instituição educacional, deste modo, 

não há comprometimento para o entendimento em língua portuguesa, considerando ainda que tal texto tem como 

público alvo falantes da língua portuguesa.  

Fonte:  

 Prova aplicada. 

 GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. 

ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

 KOCH, Ingedore Villaça, ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) desenvolver o conceito de racismo relacionado a épocas diferentes.” não pode ser considerada correta, 

pois, a palavra “conceito” segundo o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, significa “concepção que alguém tem de 

uma palavra, noção, concepção, ideia; noção abstrata contida nas palavras de uma língua para designar as propriedades 

e características de uma classe de seres, objetos ou entidades abstratas. Portanto, não é possível identificar no texto em 

análise o conceito de racismo, ou seja, o que é racismo , em momento algum. Poderíamos afirmar que há exemplos de 

racismo, mas não conceito. A alternativa “C) apresentar opinião pessoal para um debate público acerca de uma questão 

de caráter social.” é adequadamente considerada correta, pois, trata-se de um artigo de opinião. Nos meios 

jornalísticos, o artigo de opinião representa um espaço aberto à participação de especialistas que desejam tornar 

público seu ponto de vista sobre uma questão polêmica. O artigo expressa uma opinião com o objetivo de contribuir 

para o debate público. Todo o texto, as informações apresentadas, citações, etc. são recursos utilizados na construção 

do raciocínio da argumentação.   

Fonte:  

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 
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 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 MARTIN, Mirian Celeste. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 

2008. 

 
Questão: 03 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
O gênero textual apresentado deve ser crível, coerente e consistente. Para isso alguns recursos são utilizados 

conferindo-lhe maior credibilidade. A refutação de argumentos contrários é um recurso argumentativo que ocorre 

quando o autor expõe com clareza as objeções conhecidas à tese por ele defendida e consegue refutá-las com 

argumentos sólidos. Trata-se, portanto, de uma estratégia argumentativa, de persuasão, de convencimento e não de 

credibilidade. A escolha do tipo de linguagem utilizada confere ao texto credibilidade, o uso da linguagem padrão  - 

considerando-se o tipo textual apresentado e o público a que se destina – é adequado; caso fosse utilizada a linguagem 

informal de forma predominante, ou alguma outra variedade linguística ( como a regional, por exemplo) não haveria o 

mesmo nível de aceitação/credibilidade considerando-se o veículo de comunicação e o público alvo. A inserção de 

citações tais como as apresentadas no texto têm a função de autorizar determinadas afirmações. O autor do texto 

demonstra através delas que grandes personalidades do passado, reverenciadas nos dias atuais, declararam expressões 

racistas de acordo com o contexto histórico-cultural do qual faziam parte.  Tal recurso confere credibilidade ao texto em 

análise.  

Fonte: 

 O próprio texto.  

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) “atavicamente racistas” (5º§) / geneticamente” está correta. Em “O problema são os americanos; eles 

são atavicamente racistas, dirá o observador antiimperialista.” De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 

o “atavismo” é uma hereditariedade biológica de características psicológicas, intelectuais, comportamentais. Ou seja, de 

forma genética “são racistas”. Ainda, de acordo com o dicionário Houaiss, a genética é a ciência voltada para o estudo da 

hereditariedade. A alternativa “B) “inapelavelmente racista” (2º§) / meramente” não pode ser considerada correta, pois, 

o termo destacado, de acordo com o dicionário já citado, significa: de forma irrecorrível, contra o que não há apelação 

ou recurso. Já “meramente” = simplesmente, apenas. 

Fonte:  

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 O próprio texto.  

 

Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em “O motivo, é claro, é o racismo.” (1º§) a expressão separada por vírgulas “é claro” não constitui vocativo. Vocativo é 

um termo acessório da oração que serve para pôr em evidência o ser a quem nos dirigimos, sem manter relação 

sintática com outro como em “Amigos, peçam alegria a Deus.” ( amigos = vocativo), não é o que ocorre em “é claro”. A 

alternativa “C) “A resposta é, obviamente, ‘tanto faz’” (3º§) / A resposta, é claro, “tanto faz”.” não pode ser considerada 

correta, pois, no texto original, a expressão “tanto faz” é a resposta; já na reescrita sugerida, não se sabe qual é a 

resposta, fica uma lacuna através da expressão “tanto faz”, ou seja, existe a afirmação de que a resposta pode ser 

qualquer uma.  

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática completa Sacconi: teoria e prática. 31. ed. São Paulo: Nova Geração 

Gram. 2011. 
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Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“D) “Estes vinhos são muito apreciados nessa região, e o são com todo o merecimento.”” apresenta termo destacado 

com classificação morfológica equivalente ao destacado no enunciado; não sendo, portanto, vista como resposta correta 

( já que o mesmo requer o termo destacado não equivalente ao grifado em “Sim, Wilson era racista, mas não podemos 

esquecer que a época também o era.” (3º§) 

Além disso, não há erro gramatical de qualquer natureza em “D) “Estes vinhos são muito apreciados nessa região, e o 

são com todo o merecimento.”, a forma verbal “são” no plural estabelece concordância com o sujeito “Estes vinhos” e 

não com “região” conforme afirma o recorrente.  

 Fonte:  

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática completa Sacconi: teoria e prática. 31. ed. São Paulo: Nova Geração 

Gram. 2011. 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa “I. Há uma distinção clara e objetiva acerca de conceitos diferenciados estabelecidos.” não pode ser 

considerada correta, pois, a subjetividade está presente quando o autor do texto traduz sua ideia acerca de 

determinado fato ou situação. “Um discurso não vem ao mundo numa inocente solitude, mas constrói-se através de um 

já-dito em relação ao qual ele toma posição.” Além disso, em “Bem diverso [da solidariedade mecânica] é o caso da 

solidariedade produzida pela divisão do trabalho. Enquanto a precedente implica que os indivíduos se assemelham, esta 

supõe que eles diferem uns dos outros.” o conceito descrito, acerca do qual são feitas análises é a “solidariedade”, não 

existe outro termo diferente acerca do qual sejam feitas reflexões ou referências. Sobre a “solidariedade” há 

caracterizações distintas, a saber: “mecânica” e “produzida pela divisão do trabalho”. A análise de tal questão possui 

caráter linguístico e não sociológico, portanto, o que está em análise é a construção oracional e os recursos linguísticos 

utilizados pelo autor do texto. 

A afirmativa “II. As duas vertentes apresentadas a partir de um mesmo conceito podem ser consideradas 

complementares.” não pode ser considerada correta de acordo com o exposto anteriormente. 

Fonte: 

 COSTA VAL, Maria da Graça. Redação e Textualidade. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 O próprio texto.  

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões do recurso não se referem à questão mencionada. 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
I. “É necessário, pois, que a consciência coletiva deixe descoberta uma parte da consciência individual,...” 

II. “... se cada um tiver uma esfera de ação própria, por conseguinte, uma personalidade.” 

Dentre as conjunções que exprimem ideia de conclusão lógica estão: logo, portanto, por isso, por conseguinte, pois, 

assim, então, em vista disso. Portanto, o termo “pois” e a expressão ou locução conjuntiva “por conseguinte” indicam o 

mesmo sentido conclusivo. De acordo com o enunciado da questão “Em relação aos segmentos destacados 

anteriormente, identificam‐se termos/expressões que indicam o mesmo sentido apenas em” não há afirmação de que o 

segmento inteiro esteja em análise, mas sim de que neles é possível identificar termos/expressões específicos. 
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Fonte: 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática completa Sacconi: teoria e prática. 31. ed. São Paulo: Nova Geração 

Gram. 2011. 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 

 Questão em análise. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) generalização que evoca consequências impostas a toda a sociedade.” não pode ser considerada 

correta, pois, em “Mas, mesmo nesse caso, o jugo que sofremos é muito menos pesado do que quando a sociedade 

inteira pesa sobre nós, e ele proporciona muito mais espaço para o livre jogo de nossa iniciativa.” apenas a expressão 

em destaque é objeto da questão em análise, portanto, em “o jugo que sofremos” não há explicitação das 

consequências impostas por tal “jugo”. A alternativa “A) sentido referencial, passível de análise fora do discurso.” não 

pode ser considerada correta, pois, “chamamos referência à relação entre uma expressão linguística presente no 

discurso/texto e um dado qualquer reconhecível numa situação concreta de comunicação. Referência é o meio pelo qual 

as pessoas empregam uma expressão comunicativamente bem sucedida no discurso. Trata-se de um conceito ligado ao 

texto.” Portanto, a palavra “jugo” fora do texto, poderia ter seu sentido alterado, seu sentido depende do texto, já que 

de acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “jugo” possui as seguintes acepções: peça de madeira para 

atrelar bois a carroça ou arado; canga; parelha de bois; sujeição imposta pela força ou autoridade; opressão; vínculo de 

submissão e obediência. Quando a palavra sugere ou evoca, por associação, ideia de ordem abstrata, de natureza 

afetiva ou emocional, então se diz que seu sentido é conotativo. Em “o jugo que sofremos” há uma referência à sujeição 

imposta. Portanto, a alternativa “B) integração, diferença entre pontos de vista contraditórios.” não pode ser 

considerada correta, pois não condiz com o referido anteriormente. O gabarito oficial apresenta como correta a 

alternativa “D” e não a “B” conforme afirma o recorrente.  

Fonte:  

 GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. 

ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.2ª ed. São Paulo: Publifolha, 2008. 

 O próprio texto.  

 Gabarito oficial. 

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) a partir de uma contra argumentação fortalece as ideias anteriores desenvolvendo‐as.” não fala de 

“argumentação” conforme afirma o recorrente, mas sim de uma contra argumentação. Acima do texto II havia a 

seguinte indicação: Texto II para responder às questões de 08 a 15. O trecho destacado na questão 13 “Enquanto a 

precedente implica que os indivíduos se assemelham, esta supõe que eles diferem uns dos outros. A primeira só é 

possível na medida em que a personalidade individual é absorvida na personalidade coletiva; a segunda só é possível se 

cada um tiver uma esfera de ação própria, por conseguinte, uma personalidade.” faz parte do texto II o qual deveria ser 

considerado para responder a tal questão também (de 08 a 15). Portanto, a alternativa “B) inicia a ampliação de uma 

afirmativa inicial, desenvolvida a seguir.” está correta, já que a afirmativa inicial está expressa no texto transcrito.  “Bem 

diverso [da solidariedade mecânica] é o caso da solidariedade produzida pela divisão do trabalho. Enquanto a 

precedente implica que os indivíduos se assemelham, esta supõe que eles diferem uns dos outros.” A alternativa “C) 

enumera fatos, apresentando o desenvolvimento temático do texto.” não pode ser considerada correta, pois, em 

“Enquanto a precedente implica que os indivíduos se assemelham, esta supõe que eles diferem uns dos outros. A 

primeira só é possível na medida em que a personalidade individual é absorvida na personalidade coletiva; a segunda só 
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é possível se cada um tiver uma esfera de ação própria, por conseguinte, uma personalidade.” não há enumeração de 

“fatos”, mas sim de ideias em relação à solidariedade.  

Fonte: GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. ed. 

Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa A) “Enquanto essa implica que os indivíduos se assemelham, esta supõe que eles diferem uns dos outros.” 

não pode ser considerada correta, pois, em relação ao trecho “Enquanto a precedente implica que os indivíduos se 

assemelham, esta supõe que eles diferem uns dos outros. A primeira só é possível na medida em que a personalidade 

individual é absorvida na personalidade coletiva; a segunda só é possível se cada um tiver uma esfera de ação própria, 

por conseguinte, uma personalidade.” e de acordo com o enunciado da questão “Sabendo‐se que os pronomes 

demonstrativos são empregados – entre outros – para localizar, em relação às pessoas do discurso, os objetos que 

entram no conteúdo do enunciado; assinale a alteração a seguir que está de acordo com a determinação remissiva vista 

no segmento em análise.” Para tal análise, é necessário considerar o contexto : “Bem diverso [da solidariedade 

mecânica] é o caso da solidariedade produzida pela divisão do trabalho. Enquanto a precedente implica que os 

indivíduos se assemelham, esta supõe que eles diferem uns dos outros.” “Para estabelecermos a distinção entre duas 

pessoas ou coisas anteriormente citadas, usaremos “este” em relação à que foi mencionada por último e “aquele”, em 

relação à que nomeamos em primeiro lugar. Ex.: Luís e Hilda estudaram na Europa; esta em Paris, aquele em Londres.” 

Portanto, o uso do “essa” e “esta” na alternativa “A” está incorreto. 

Fonte: SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed: Atual. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O presente é o único tempo que expressa situações e propriedades permanentes, de validade ilimitada, como as 

verdades científicas, as crenças, os dogmas, os provérbios. A alternativa “D) o fato ocorre no momento da enunciação, 

caracterizando o presente pontual.” não pode ser considerada correta, pois, no título apresentado “A divisão do 

trabalho social cria a solidariedade” a forma verbal “cria” aponta uma verdade acerca do qual o autor apresenta a 

construção do raciocínio lógico no desenvolvimento do texto, não se referindo apenas ao momento da fala como seria 

em “Vende-se esta casa.” 

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.2ª ed. São Paulo: Publifolha, 2008. 

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Argumento recursal é improcedente, pois conforme o  EDITAL Nº 001/2015 – SEARH – SEEC/RN p. 10 Anexo I , o 

conteúdo Programático acerca de Conhecimentos Didáticos e Pedagógicas do supracitado cargo trata entre outros 

temas da “ ...A organização da educação básica: LDB Lei Federal nº 9394/96 e suas alterações posteriores;...” Portanto,  

o tema tratado na questão está correto, pois no edital consta a LDB, na sua íntegra, inclusive suas alterações. 

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

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos recursais improcedem, pois o comando da questão solicita que indique a alternativa INCORRETA, acerca 

da elaboração Projeto Político Pedagógico. O PPP constitui-se em um documento produzido como resultado do diálogo 

entre os diversos segmentos da comunidade escolar a fim de organizar e planejar o trabalho administrativo-pedagógico, 

buscando soluções para os problemas diagnosticados, sendo que as decisões finais de todos os segmentos  

apresentadas, entretanto   não podem ficar a cargo apenas  do gestor da escola pois  ele não é o representante da 

comunidade escolar. Além de ser necessário considerar a legislação vigente, a escola é representada pelos diferentes 

segmentos que constituem sua comunidade, representada pelos professores, pais, especialistas, técnicos da educação, 

alunos, entre outros, que diagnosticam a realidade administrativo-pedagógica, social, estrutural e educacional e, a partir 
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dos dados resultantes do diagnóstico, traçam objetivos, propõem metas, planejam ações para que, ao longo de um 

período letivo, alcancem sucesso na aprendizagem do aluno. 

E ainda, o argumento recursal que afirma que a alternativa B, está incorreta é improcedente, pois segundo a LDB, Art. 

12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência 

de: I - elaborar e executar sua proposta pedagógica. 

Fontes:  

 http://gestaoescolar.abril.com.br/aprendizagem/projeto-politico-pedagogico-ppp-pratica-610995.shtml 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm 

 

Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não procedem, pois o comando da questão supracitada pede-se que considere o texto, o 

pressuposto e a situação hipotética dada. Portanto diante do texto, onde apresenta a charge, onde Calvin questiona sua 

nota (os indicadores negativos), o pressuposto dado: “...a avaliação tem sido praticada para aprovar ou reprovar os 

alunos, caracterizando-se como uma ameaça que intimida o aluno. Descomprometida com a aprendizagem do aluno, 

contribui para autoimagem negativa...” E considerando também,  a situação hipotética dada,  apenas a alternativa C está 

correta. 

O valor da avaliação encontra-se de fato no aluno, podendo tomar conhecimento de seus avanços e dificuldades. E que 

o termo avaliar está envolvido a uma concepção pedagógica, bastante ampla, concebendo situações em que os alunos 

devem encarar a avaliação como uma forma progressiva na construção do conhecimento, seguindo valores ou bases 

criteriosas, desde que os professores escolham procedimentos, inclusive aos que se refere à coleta de dados 

comparados e postos em choque com o contexto e a forma como foram produzidos, a partir de experiências cotidianas.  

Fonte: LUCKESI, Crispiano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. 15ª ed. São Paulo: Cortez, 

2003. 

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos não procedem, pois a Pedagogia Crítico-Social dos conteúdos (Histórico-crítica), segundo Demerval 

Saviani e José Carlos Libâneo, começou a partir das teorias “crítico- reprodutivistas”, a escola como reprodutora das  

desigualdades sociais. Seus principais representantes são: Jean Claude Passeron, Pierre Bourdier, Francisco Alves, Roger 

Establet, Christian Boudelot, Louis Althusser.  Valoriza a escola pública por se responsabilizar pelo contato das massas 

com o saber científico. A escola não é o único segmento da sociedade responsável pelo processo de ampliação da 

conscientização política do cidadão, ocorre também na prática social ampla e concreta do cidadão. A escola não é uma 

mera reprodutora da estrutura social vigente, mantêm relações de reciprocidade com a mesma (transformação).  

Preocupa-se com os conteúdos culturais universais. Esses conteúdos científicos foram gerados por toda a humanidade, 

mas historicamente, têm sido monopólio de uma minoria que usa como fator de dominação.  Acredita em uma mudança 

através da instrumentalização da  classe popular, com a  aquisição de um saber  erudito, da cultura  universal. Tem como 

objetivo ampliar o exercício da cidadania.  Não existe um método didático único, abstrato, capaz de servir a todos os 

conteúdos. Os métodos devem estar subordinados aos conteúdos. Métodos de ensino eficazes, que estimulam a 

atividade e incentiva o aluno; tem que favorecer o diálogo, o interesse do aluno. O professor é o mediador da relação 

pedagógica, um  elemento insubstituível. Portanto as apenas as alternativas III, IV e V estão corretas. 

Já as alternativas I e II, tratam da Pedagogia libertária, segundo Miguel G. Arroyo. Seus principais representantes são: 

Michel Lobrot; Célestin Freinet; Maurício Tragtenberg; A Pedagogia Libertária, resume-se na importância dada a 

experiências de auto- gestão, não-diretividade e  autonomia dos alunos e seus  professores.   A escola de funcionar 

como uma comunidade em autogestão, onde  todos determinam, sem  hierarquia, os parâmetros  administrativos e  

pedagógicos.  Valoriza os conteúdos científicos e racionais, em oposição aos conteúdos dogmáticos e místicos da escola 

oficial e da escola religiosa. Interessa-se mais pela forma de apreensão dos conteúdos.  Tem uma postura antiautoritária. 

Propõe a abolição do sistema punitivo de notas, exames, frequência. Utilizam trabalhos individuais e coletivos, aulas 

expositivas, métodos de estudo em grupo. 
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Fonte:  

 LIBÂNEO, José Carlos. Tendências pedagógicas na prática escolar. In: ________ . Democratização da Escola 

Pública – a pedagogia crítico-social dos conteúdos. São Paulo: Loyola, 2002. 

 SAVIANI, Dermeval. História das idéias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores Associados, 2007.  

 

Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A única alternativa falsa é a primeira citação, pois de acordo com a LDB, Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as 

normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme 

os seguintes princípios: 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

Quanto o argumento recursal  que afirma ser a segunda afirmativa também falsa é  improcedente, pois  a 

democratização da gestão é defendida enquanto possibilidade de melhoria na qualidade pedagógica do processo 

educacional das escolas, na construção de um currículo pautado na realidade local, na maior integração entre os 

agentes envolvidos na escola – diretor, professores, estudantes, coordenadores, técnico-administrativos, vigias, 

auxiliares de serviços – no apoio efetivo da comunidade às escolas, como participante ativa e sujeito do processo de 

desenvolvimento do trabalho escolar ( Políticas de Gestão e Educação/MEC).  O fato da ausência do termo “pais”, não 

implica ausências desses no processo da democratização escolar, conforme informa nesta afirmativa, pois está  

claramente  indicado, quando se refere “  – no apoio efetivo da comunidade às escolas, como participante ativa e sujeito 

do processo de desenvolvimento do trabalho escolar.” 

A gestão democrática implica um processo de participação coletiva. Sua efetivação na escola pressupõe instâncias 

colegiadas de caráter deliberativo, bem como a implementação do processo de escolha de dirigentes escolares, além da 

participação de todos os segmentos da comunidade escolar na construção do Projeto Político-Pedagógico e na definição 

da aplicação dos recursos recebidos pela escola. 

Fonte: http://escoladegestores.mec.gov.br/site/4-sala_politica 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos recursais não procedem, pois a lei (LDB), ao assegurar a avaliação na perspectiva qualitativa, 

consequentemente está prevendo a necessidade de uma ação diagnóstica no processo avaliativo. Essa medida implicará 

em resultados positivos, considerando que durante o processo é possível identificar as dificuldades e propiciar as 

intervenções necessárias para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno. 

Nessa ótica a avaliação é concebida como um instrumento que vai intervir no planejamento não só do professor, mas de 

toda equipe, culminando nas definições que nortearão as diretrizes do Projeto Político Pedagógico da Escola. 

Fonte: 

 AVALIAÇÃO: Uma prática constante no processo de ensino e aprendizagem: Maria Rita Leal da Silveira Barbosa - 

Angélica Pinho Rocha Martins 

 http://catolicaonline.com.br/revistadacatolica2/artigosv3n5/artigo27.pdf 

 
Questão: 24 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 
Argumentos procedentes, pois os itens I e II são verdadeiros e se complementam.  

O item I trata de alguns dos princípios que devem ser observados para o pleno desenvolvimento do educando, conforme 

Art. 3º da LDBEN. O item II trata a educação como direito social e, conforme nova redação do art. 3º (a partir da Lei 12 

796/2013), ampliando assim seu alcance. Nesse sentido, ambos tratam de princípios a serem observados. Desse modo, 

os itens I e II são complementares e verdadeiros. 

http://escoladegestores.mec.gov.br/site/4-
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Fonte:  

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

 www.artigonal.com/educacao-infantil-artigos/anaise-critica-e-possiveis-solucoes-para-uma-boa-qualidade-de-

ensino-aprendizagem-baseada-na-lei-das-dirtrizes-e-base-da-educacao-939496-9990 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A supracitada questão, em seu enunciado informa que com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Sistema 

Educacional Brasileiro passou por um processo de modificação, que veio culminar com a aprovação da atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), que alterou a organização do Sistema Escolar. A LDB reduziu a 

dois os níveis de educação escolar: o da Educação Básica e a educação superior e informa que há outras modalidades de 

educação, além desses níveis.  No comando da questão, pede-se, que acerca dessas modalidades, assinale alternativa 

INCORRETA.  

A educação Infantil, alternativa A - é a primeira etapa de um dos níveis da educação escolar, a educação básica; seguida 

pelo ensino fundamental e médio.  Portanto, não é uma modalidade. 

As outras modalidades brasileiras de ensino são: Educação de jovens e adultos, alternativa D - Educação profissional ou 

técnica, Educação especial, alternativa B - Educação à distância, alternativa C -  e Educação Indígena. Portanto, a única 

INCORRETA, conforme comando da questão é a alternativa A, que trata-se do primeira etapa da educação básica. 

Fonte: 

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

 http://portal.mec.gov.br/educacao-indigena 

http://www.webartigos.com/artigos/niveis-e-modalidades-da-educacao-e-suas-estruturas-

didaticas/111681/#ixzz3xM9WX63C 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento é improcedente, pois o enunciado da questão expõe que, construir uma nova lógica de gestão que conte 

com a participação da sociedade e dos atores diretamente envolvidos com a prática pedagógica, implica rever o modelo 

adotado pelos sistemas públicos, cuja estruturação e funcionamento são até hoje característicos de um modelo 

centralizador. Portanto, a gestão da escola com um modelo centralizador NÃO apresenta uma gestão participativa.   

Para que ocorra a autonomia pedagógica e financeira e a implementação de um Projeto Político-Pedagógico próprio da 

unidade escolar encontram vários limites no paradigma de gestão escolar vigente, nesse caso, conforme o enunciado, a 

gestão escolar, apresentada se dentro de um modelo centralizador. 

O comando da questão solicita que, de acordo com o pressuposto, ou seja, o exposto no enunciado da questão assinale 

alternativa INCORRETA. 

A alternativa C – “Participação  nas decisões e  a efetivação de novos processos de organização e gestão, baseados em 

uma dinâmica que favoreça os processos coletivos e participativos de decisão.”, significa  uma ação da  gestão 

democrática  e implica, portanto, a efetivação de novos processos de organização e gestão, baseados em uma dinâmica 

que favoreça os processos coletivos e participativos de decisão. Portanto, esta alternativa, de acordo com o enunciado é 

a INCORRETA, uma vez que este se trata de uma gestão no modelo centralizador. 

Fonte: http://escoladegestores.mec.gov.br/site/4sala_politica_gestao_escolar/pdf/texto2_1.pdf 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão trata-se apenas  do Art. 26 da Lei de Diretrizes e Bases, Lei nº 9.394/1996, e solicita a analise de 

cinco itens. Apenas o item V,  não está correto, pois conforme o  § 3o A educação física, integrada à proposta pedagógica 

da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno: (Redação 

dada pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.artigonal.com/educacao-infantil-artigos/anaise-critica-e-possiveis-solucoes-para-uma-boa-qualidade-de-ensino-aprendizagem-baseada-na-lei-das-dirtrizes-e-base-da-educacao-939496-9990
http://www.artigonal.com/educacao-infantil-artigos/anaise-critica-e-possiveis-solucoes-para-uma-boa-qualidade-de-ensino-aprendizagem-baseada-na-lei-das-dirtrizes-e-base-da-educacao-939496-9990
http://www.infoescola.com/educacao/escolas-indigenas-uma-busca-pela-cultura-sufocada/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.webartigos.com/artigos/niveis-e-modalidades-da-educacao-e-suas-estruturas-didaticas/111681/#ixzz3xM9WX63C
http://www.webartigos.com/artigos/niveis-e-modalidades-da-educacao-e-suas-estruturas-didaticas/111681/#ixzz3xM9WX63C
http://escoladegestores.mec.gov.br/site/4sala_politica_gestao_escolar/pdf/texto2_1.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3
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II – maior de trinta anos de idade; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação 

física; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

IV – amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro de 1969; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

V – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

VI – que tenha prole. (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

Os demais itens  estão corretos em conformidade com o  supracitado artigo. 

Quando ao  argumento recursal que indica  o III, também como incorreto, não procede, pois de acordo com a LDB, 

citada no enunciado,   assim encontra-se redigida: § 5º Na parte diversificada do currículo será incluído, 

obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará 

a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição. 

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

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não procedem. O enunciado determina que de acordo com as Diretrizes Curriculares para a 

Educação Básica (2013), o currículo do Ensino Fundamental tem uma base nacional comum, complementada em cada 

sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada. 

A única alternativa incorreta é a C, pois “A Música constitui conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente 

curricular Arte, o qual compreende, também, as artes visuais, o teatro e a dança. A Educação Física, componente 

obrigatório do currículo do Ensino Fundamental, integra a proposta político-pedagógica da escola e será facultativa ao 

aluno apenas nas circunstâncias previstas na LDB.” E não apenas para os alunos do curso noturno, ou portadores de 

atestado médico. 

E ainda, o argumento recursal acerca da alternativa B, também ser incorreta, o que ocasionaria a anulação da 

supracitada questão, é improcedente, pois, de acordo com as Diretrizes Curriculares para a Educação Básica: “O 

currículo da base nacional comum do Ensino Fundamental deve abranger obrigatoriamente, conforme o artigo 26 da 

LDB, o estudo da Língua Portuguesa e da Matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e 

política, especialmente a do Brasil, bem como o ensino da Arte, a Educação Física e o Ensino Religioso.” (DCEB, p.114).  

Fonte: Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional da Educação. Câmara 

Nacional de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica / Ministério da Educação. 

Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013, p 114  

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumentos improcedentes, pois de acordo com as Diretrizes Curriculares para Educação Básica, as etapas 

correspondentes aos diferentes momentos constitutivos do desenvolvimento educacional, a Educação Básica 

compreende:  

I – a Educação Infantil, que compreende: a Creche, englobando as diferentes etapas do desenvolvimento da criança até 

3 (três) anos e 11 (onze) meses; e a Pré-Escola, com duração de 2 (dois) anos. II – o Ensino Fundamental, obrigatório e 

gratuito, com duração de 9 (nove) anos, é organizado e tratado em duas fases: a dos 5 (cinco) anos iniciais e a dos 4 

(quatro) anos finais; III – o Ensino Médio, com duração mínima de 3 (três) anos 

Entretanto, no item I, onde se trata da Educação Infantil, não há a obrigatoriedade das crianças terem frequentado a 

etapa da educação infantil. Caso, ela não tenha frequentado a Creche  e ou a Pré-escola, ela poderá matricular-se no 1º 

ano do ensino fundamental, desde que  esteja na faixa etária correta para matricula. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10044.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/2003/Mv07-03.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.793.htm#art26§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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Portanto, a alternativa correta é a D. 

Fonte: Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional da Educação. Câmara 

Nacional de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica / Ministério da Educação. 

Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013, p 114  

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos não procedem, pois de acordo com Anexo I, página 12 do EDITAL Nº 001/2015 – SEARH – SEEC/RN, DE 3 

DE NOVEMBRO DE 2015, consta em CONHECIMENTOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS, “...LDB Lei Federal nº 9394/96 e 

suas alterações posteriores; princípios e fins da educação nacional; Estatuto da Criança e do Adolescente...” 

Fonte: EDITAL Nº 001/2015 – SEARH – SEEC/RN, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2015, 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O texto que contextualiza a questão encontra-se referenciado nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação 

Básica (2013). E, apesar do comando da questão, citar três abordagens, existem quatro itens a serem completados e 

quatro itens em cada alternativa de resposta (multidisciplinaridade – pluridisciplinaridade – transdisciplinaridade – 

interdisciplinaridade), e em nenhuma das alternativas de resposta dada,   estas se repetem. Portanto, não haveria como 

se confundir ou não encontrar a resposta correta, sendo que não poderia ter apenas três abordagens, pois  se há quatro 

itens a completar. E ainda, em nenhuma das alternativas qualquer destas abordagens se repete, ou mais de uma. 

Portanto, existe apenas uma resposta correta, pois de acordo com as DCNEB, enquanto a multidisciplinaridade expressa 

frações do conhecimento e o hierarquiza, a pluridisciplinaridade estuda um objeto de uma disciplina pelo ângulo de 

várias outras ao mesmo tempo. Segundo Nicolescu, a pesquisa pluridisciplinar traz algo a mais a uma disciplina, mas 

restringe-se a ela, está a serviço dela. A transdisciplinaridade refere-se ao conhecimento próprio da disciplina, mas está 

para além dela. O conhecimento situa-se na disciplina, nas diferentes disciplinas e além delas, tanto no espaço quanto 

no tempo. Busca a unidade do conhecimento na relação entre a parte e o todo, entre o todo e a parte. Adota atitude de 

abertura sobre as culturas do presente e do passado, uma assimilação da cultura e da arte. O desenvolvimento da 

capacidade de articular diferentes referências de dimensões da pessoa humana, de seus direitos, e do mundo é 

fundamento básico da transdisciplinaridade. De acordo com Nicolescu (p. 15), para os adeptos da transdisciplinaridade, 

o pensamento clássico é o seu campo de aplicação, por isso é complementar à pesquisa pluri e interdisciplinar. A 

interdisciplinaridade pressupõe a transferência de métodos de uma disciplina para outra. Ultrapassa-as, mas sua 

finalidade inscreve-se no estudo disciplinar.  

Fonte:  Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional da Educação. Câmara 

Nacional de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica / Ministério da Educação. 

Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme é possível verificar na alternativa “C) ela é a grande responsável pela caracterização de cada um dos 

personagens, permitindo reconhecê‐los de forma definida.”, o termo utilizado foi “definida” e não “definitiva” conforme 

afirma o recorrente. A alternativa “A) a intenção comunicativa dos personagens é anulada em virtude da inadequação 

linguística.” não pode ser considerada correta, pois, apesar de haver um confronto em um diálogo na utilização de 

variedades linguísticas diferentes, é possível notar que um personagem, na maior parte do texto, entende o outro 

através das falas apresentadas. A alternativa “B) há uma superioridade de uma variedade apresentada em relação à 

outra considerando-se o contexto apresentado.” não pode ser considerada correta, pois, apesar de, em uma língua 

natural, haver registros mais formais, mais informais, mais planejados ou menos planejados; sendo construções distintas 
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são legítimas do português, passíveis de serem faladas ou escritas pelos usuários da língua, portanto as variedades 

linguísticas são usos possíveis.  

Fonte:  

 Prova aplicada.  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 Marcuschi, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Parábola Editorial 

 

Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa D) “A tua boca, a tua boca, a tua boca… (Uma imagem, meu Deus!)” (14º§) não pode ser considerada 

correta, pois, a demonstração de falta de uma comparação ideal não demonstra algum tipo de humor. A alternativa B) 

“Eu tremo! Eu desfaleço! Ela quer que eu a escute!” (18º§) demonstra humor, pois, a expressão “escuta aqui” é 

interpretada de forma particular pela personagem masculina, em seu sentido literal. A alternativa A) “Que qui tem a 

minha boca?” (15º§) não pode ser considerada correta, pois, há apenas uma irritação da personagem feminina. (A 

alternativa C) “Vamos logo que hoje eu não posso ficar toda a noite.” (21º§) indica a pressa da personagem feminina, 

portanto, também não pode ser considerada correta.  

Fonte: Savioli, Francisco Platão. Para entender o texto - Leitura e redação. Ática  

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) possibilidade de haver realização simultânea de opostos.” não pode ser considerada correta, pois, em 

“Tu és a chuva e eu sou a terra;” (7º§) não há oposição, mas complementação; assim como a terra precisa da chuva, o 

personagem masculino afirmar através de uma metáfora que precisa do personagem feminino. A alternativa “C) 

equiparação entre elementos através de uma relação de contiguidade.” não pode ser considerada correta. A metonímia 

consiste na transferência de um termo para o âmbito de um significado que não é o seu, processado por uma relação 

cuja lógica se dá, não na semelhança, mas na contiguidade das ideias. Diferentemente da metáfora (figura vista no 

trecho em análise), na metonímia a associação semântica se realiza pela supressão de termos sintáticos; logo sua 

articulação se dá no eixo sintagmático. Sua atuação ocorre em apenas um domínio conceptual, pois os termos que se 

relacionam pertencem ao mesmo campo sêmico, de maneira que um substitui o outro. A relação metonímica pode 

indicar interdependência, inclusão, implicação etc. A alternativa “A) a intensificação daquilo que é anunciado.” não pode 

ser considerada correta, pois, não há no trecho em análise qualquer tipo de exagero ou intensificação como em “Tens o 

olho maior que tua barriga”, em um exemplo de hipérbole em que a expressão exagerada amplia o seu ponto de vista 

sobre a matéria apresentada, revelando seu juízo do fato.  

Fonte: 

 GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. 

ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

 KOCH, Ingedore Villaça, ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.2ª ed. São Paulo: Publifolha, 2008. 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 Em “Romeu deu voz ao sublime Bardo e a própria noite aguçou seus ouvidos.” (1º§) a forma verbal “deu” possui dois 

complementos verbais, a saber: “voz” = objeto direto, e “ao sublime Bardo” = objeto indireto. Já “a própria noite” não é 

um complemento verbal, mas sim, sujeito da forma verbal “aguçou”. A alternativa “D) o primeiro termo em destaque é 

o único complemento da forma verbal “deu” no segmento em análise, os demais são complementos de termos 

diferentes.” não pode ser considerada correta de acordo com o exposto anteriormente. O enunciado da questão não 

contém erro, “Romeu deu voz ao sublime Bardo e a própria noite aguçou seus ouvidos.” (1º§) é correto afirmar em 

relação aos termos destacados, que” não é uma pergunta para que haja o sinal de interrogação no final, mas sim uma 
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afirmação cujo complemento será uma das alternativas indicadas a seguir. Em relação aos termos destacados não há 

incorreção quanto ao destaque feito, a utilização de um grifo não transforma dois termos sintáticos em um, continuam 

tendo suas respectivas funções preservadas.  

Fonte: 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. 2ª ed. São Paulo: Publifolha, 2008. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed: Atual. 

 
Questão: 40 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo do recurso não condiz com a questão mencionada. 

 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Quanto à alternativa D, gramática "universal" é uma premissa da teoria gerativista de Chomsky. Para ele, há um 

componente inato, biológico para a linguagem. Com isso, acredita que há uma gramática universal, ou seja, princípios 

comuns a todas as línguas humanas. De fato, há fenômenos observados que são comuns a todas as línguas. Sendo 

assim, a resposta D está incorreta porque gramática "universal" não descreve ou classifica os fenômenos de uma língua 

em particular, mas sim procura observar e registrar o que há de comum em todas as línguas. As alternativas “A) 

gramática prescritiva ou normativa.” e “B) gramática descritiva, ou gramática explícita.” não podem ser consideradas 

corretas.  “A prescrição linguística é tarefa inerente à atividade pedagógica, mas – convém que se enfatize – não se 

resume ao ‘ensino de gramática’. O alcance do ensino da língua com finalidade normativa compreende ainda pronúncia, 

ortografia, vocabulário, tipos de texto, técnicas de leitura e de construção textual etc. Já a gramática descritiva é a 

denominação técnica que se dá à gramática explícita, corpo de informações com que se busca explicitar, com base nos 

princípios de uma gramática teórica, o conhecimento que cada indivíduo tem de sua língua materna.  

De acordo com Travaglia, “A gramática de uso” é não consciente, implícita e liga-se à gramática internalizada do 

falante.”  Já de acordo com Azeredo “No domínio restrito de cada língua temos uma gramática latente, ou internalizada, 

e uma gramática explícita. A gramática latente corresponde ao conhecimento que cada usuário tem de uma língua 

específica qualquer – sua língua materna – e que o torna apto a produzir e compreender frases nessa língua.” Portanto o 

conhecimento acionado para a resolução de tal questão está de acordo com edital e seu conteúdo programático, a 

saber: Gramática do uso. A gramática internalizada, ou latente,  é um tipo de conhecimento que habilita o falante a 

produzir e interpretar frases, textos, discursos a partir de situações concretas  de  uso.   O  conhecimento   linguístico   

está   alicerçado   em   três   pontos:   no fonético/fonológico, no lexical e no sintático-semântico. O falante reconhece o 

som da própria língua e as diferencia das demais; lexical: o falante emprega palavras adequadas às   situações;   

sintático-semântico:   distribuição   das  palavras   na  sentença   e   o   efeito   de sentido que esta distribuição provoca.  

Chomsky lança a teoria de que a criança nasce biologicamente equipada com um mecanismo mental que é capaz de 

armazenar e, em parte, verbalizar um conteúdo significativo de informações linguísticas, o que ele chama de Gramática 

Universal. 

 Indo de encontro à tese de que a produção linguística da criança seria mera repetição léxica da linguagem executada 

em seu meio social, Chomsky defende que apesar de sua produção verbal ser incompleta e truncada, ela possui uma 

habilidade inata de “dominar um conjunto complexo de regras ou princípios básicos que constituem a gramática 

internalizada do falante”. Somando-se a esse mecanismo mental, fatores externos (sociais), a criança passa por um 

processo de “seleção” onde com o passar do tempo, vai moldando sua gramática interna à linguagem daqueles que o 

rodeiam. Seja através de marcas gerais da língua materna, como de marcas regionais dessa língua. 

No processo de amadurecimento da criança surgem questionamentos e respostas às situações inovadoras da linguagem. 

E tais respostas estão intimamente ligadas à habilidade inata de aquisição da linguagem. 

A gramática implícita (ou internalizada/latente), por sua vez, é definida como o conjunto de regras que o falante 

domina. É o conhecimento lexical e sintático-semântico que o falante possui e que permite que ele entenda e produza 

frases em sua língua. A existência de uma gramática internalizada pode ser observada por dois fatos linguísticos: o 

primeiro é a criança produzir formas não usadas por falantes adultos. Por exemplo, é comum a criança utilizar a 
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conjugação dos verbos regulares (comi, escrevi) para os verbos irregulares (fazi, trazi). Este fato  demonstra  que  ela  

tem  uma  regra  internalizada  para o uso de verbos, porém, por não conhecer as exceções (os irregulares), aplica a 

regra a todos os verbos. O outro fato é a hipercorreção, que é a aplicação de uma regra de maneira generalizada, ainda 

que a regra não se aplique a determinado contexto. Por exemplo, um falante que produz formas como “meu fio” no 

lugar de “meu filho”, ao ter contato com as formas reconhecidas como corretas, “filho”, “velho”, “baralho”, pode 

ampliar o uso da regra em contextos onde não se aplica, como “pilha da cozinha” e “telha de aranha”. Segundo Luft 

(1994), a gramática internalizada pelos falantes se inicia na mente do falante quando ele ainda tem em torno de três 

anos e, por volta dos cinco ou seis anos, o falante já tem esta gramática consolidada e pode falar sem embaraço. A 

gramática internalizada ou natural é a verdadeira gramática a língua e é dela que se originam as gramáticas dos livros. A 

gramática internalizada pelos falantes é completa e é através dela que os que nunca foram à escola e são analfabetos se 

comunicam perfeitamente por meio da língua. Essa gramática está relacionada diretamente com os conhecimentos 

internos dos falantes. 

Fontes:  

 ÁFICAS ANTUNES, Irandé. Muito além da gramática: por um ensino sem pedras no caminho. 

 São Paulo: Parábola, 2007. 

 ALMEIDA, Napoleão Mendes de. Gramática metódica da língua portuguesa. 43. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.  

 ANDRÉ, H. A. Gramática Ilustrada. São Paulo: Moderna, 1997. 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. 2ª ed. – São Paulo: Publifolha, 2008. 

 BAGNO, Marcos. Dramática da língua portuguesa: tradição gramatical, mídia e exclusão social.  2. ed. São Paulo: 

Loyola, 2000.  

 BAGNO, Marcos.  

 Preconceito linguístico: o que é, como se faz. 5. ed. São Paulo: Loyola, 1999.  

 BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa.37. ed. Rio de Janeiro: Lucena, 2001.  

 Ensino da gramática: Opressão?  Liberdade?  12. ed. São Paulo: Ática, 2006. 

 BRITO, Luiz Percival Leme. A sombra do caos: ensino de língua x tradição gramatical. Campinas: Mercado de 

Letras, 1997. GERALDI, João Wanderley. Portos de passagem. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

 CÂMARA JÚNIOR, J.  Matoso. Dicionário de Linguística e Gramática: referente à Língua Portuguesa. 11.  ed. 

Petrópolis: Vozes, 1984.  

 CUNHA, Celso; CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática de português contemporâneo. 

 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 

 KOCH,  Ingedore;  TRAVAGLIA,  Luiz  Carlos. A coerência textual.  17. ed. – 2ª reimpr. São Paulo: Contexto, 2008. 

 MENDONÇA, M. C. Língua e ensino: políticas de fechamento. In: MUSSALIN, F. e 

 NEVES, M. H. de M. Que gramática estudar na escola, norma e uso na língua portuguesa. São Paulo-SP: 

Contexto, 2003. 

  A gramática, São Paulo-SP: Editora da Unesp, 2002. 

 POSSENTI, S. Porque (não) ensinar gramática na escola. São Paulo-SP; Mercado das Letras, 1996. 

 PALOMO, Sandra. Sistema/norma/fala e o ensino de língua materna. Videtur, USP. São Paulo,v. 1, n. 7, p. 41-44, 

2004. 

 TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de gramática. 13. ed. São Paulo: 

Cortez, 2009 

 

Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) III e IV.” não pode ser considerada correta, já que a afirmativa III está incorreta em relação ao texto 

apresentado.  

I. Desenrolar de um conflito interior. – correta: Não há afirmativa de que haja apenas um conflito interior, mas sim de 

que ele existe. O conto psicológico apresenta uma ação exterior menor que o drama interior que se desenrola. Diante da 

formação de um conflito psicológico, os fatos exteriores perdem importância na narrativa.  
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II. Narração de duas histórias simultâneas. – correta: O conto psicológico narra duas histórias simultâneas, ainda que 

aparente contar apenas uma. Paralelamente à história que aparece de forma mais visível para o leitor, o narrador sugere 

um enigma. Estão sendo contadas duas histórias: a exterior, dirigida pelo inseto na parede, e a interior, das personagens 

e sua experiência com o sentimento da esperança.  

III. Independência textual em relação ao leitor.  – incorreta: A participação do leitor no conto psicológico é decisiva, a 

partir da compreensão dos movimentos psíquicos do personagem, o leitor participa de sua subjetividade.  

IV. Temporalidade narrativa composta por dois tipos temporais diferentes. – correta: Trata-se do tempo cronológico e 

do tempo psicológico. O texto desenvolve-se a partir de uma narrativa de fatos (tempo cronológico) juntamente com 

várias reflexões (tempo psicológico) até o último parágrafo.  

Fonte: 

 O próprio texto.  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. 
ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa A) “E, acho que não aconteceu nada.” (22º§) não pode ser considerada correta, pois, o termo destacado é, 

sintaticamente, sujeito da forma verbal “aconteceu”: “nada aconteceu”. Tal classificação é atribuída a mais duas 

alternativas, não sendo a alternativa “A” a que difere das demais. 

A alternativa B) “Houve um grito abafado de um de meus filhos:” (2º§) é considerada correta, pois, o verbo “haver” no 

sentido de existir, acontecer, realizar-se ou fazer ( em orações temporais) é impessoal, portanto, a classificação quanto 

ao sujeito da oração é oração sem sujeito, assim, “um grito abafado” constitui complemento da forma verbal “houve”. 

As demais alternativas C) “– Ela só tem alma, explicou meu filho e, como filhos são uma surpresa para nós,...” (5º§) e D) 

“Pequeno rebuliço: mas era indubitável, lá estava ela, e mais magra e verde não poderia ser.” Apresentam termos 

destacados que exercem a função sintática de sujeito da oração: “meu filho explicou” e “ela estava”. 

Fonte:  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.2ª ed. São Paulo: Publifolha, 2008. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed: Atual. 

 
Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 A alternativa D) Uma possibilidade de reescrita em que há correção gramatical, desconsiderando alteração de sentido, 

seria: “... e como filho é surpresas para nós...” não afirma que o texto original esteja em desacordo com a norma padrão 

da língua. A alternativa D) Uma possibilidade de reescrita em que há correção gramatical, desconsiderando alteração de 

sentido, seria: “... e como filho é surpresas para nós...” é considerada correta, pois, o verbo “ser” fica obrigatoriamente 

no singular quando se deseja fazer prevalecer a importância do sujeito sobre a do predicativo. Ex.: “Justiça é tudo, é as 

virtudes todas.” “Minha vida é essas duas crianças.” A alternativa “C) Caso o termo “ele” fosse omitido, a forma verbal 

“falava” seria empregada, obrigatoriamente, no plural; tendo em vista seu antecedente.” não pode ser considerada 

correta, pois, o trecho “[...] e como filhos são uma surpresa para nós, descobri com surpresa que ele falava das duas 

esperanças.” (5º§) ficaria “[...] e como filhos são uma surpresa para nós, descobri com surpresa que falavam das duas 

esperanças.” (5º§) não podendo ser aceita. A forma verbal “falava” está ligada ao sujeito “ele” ( singular) que, mesmo 

sendo omitido, o trecho “– Ela só tem alma, explicou meu filho e, como filhos são uma surpresa para nós, descobri com 

surpresa que ele falava das duas esperanças.” mostra que o pronome “ele” é remissivo, fazendo referência a “meu 

filho”, a forma verbal permanece no singular. 

Fonte: 

 Questão em análise. 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.2ª ed. São Paulo: Publifolha, 2008. 
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 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed: Atual. 

 KOCH, Ingedore Villaça, ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

 
Questão: 47 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
A alternativa “D) expressam relações diferentes tendo em vista o período anterior a cada um.” é considerada correta. 

I. “Mas ela vai esmigalhar a esperança!” (18º§) 

“– É que não se mata aranha, me disseram que traz sorte... 

– Mas ela vai esmigalhar a esperança! respondeu o menino com ferocidade.” 

II. “Mas como é bonito o inseto: mais pousa que vive...” (21º§) 

“Não havia dúvida: a esperança pousara em casa, alma e corpo. 

Mas como é bonito o inseto: mais pousa que vive, é um esqueletinho verde, e tem uma forma tão delicada que isso 

explica por que eu, que gosto de pegar nas coisas, nunca tentei pegá‐la.” 

A partir da análise dos segmentos em análise, pode-se constatar que no segmento I “mas ela vai esmigalhar a 

esperança.” O “mas” dá uma ideia de contraste. Em II “Mas como é bonito o inseto: mais pousa que vive...” (21). O 

sentido desse “mas” não está sendo empregado como contraste em relação ao período anterior. À reflexão da 

narradora de que a “esperança havia pousado” é acrescentada a informação sobre a beleza do inseto. Portanto a 

alternativa correta é a letra D, não sendo  - pelo exposto – correta a alternativa A. A alternativa “B) demonstram realce a 

todas as alternativas do enunciado expresso.” não pode ser considerada correta, pois, o fato ou ideia introduzido por 

“mas” recebe um realce em face da ideia anterior e se impõe à atenção do leitor, funcionando como argumento para os 

efeitos de sentido que o enunciador pretende produzir.  

Fonte: 

 O próprio texto.  

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa - Atualizada Pelo Novo Acordo Ortográfico. Nova Fronteira. 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.2ª ed. São Paulo: Publifolha, 2008. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed: Atual. 

 KOCH, Ingedore Villaça, ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

 
Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O verbo pousar possui regência diferenciada para significados diferentes. Em “... esperança é coisa secreta e costuma 

pousar diretamente em mim,...” (3º§) é um verbo intransitivo, como em “O gavião pousou no telhado”. Assim sendo, 

“em mim” constitui adjunto adverbial de lugar.  

Fonte: 

 LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. São Paulo: Ática, 2008. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed: Atual. 

 

Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa B) “surpresa para nós” (5º§) / preterição. não pode ser considerada correta, pois, a preposição “para” pode 

indicar estas relações:  

1) consequência; 2) fim; 3) lugar; 4) proporção; 5) referência; 6) tempo. Não havendo nenhuma referência a preterição. 

Fonte: 

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa - Atualizada Pelo Novo Acordo Ortográfico. Nova Fronteira. 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.2ª ed. São Paulo: Publifolha, 2008. 
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Questão: 51 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão “Quanto à formação de palavras, em português há cinco processos principais, dentre eles a 

derivação e composição.” 

Em “Pequeno rebuliço: mas era indubitável, lá estava ela, e mais magra e verde não poderia ser.” (3º§) o termo 

destacado é formado por meio de acréscimo de afixo cujo sentido equivale ao visto em todos os vocábulos da 

alternativa:” apresenta, especificamente, no trecho em destaque, a indicação de que deveria ser considerado o afixo 

presente em “indubitável”. O significado da palavra “indubitável” (incontestável) está de acordo com o vocabulário de 

nível superior.  

Fonte:  

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa - Atualizada Pelo Novo Acordo Ortográfico. Nova Fronteira. 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa.2ª ed. São Paulo: Publifolha, 2008. 

 GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. 

ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

 

Questão: 52 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa B) “A preposição, nesse caso, rege o verbo, e não o pronome.” não pode ser considerada correta, pois, em 

“Eu respondi a eles, meio entresonhado, que eu estava escovando palavras.” a preposição rege o pronome “eles”, ou 

seja, termo regente: respondi; termo regido: eles. A alternativa C) “Deverá ser feita a correção, substituindo ‘respondi a 

eles’ por ‘os respondi’.” não pode ser considerada correta, pois, o pronome oblíquo “os” é complemento de verbo 

transitivo direto. O pronome “o” ( e variações) funciona como objeto direto. 

Fonte:  

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa - Atualizada Pelo Novo Acordo Ortográfico. Nova Fronteira. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed: Atual. 

 
Questão: 53 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão em análise “Outra alternativa estrutural em que há correção gramatical e 

semântica para comunicar o mesmo conteúdo de “Eles acharam que eu não batia bem. Então eu joguei a escova fora.” 

está em, EXCETO:” era necessário assinalar a exceção, ou seja, a incorreção.  

Fonte: Questão em análise.  

 
Questão: 55 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa A) “Torce, aprimora, alteia, lima / A frase; e, enfim, / No verso de ouro engasta a rima, / Como um rubim.” 

(Olavo Bilac.) não pode ser considerada, pois, de acordo com o enunciado da questão: “No texto transcrito, o autor fala 

de uma relação pessoal com a palavra que de igual modo pode ser observada através do segmento a seguir, EXCETO:” 

deveria ser assinalada a alternativa que não apresentasse uma relação pessoal com a palavra, o que não ocorre na 

alternativa “A”. 

Fonte:  

 O próprio texto.  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 
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Questão: 56 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 I – “Falar contra a ‘gramatiquice’ não significa propor que a escola só seja ‘prática’, não reflita sobre questões de língua. 

Seria contraditório propor esta atitude, principalmente porque se sabe que refletir sobre a língua é uma das atividades 

usuais dos falantes e não há razão para reprimi-la na escola. Trata-se apenas de reorganizar a discussão, de alterar 

prioridades [...]”  POSSENTI, Sírio. 

II – “Desse modo, a glotodidática não pode, sem uma análise mais profunda, adotar como normais na gramática escolar 

“desvios” da chamada língua padrão só pelo peso da sua frequência na chamada língua coloquial ou familiar. BECHARA, 

Evanildo. 

Os trechos apresentados não são contraditórios, nem opostos. Deste modo, a alternativa “A) divergem totalmente 

acerca da importância do ensino da gramática na escola.” não pode ser considerada correta. Possenti fala contra a 

“gramatiquice”, mas explicita que isso não quer dizer que a escola seja só “prática”, não reflita sobre questões da língua. 

Bechara afirma não ser possível adotar como normais na gramática escolar desvios da língua padrão. Ou seja, as ideias 

apresentadas em um trecho não são contrárias às ideias apresentadas no outro. Não são ideias totalmente divergentes, 

ainda que haja certo tratamento diferenciado quanto à questão tratada, convergem sim para um ponto em comum, 

qual seja: A questão do ensino da gramática na escola. As alternativas “A) divergem totalmente acerca da importância 

do ensino da gramática na escola.” e “B) tratam de formas diferentes do mesmo assunto, utilizando como recurso de 

argumentação a intergenericidade.” não são iguais, o trecho “utilizando como recurso de argumentação a 

intergenericidade.” torna-as diferentes, “intergenericidade” é a mistura de diferentes gêneros em um mesmo texto, o 

que não ocorre nos trechos em análise.  

Fonte:  

 O próprio texto.  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 

Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 GARCIA, Othon Moacyr et al. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. 

ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

 KOCH, Ingedore Villaça, ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006.  

 Marcuschi, Luiz Antonio. Produção Textual , Análise de Gêneros e Compreensão. Parábola Editorial 

 
Questão: 57 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) confrontar o uso inadequado aplicado pelo aluno com a escolha adequada permitindo que ele mesmo 

tire suas conclusões.” não pode ser considerada correta, pois, em “Foi difícil para mim perceber o erro.” não há erro de 

acordo com a norma padrão: “para mim” é complemento do adjetivo difícil. A ordem direta da frase é: “Perceber o erro 

foi difícil para mim.” As alternativas “A) esclarecer acerca do uso indevido do pronome oblíquo nesta frase.” e “C) não 

fazer qualquer comentário ou alteração para que a escolha pela variante não padrão seja valorizada.” não podem ser 

consideradas corretas pelos motivos já apresentados.  

Fonte: 

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa - Atualizada Pelo Novo Acordo Ortográfico. Nova Fronteira. 

SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed: Atual. 

 
Questão: 58 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As questões foram elaboradas de acordo com o conteúdo programático do Edital que normatiza o certame. 
 
Questão: 59 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 
Não foram os sociólogos os pioneiros da discussão sobre ética e sim os filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles. 
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O gabarito oficial consta letra D quando a alternativa da questão deve ser a letra C, ou seja, V, F, V, V; conforme consta 

na prova que foi formulada.  

Fonte:  

 Obras: Marilena Chauí em seu livro Convite à Filosofia (2008) 

 Silvio Gallo. Livro: Ética e Cidadania - Caminhos da Filosofia / Editora: Papirus 

 
Questão: 60 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
O gabarito oficial consta letra C quando a alternativa da questão deve ser a letra D, ou seja, “Pensar a relação sujeito e 

objeto, buscando a síntese das múltiplas determinações pessoais, particularidades e estruturais.”; conforme consta na 

prova que foi formulada.  

 Apenas essa acima está correta uma vez que a teoria filosófica tem sim aplicabilidade prática e nos ajuda a conduzir 

nossa vida. Além disso, o sujeito deve estabelecer laços com sujeitos e objetos do mundo à sua volta.. isolar não é o 

caminho. 

Fonte:  

 Ética e Cidadania - Caminhos da Filosofia 
   Autor: Gallo, Silvio  /  Editora: Papirus 

 

 O que é Ética - Coleção Primeiros Passos 
   Autor: Valls, Alvaro L. M. /  Editora: Brasiliense   

 

 Ética e Moral - A Busca dos Fundamentos 
   Autor: Boff, Leonardo  /  Editora: Vozes 

 
 
 

Cargo: Professor de Matemática 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “mimética”, significa “dotado de mimetismo (diz-se de organismo). Etim. gr. mimetikós, é, ón ‘que tem talento 

para imitar, imitador’, por infl. do fr. mimétique relativo a mimetismo”. Portanto a palavra “gestual” não é sinônima de 

“mimética”. 

A alternativa correta para essa questão é a “A”, pois “fugaz” é sinônimo de “fugidio”. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa ( com a nova ortografia da língua portuguesa). Rio de Janeiro/ 2009 . 1ª 

edição. Editora Objetiva. 

 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na alternativa “A” a função exercida pela expressão sublinhada é a de “objeto direto”. Nas demais alternativas as 

expressões sublinhadas estão exercendo a função de sujeito 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A oração “que aquela obra provocará surpresa e admiração” exprime o efeito, a consequência da “mensagem tão 

poderosa que o quadro ‘Guernica’ devolve ao avaliador”. Essa oração foi introduzida pelo  transpositor    ‘que’ a que se 

prende na oração principal a expressão ‘tão’ de natureza intensiva.” 
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Fonte: BECHARA, Evanildo – Moderna Gramática da Língua Portuguesa – 37ª ed. rev. e ampl.- 14ª reimpressão. Rio de 

Janeiro: Lucerna -2004  

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na alternativa “B” ocorre erro na indicação da passagem do texto a que se refere o pronome destacado porque o 

pronome “isso” se refere ao mimetismo, à junção do “belo natural” com o “belo artístico” e não somente ao “belo 

natural”. 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Luiz Antonio Sacconi, “se o termo regido de preposição estiver preso a adjetivo ou a advérbio, será sempre 

complemento nominal. Se o termo regido de preposição estiver preso a um substantivo, pode-se ter complemento ou 

adjunto adnominal. O substantivo de valor relativo, ou seja, que reclama complemento, será sempre abstrato e, 

geralmente, de radical idêntico ao do verbo que lhe corresponde na família de palavras.” Na alternativa “A”, ‘do 

efêmero” completa o sentido de ‘perda’ (substantivo abstrato de radical idêntico ao verbo ‘perder’). 

Na alternativa “B”, a palavra “meio” é um advérbio empregado no sentido de “através”, portanto “da natureza” é um 

complemento nominal. 

Na alternativa “C”, a palavra “momento” é um substantivo abstrato, portanto “da criação” é também um complemento 

nominal. 

Na alternativa “D”, a palavra “fotógrafo” é um substantivo concreto, portanto, “da natureza” é um Adjunto Adnominal. 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria  e Prática – Ed. Atual. 

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Na alternativa “A”, os pronomes possessivos (seu, sua) deveriam ter sido usados na 2ª pessoa do plural (vosso, vossa). 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “criticar, como diz Antenor Nascentes, em seu Dicionário da Língua Portuguesa, significa “ fazer crítica, julgar, 

notando qualidades e defeitos...” .Portanto esse termo está implícito em todo o texto. Para se falar sobre o texto não é 

absolutamente necessário que se use apenas palavras nele contidas. 

Fonte: Dicionário da Língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras – Elaborado por Antenor Nascentes – Bloch 

Editores. 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A única alternativa que constitui um erro é a “A” porque não se usa artigo depois do pronome relativo “cujo”.  

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A figura de linguagem “Apóstrofe” faz parte do conteúdo programático Figuras de Linguagem e consiste na interpelação 

direta às pessoas ou coisas personificadas e empresta grande valor ao discurso. O excerto destacado, nessa questão, 

constitui um exemplo de “apóstrofe”. O autor dá destaque à fala do fotógrafo da natureza que interpela a inspiração de 

forma emotiva. 

Fonte: Hênio Tavares – Teoria Literária – 9ª edição – Editora Itatiaia Ltda – belo Horizonte. 
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Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A inspiração é a força motriz do artista. Ainda que existam os obstáculos, o artista, inspirado, é capaz de produzir. No 

texto, o autor deixa claro essa força, pois ainda que os estorvos existam, isso não impede o artista de criar. Ele cria na 

tristeza e na alegria. Os estorvos estão presentes, mas “Quando o homem está inspirado, nada o detém.” 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 13 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado dessa questão o trecho “O desejo começará a fazer as pazes com o coração “ deveria ter sido destacado. 

Da forma como foi apresentada a questão passou a conter mais de uma resposta. 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 14 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A tradução da expressão latina “Fiat lux” não foi adicionada ao enunciado, tornando impossível sua analogia à criação do 

mundo (texto bíblico), pois na sequência da exposição de fatos, o autor atrela essa expressão à criação artística à qual 

ela se refere, no período redigido. A ausência dessa tradução pode ter induzido a assinalar a alternativa que continha 

“texto publicitário” por se tratar de uso mais frequente de Fiat (marca italiana de automóveis) e Lux (marca de sabonete 

pertencente ao grupo Unilever) e também à marca de fósforos ( Fiat lux). 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Raramente encontramos um texto que seja, por exemplo, totalmente narrativo ou totalmente argumentativo. Em geral, 

os textos são formados por “sequências” de um determinado tipo. Contudo ao observar  os diferentes gêneros textuais, 

perceberemos que muitos deles apresentam sequência tipológica predominante e, por essa razão, tem assim, 

estabelecida sua tipologia. 

O texto em questão possui características de um texto expositivo por ter, predominantemente, uma linguagem objetiva, 

verbos no presente, narrativa em 3ª pessoa para expor informações e transmitir conhecimentos. Os outros elementos 

também presentes no texto mesclam outras tipologias, mas o fator expositivo predomina. 

Fonte: Sarmento, Leila Lauar. Oficina de Redação – 4ª edição – Editora Moderna. 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As afirmativas se contradizem, pois, a crítica a essa organização em série é pelo fato dos tempos  e espaços serem 

considerados iguais e não diferentes. Por tradição, o processo de ensino e aprendizagem na escola tem sido organizado 

em série, mas essa organização tem sido criticada, porque se fundamenta na ideia de que os tempos e espaços de 

aprendizagem devem ser iguais para todos, e isso desconsidera as diferenças no ritmo de aprendizagem dos alunos de 

uma mesma turma. 

Fonte: A organização da educação básica no Brasil. Site: www.uniube.br 

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão. 
 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A construção da autonomia, pela Escola, requer a superação de um grande número de dificuldades, tanto de caráter 

burocrático quanto pedagógico. Estas dificuldades constituem-se, de acordo com Gadotti e Romão (1997, p.36), em 
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obstáculos significativos ao processo democrático e à elaboração do projeto pedagógico, comumente resultando de 

limitações, tais como: a mentalidade que atribui aos técnicos e apenas a eles a capacidade de planejar, governar e que 

considera o povo incapaz de exercer o governo ou de participar de um planejamento coletivo em todas as suas fases. 

Fonte: MORASTONI, Josemary. Gestão democrática na escola e a organização do trabalho pedagógico.  

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conselho escolar democrático e participativo apresenta as seguintes características, entre elas: favorece a 

desconstrução das relações hierarquizadas de poder e dominação. 

Fonte: VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Projeto Político Pedagógico, Conselho Escolar e Conselho de Classe: Instrumentos 

da Organização do trabalho. 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, Seção III Ensino Médio, estabelece em seu 

artigo: 

Art. 26. O Ensino Médio, etapa final do processo formativo da Educação Básica, é orientado por princípios e finalidades 

que preveem: 

 I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o 

prosseguimento de estudos; 

 II – a preparação básica para a cidadania e o trabalho, tomado este como princípio educativo, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de enfrentar novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores; 

 III – o desenvolvimento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e estética, o desenvolvimento 

da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

 IV – a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos presentes na sociedade contemporânea, relacionando a 

teoria com a prática. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a  Educação Básica 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, estabelece em seu artigo: 

Art. 31 Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, os componentes curriculares Educação Física e Arte poderão estar a 

cargo do professor de referência da turma, aquele com o qual os alunos permanecem a maior parte do período escolar, 

ou de professores licenciados nos respectivos componentes. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Resolução Nº7, de 14 de 

Dezembro de 2010. 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão refere-se ao fundamento para a conquista da inclusão social. Para que se conquiste a inclusão 

social, a educação escolar deve fundamentar-se na ética e nos valores da liberdade, na justiça social, na pluralidade, na 

solidariedade e na sustentabilidade, cuja finalidade é o pleno desenvolvimento de seus sujeitos, nas dimensões 

individual e social de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, compromissados com a transformação social. 

Diante dessa concepção de educação, a escola é uma organização temporal, que deve ser menos rígida, segmentada e 

uniforme, a fim de que os estudantes, indistintamente, possam adequar seus tempos de aprendizagens de modo menos 

homogêneo e idealizado.  

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica 
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Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No Ensino Fundamental e no Médio, a figura da promoção e da classificação pode ser adotada em qualquer ano, série 

ou outra unidade de percurso escolhida, exceto no primeiro ano do Ensino Fundamental. Essas duas figuras 

fundamentam-se na orientação de que a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: I – 

avaliação contínua e cumulativa do desempenho do estudante, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; II – possibilidade de aceleração 

de estudos para estudantes com atraso escolar; III – possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante 

verificação do aprendizado; IV – aproveitamento de estudos concluídos com êxito; V – obrigatoriedade de apoio 

pedagógico destinado à recuperação contínua e concomitante de aprendizagem de estudantes com déficit de 

rendimento escolar, a ser previsto no regimento escolar. 

 A possibilidade de aceleração de estudos destina-se a estudantes com algum atraso escolar, aqueles que, por alguma 

razão, encontram-se em descompasso de idade. As razões mais indicadas têm sido: ingresso tardio, retenção, 

dificuldades no processo de ensino-aprendizagem ou outras. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo abordado na questão está de acordo com o Edital. 

 Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a criança desenvolve a capacidade de representação, indispensável para a 

aprendizagem da leitura, dos conceitos matemáticos básicos e para a compreensão da realidade que a cerca, 

conhecimentos que se postulam para esse período da escolarização. O desenvolvimento da linguagem permite a ela 

reconstruir pela memória as suas ações e descrevê-las, bem como planejá-las, habilidades também necessárias às 

aprendizagens previstas para esse estágio. A aquisição da leitura e da escrita na escola, fortemente relacionada aos usos 

sociais da escrita nos ambientes familiares de onde veem as crianças, pode demandar tempos e esforços diferenciados 

entre os alunos da mesma faixa etária. A criança nessa fase tem maior interação nos espaços públicos, entre os quais se 

destaca a escola. Esse é, pois, um período em que se deve intensificar a aprendizagem das normas da conduta social, 

com ênfase no desenvolvimento de habilidades que facilitem os processos de ensino e de aprendizagem. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão é contextualiza pela charge de Mafalda  ( Quino), onde se questiona o tipo de avaliação indicada pela 

professora na anotação da prova  de seu amigo, onde está escrito  “péssimo”.  O amigo encontra-se indignado, 

principalmente por não ser um aluno ausente!  

O comando da questão pede-se que indique quais itens representam o entendimento da professora acerca do tema 

avaliação. 

Neste caso, a professora utiliza os erros para reforçar no aluno uma visão culposa da vida, pois além de ser castigado por 

outros ainda sofre uma autopunição. Entende também que comentários, tais como: “péssimo”, “muito ruim”, ou 

“precisa melhorar”, sobre as tarefas dos alunos, auxilia-os a localizar as dificuldades, oferecendo-lhes a oportunidade de 

descobrir melhores soluções. E ainda, valorização apenas as respostas erradas dos alunos para dar continuidade à ação 

educativa, corrigindo e apontando o que julgam que seja o certo. 

Entretanto, os erros das crianças podem desta maneira, auxiliar muito o professor, norteando sua conduta em sala de 

aula colocando  um ponto final a cada tarefa que o aluno faz. 

A professora assim acaba anulando o caráter de continuidade de sua própria ação educativa e impede ao aluno o 

progresso natural em termos de processo de conhecimento. 

Segundo HOFFMANN (2000, p. 85), “[...] os registros de avaliação devem responder questões que parecem esquecidas 

na escola: O aluno aprendeu?/ Ainda não aprendeu? Quais os encaminhamentos feitos ou por fazer nesse sentido?” 
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Muitos professores valorizam apenas as respostas erradas dos alunos para dar continuidade à ação educativa, corrigindo 

e apontando o que julgam que seja o certo. 

Se analisarmos o significado da palavra corrigir, teremos retificar, endireitar, consertar, este sentido de correção daria 

ao professor o direito de refazer o que o outro fez, a partir desta perspectiva é possível um questionamento a cerca da 

correção, se a mesma favorece a compreensão e o desenvolvimento da autonomia dos alunos, se o fato do professor 

apontar uma resposta certa ou errada contribui para que o aluno tome consciência das contradições do que está certo 

ou errado. 

Portanto a única resposta que não representa o pensamento da professora representada na charge é o item II. 

Fonte: 

 Avaliação Mediadora: a ponte entre o conhecimento e a aprendizagem. 

 Para entender a história... ISSN 2179-4111. Ano 3, Vol. jun., Série 12/06, 2012, p.01-19. 

 
Questão: 36 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Com os dados da questão, pode-se elaborar o seguinte quadro (ao contrário do que dispõem as razões recursais, a 

eficiência da formiga influencia sim o respectivo cálculo): 

Dias Horas/dia Semanas Eficiência 

6 4 6 100 5 

5 3 x 120 6 

Todas as demais grandezas (dias por semana, horas diárias e eficiência) são inversamente proporcionais ao número de 

semanas. 

Logo, (6/5)(5/6)(4/3) = x/6, donde x = 8 semanas. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Raízes de : : x = 1 ou x = 2. (Restrição: ) 

Raízes de : : x = - 2. 

Assim, estudando-se a variação do sinal: 

 
Assim, S = { }. 

Como a questão dispunha: “O conjunto solução da inequação   0 em  é S = { }.”, logo a 

resposta é: . 

Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 
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Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Inicialmente, deve-se desenvolver o quadro da seguinte forma: 

Nota Frequência (por professor) 

A B 

Classes Ponto Médio Freq. F x PM Freq. F x PM 

0 |- 2 1 1 1 0 0 

2 |- 4 3 5 15 7 21 

4 |- 6 5 14 70 20 100 

6 |- 8 7 24 168 24 168 

8 |- 10 9 9 81 2 18 

 Soma 53 335 53 307 

Média 6,32 5,79 

Analisando-se as alternativas: 

a) Errada, pois é 7,0 par ambos os professores. 

b) Errada, pois sua média é 5,79. 

c) Correta. Sua média é 6,32. 

d) Errada. Somente A obteve a progressão funcional. 

Não é coerente limitar as casas decimais a apenas uma, sobretudo em se tratando de Estatística; logo, tal argumento 

recursal é improcedente. 

Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 

 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não foram claras para argumentar contra a questão. Entretanto, segue-se sua resolução: 

 => , donde . 

 =>  =>  => , donde . 

Assim,  =>   donde . 

Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 

 
Questão: 43 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
12,25 + (0,45x) > 0,80x, donde 12,25 > 0,35x em que 35 > x, ou x < 35, isto é, o pacote SE permanecerá mais vantajoso 

para o cliente enquanto a distância percorrida inferior a 35 km. 

As demais alternativas representam valores parciais, incompletos para a resolução assertiva da questão. 

Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 

 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
0,5(340,00) + 670,00 + (1-0,35)Z = 983,00. 

170,00 + 670,00 + 0,65z = 983,00, donde z = 143,00. 

Assim,  em que 0,65z = 14300, donde z = 220,00. 

Por fim, 340,00 + 670,00 + 220,00 = 1.230,00. 

Fonte: MARCONDES dos Santos, Carlos Alberto; GENTIL, Nelson; SERGIO Emílio Greco. Matemática para o novo ensino 

médio. 2. Ed. São Paulo: Ática, 1999. 
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Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Se 3 é raiz do polinômio, então P(3) = 0. 

Assim,  =>  => , donde . Assim, 2 

 5, isto é, K encontra-se no intervalo posto na alternativa C. 

Fonte: MARCONDES dos Santos, Carlos Alberto; GENTIL, Nelson; SERGIO Emílio Greco. Matemática para o novo ensino 

médio. 2. Ed. São Paulo: Ática, 1999. 

 
Questão: 46 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 
 
Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Trata-se de combinação, pois . 

Logo,  triângulos. 

Fonte: MARCONDES dos Santos, Carlos Alberto; GENTIL, Nelson; SERGIO Emílio Greco. Matemática para o novo ensino 

médio. 2. Ed. São Paulo: Ática, 1999. 

 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

P defeituoso L1 x P perfeito L2 =  

Fonte: MARCONDES dos Santos, Carlos Alberto; GENTIL, Nelson; SERGIO Emílio Greco. Matemática para o novo ensino 

médio. 2. Ed. São Paulo: Ática, 1999. 

 
Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Com os dados da questão, elabora-se o seguinte sistema: 

 =>  => . (IV) 

Por III, sabe-se que . Logo, em IV, , donde . 

Assim, por III,  => , donde  (  é corretamente 25% menor que ). 

Por fim,   =>   cartões de 25 créditos vendidos. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Utiliza-se a fórmula: . Assim: 

. Logo, . 

Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 
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Questão: 51 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Matriz diagonal é a matriz quadrada em que todos os elementos que não estão na diagonal principal são nulos. Assim, 

construindo as respectivas matrizes, tem-se: 

. 

Logo, . 

Por fim, frise-se que a terceira matriz, resultante de A – B é referenciada por D e tal letra não deve ser confundida com 

determinante. 

Fonte: MARCONDES dos Santos, Carlos Alberto; GENTIL, Nelson; SERGIO Emílio Greco. Matemática para o novo ensino 

médio. 2. Ed. São Paulo: Ática, 1999. 

 
Questão: 52 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Questão ANULADA, pois não foi especificado “retângulo em C”. 

 
Questão: 53 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O cálculo da área de um triângulo, conhecendo-se somente seus lados, passa pelo cálculo de seu semiperímetro. 

Calculando-se o semiperímetro do triângulo:  =  = 8. 

A área de um triângulo qualquer, a partir da medida de seus lados é definida por: . 

Assim,  =  =  =  cm2. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 

 
Questão: 54 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Diagonal do cubo (diâmetro da esfera): . Logo,   =>  , donde . 

Área total: . 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 

 
Questão: 56 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Com base em DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005, p. 20 e PAIVA, Manoel. 

Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005, p. 17-18: 

 Sendo  um número natural ímpar, então , se . Verdadeiro. Trata-se de uma propriedade dos 

números reais da qual são exemplos: , ,  etc., todos pertencentes ao conjunto dos números reais. 

Além disso, é incoerente tratar-se de raiz de índice 1. A despeito disso, tal não fere a referida propriedade; isto 

porque, em tese, . 

 A fração geratriz da dízima 0,4141... é . Verdadeiro. 

 Entre dois números racionais existe sempre outro número racional. Verdadeiro. Por exemplo, entre ½ = 0,5 e ¾ = 

0,75 encontra-se o racional 5/8 = 0,625. Por sua vez, entre ½ = 0,5 e 5/8 = 0,625 pode-se encontrar outro 

racional; e assim prossegue-se, sucessiva e indefinidamente. 

Logo, VVV. 

Fonte:  DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 

PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 
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Questão: 57 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Termo geral do binômio: . 

Procura-se T4. Como 4 = k + 1, então k = 3. Assim, . 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 

 
Questão: 58 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi elaborada de acordo com conteúdo programático do Edital. Ética.   
 
Questão: 59 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Um item da questão refere-se à ética no campo pessoal, que causa possibilidade de interpretação subjetiva porque 
envolve temas mais polêmicos como aborto, eutanásia etc. Sendo assim, o item não caberia especialmente ao 
enunciado que foi proposto, ou seja, a ética no campo profissional.  
Portanto a questão foi anulada. 
 
Questão: 60 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi elaborada de acordo com conteúdo programático do Edital. Ética.   
 
 
 

Cargo: Professor de Química 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “mimética”, significa “dotado de mimetismo (diz-se de organismo). Etim. gr. mimetikós, é, ón ‘que tem talento 

para imitar, imitador’, por infl. do fr. mimétique relativo a mimetismo”. Portanto a palavra “gestual” não é sinônima de 

“mimética”. 

A alternativa correta para essa questão é a “A”, pois “fugaz” é sinônimo de “fugidio”. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa ( com a nova ortografia da língua portuguesa). Rio de Janeiro/ 2009 . 1ª 

edição. Editora Objetiva. 

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Luiz Antonio Sacconi, “se o termo regido de preposição estiver preso a adjetivo ou a advérbio, será sempre 

complemento nominal. Se o termo  regido de preposição estiver preso a um substantivo, pode-se ter complemento ou 

adjunto adnominal. O substantivo de valor relativo, ou seja, que reclama complemento, será sempre abstrato e, 

geralmente, de radical idêntico ao do verbo que lhe corresponde na família de palavras.” Na alternativa “A”, ‘do 

efêmero” completa o sentido de ‘perda’ (substantivo abstrato de radical idêntico ao verbo ‘perder’). 

Na alternativa “B”, a palavra “meio” é um advérbio empregado no sentido de “através”, portanto “da natureza” é um 

complemento nominal. 

Na alternativa “C”, a palavra “momento” é um substantivo abstrato, portanto “da criação” é também um complemento 

nominal. 

Na alternativa “D”, a palavra “fotógrafo” é um substantivo concreto, portanto, “da natureza” é um Adjunto Adnominal. 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 
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Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Na alternativa “A”, os pronomes possessivos ( seu, sua)  deveriam ter sido usados na 2ª pessoa do plural (vosso, vossa). 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A única alternativa correta para essa questão é a “C” porque o verbo “entregou” rege a preposição “A” e o substantivo 

feminino “pessoa” admite o artigo “A”. 

Fonte : PASQUALE & ULISSES - Gramática da Língua Portuguesa – Ed. Scipione 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado dessa questão deve ser completada com a alternativa correta e que, nesse caso é a alternativa “D”. 

Fonte: O próprio texto 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A inspiração é a força motriz do artista. Ainda que existam os obstáculos, o artista, inspirado, é capaz de produzir. No 

texto, o autor deixa claro essa força, pois ainda que os estorvos existam, isso não impede o artista de criar. Ele cria na 

tristeza e na alegria. Os estorvos estão presentes, mas “Quando o homem está inspirado, nada o detém.” 

Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 13 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado dessa questão o trecho “O desejo começará a fazer as pazes com o coração” deveria ter sido destacado. 

Da forma como foi apresentado a alternativa passou a conter mais de uma resposta. 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 14 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A tradução da expressão latina “Fiat lux” não foi adicionada ao enunciado, tornando impossível sua analogia à criação do 

mundo (texto bíblico), pois na sequência da exposição de fatos, o autor atrela essa expressão à criação artística à qual 

ela se refere, no período redigido. A ausência dessa tradução pode ter induzido a assinalar a alternativa que continha 

“texto publicitário” por se tratar de uso mais frequente de Fiat (marca italiana de automóveis) e Lux (marca de sabonete 

pertencente ao grupo Unilever) e também à marca de fósforos ( Fiat lux). 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Raramente encontramos um texto que seja, por exemplo, totalmente narrativo ou totalmente argumentativo. Em geral, 

os textos são formados por “sequências” de um determinado tipo. Contudo ao observar  os diferentes gêneros textuais, 

perceberemos que muitos deles apresentam sequência tipológica predominante e, por essa razão, tem assim, 

estabelecida sua tipologia. 

O texto em questão possui características de um texto expositivo por ter, predominantemente, uma linguagem objetiva, 

verbos no presente, narrativa em 3ª pessoa para expor informações e transmitir conhecimentos. Os outros elementos 

também presentes no texto mesclam outras tipologias, mas o fator expositivo predomina. 

Fonte: Sarmento, Leila Lauar. Oficina de Redação – 4ª edição – Editora Moderna 
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Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As afirmativas se contradizem, pois, a crítica a essa organização em série é pelo fato dos tempos e espaços serem 

considerados iguais e não diferentes. Por tradição, o processo de ensino e aprendizagem na escola tem sido organizado 

em série, mas essa organização tem sido criticada, porque se fundamenta na ideia de que os tempos e espaços de 

aprendizagem devem ser iguais para todos, e isso desconsidera as diferenças no ritmo de aprendizagem dos alunos de 

uma mesma turma. 

Fonte: A organização da educação básica no Brasil. Site: www.uniube.br 

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em termos estritos, ciclos são períodos de escolarização maiores que as séries anuais e que superam a fragmentação e 

desarticulação excessiva do currículo (BARRETTO; MITRULIS, 1999). 

Fonte: A organização da educação básica no Brasil. www.uniube.br 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Professor de Química Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, Seção III Ensino 

Médio, estabelece em seu artigo: 

Art. 26. O Ensino Médio, etapa final do processo formativo da Educação Básica, é orientado por princípios e finalidades 

que preveem: 

 I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o 

prosseguimento de estudos; 

 II – a preparação básica para a cidadania e o trabalho, tomado este como princípio educativo, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de enfrentar novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores; 

 III – o desenvolvimento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e estética, o desenvolvimento 

da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

 IV – a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos presentes na sociedade contemporânea, relacionando a 

teoria com a prática. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a  Educação Básica 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, estabelece em seu artigo: 

Art. 31 Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, os componentes curriculares Educação Física e Arte poderão estar a 

cargo do professor de referência da turma, aquele com o qual os alunos permanecem a maior parte do período escolar, 

ou de professores licenciados nos respectivos componentes. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Resolução Nº7, de 14 de 

Dezembro de 2010. 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nenhum estabelecimento de Educação Básica, sob nenhum pretexto, pode recusar a matrícula do estudante que a 

procura. Essa atitude, de caráter aparentemente apenas administrativo, deve ser entendida pedagogicamente como a 

continuidade dos estudos iniciados em outra turma, série, ciclo, módulo ou outra forma, e escola ou sistema. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 
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Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considerando VEIGA, (1995, P.13), todo projeto pedagógico da escola é, também, um projeto político por estar 

intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população majoritária. O 

PPP permite a realização de um trabalho mais comprometido com as ações definidas no conjunto dos participantes, 

podendo e devendo provocar mudanças na organização do trabalho pedagógico e rompendo com um modelo de 

trabalho isolado e fragmentado. 

Sob esta ótica, o projeto é um meio de engajamento coletivo para integrar ações dispersas, criar sinergias no sentido de 

buscar soluções alternativas para diferentes momentos do trabalho pedagógico-administrativo, desenvolver o 

sentimento de pertença, mobilizar os protagonistas para a explicitação de objetivos comuns definindo o norte das ações 

a serem desencadeadas, fortalecer a construção de uma coerência comum, mas indispensável, para que a ação coletiva 

produza seus efeitos. (VEIGA, 2003, p.275).  

Portanto, não é possível propor intervenção na escola, sem, primeiramente, analisar de forma crítica a participação da 

comunidade escolar. 

Acerca do argumento recursal que cita a alternativa D,  também como incorreta, por citar as “escolas publicas”,  vale 

ressaltar que esta citação, não invalida a afirmativa, como correta, pois não se excluiu aqui as instituições privadas, na 

elaboração de seus PPP. 

Fontes: 

 A GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ESCOLAR: A CONTRIBUIÇÃO DO PPP OLIVEIRA, 

Silvana Barbosa de – UEL 

 http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2009/anais/pdf/3584_2083.pdf 

 dmd2.webfactional.com/.../PROJETO-POLITICO-PEDAGOGICO-DIAL.. 

 

Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão é contextualiza pela charge de Mafalda  ( Quino), onde se questiona o tipo de avaliação indicada pela 

professora na anotação da prova  de seu amigo, onde está escrito  “péssimo”.  O amigo encontra-se indignado, 

principalmente por não ser um aluno ausente!  

O comando da questão pede-se que indique quais itens representam o entendimento da professora acerca do tema 

avaliação. 

Neste caso, a professora utiliza os erros para reforçar no aluno uma visão culposa da vida, pois além de ser castigado por 

outros ainda sofre uma autopunição. Entende também que comentários, tais como: “péssimo”, “muito ruim”, ou 

“precisa melhorar”, sobre as tarefas dos alunos, auxilia-os a localizar as dificuldades, oferecendo-lhes a oportunidade de 

descobrir melhores soluções. E ainda, valorização apenas as respostas erradas dos alunos para dar continuidade à ação 

educativa, corrigindo e apontando o que julgam que seja o certo. 

Entretanto, os erros das crianças podem desta maneira, auxiliar muito o professor, norteando sua conduta em sala de 

aula colocando  um ponto final a cada tarefa que o aluno faz. 

A professora assim acaba anulando o caráter de continuidade de sua própria ação educativa e impede ao aluno o 

progresso natural em termos de processo de conhecimento. 

Segundo HOFFMANN (2000, p. 85), “[...] os registros de avaliação devem responder questões que parecem esquecidas 

na escola: O aluno aprendeu?/ Ainda não aprendeu? Quais os encaminhamentos feitos ou por fazer nesse sentido?” 

Muitos professores valorizam apenas as respostas erradas dos alunos para dar continuidade à ação educativa, corrigindo 

e apontando o que julgam que seja o certo. 

Se analisarmos o significado da palavra corrigir, teremos retificar, endireitar, consertar, este sentido de correção daria 

ao professor o direito de refazer o que o outro fez, a partir desta perspectiva é possível um questionamento a cerca da 

correção, se a mesma favorece a compreensão e o desenvolvimento da autonomia dos alunos, se o fato do professor 

apontar uma resposta certa ou errada contribui para que o aluno tome consciência das contradições do que está certo 

ou errado. 
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Portanto a única resposta que não representa o pensamento da professora representada na charge é o item II. 

Fonte: 

 Avaliação Mediadora: a ponte entre o conhecimento e a aprendizagem. 

 Para entender a história... ISSN 2179-4111. Ano 3, Vol. jun., Série 12/06, 2012, p.01-19. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As questões seguem os critérios utilizados no edital do concurso, como o conteúdo programático. As questões foram 

elaboradas de acordo com o conteúdo exigido. Eletroquímica e corrosão é matéria curricular básica de ensino médio e 

para um concurso de professor de química. Não foi especificado no edital do concurso como deveriam ser as questões, 

como V ou F ou cálculos e quantas questões deveriam estar de cada conteúdo, assim como estarem presentes na prova. 

Mas para entender sobre eletroquímica, tem que entender de equilíbrio, solução e até mesmo de cinética química. Em 

livros de ensino médio encontra-se a matéria questionada. 

O enunciado apresentado na referida questão tem todos os dados necessários para  avaliar e concluir suas observações, 

portando o questionamento não procede. Confirma-se na experiência apresentada que o zinco é o anodo e o ferro, o 

catodo, ficando, portanto, protegido e não sofrendo corrosão. Estas observações podem ser confirmadas com os valores 

de potenciais de eletrodo padrão que foram apresentados no enunciado. Calculando-se o potencial da pilha, verifica-se 

que o processo é espontâneo e observa-se a maior tendência do zinco em ceder elétrons. Têm-se as reações nas áreas: 

                                                anódica: Zn → Zn2+ + 2e 

                                            Catódica: H2O + ½ O2 + 2 e → 2OH- 

A razão do aparecimento da coloração róseo-avermelhada em torno do ferro se deve ao meio alcalino (OH-) em 

presença de fenolftaleína, que é um indicador ácido-básico e o resíduo esbranquiçado, em torno do eletrodo de zinco, 

resulta do hidróxido de zinco, formado de acordo com a equação: Zn2+ + 2OH- → Zn(OH)2 ou do ferricianeto de zinco. 

Neste caso, não houve corrosão do ferro, pois em caso afirmativo haveria a oxidação do mesmo a Fe2+ que reagiria com 

o ferricianeto, adicionado ao eletrólito, dando o produto Fe3 [Fe(CN)6]2, azul. O ferro funciona como anodo quando 

acoplado ao eletrodo de cobre, mas permanece protegido quando acoplado ao eletrodo de zinco, porque este último é 

que funciona como anodo. 

Fonte: GENTIL, V. Corrosão. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 

           USBERCO, J. Química, vol 2. São Paulo: Saraiva, 2005. 

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não procedem. A questão segue os critérios utilizados no edital do concurso, como o conteúdo 

programático. A questão foi elaborada de acordo com o conteúdo exigido, processos industriais orgânicos celulose e 

papel. Vide edital. 

Fonte: GAUTO, M. Química Industrial. Porto Alegre: Bookman, 2013. 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os questionamentos não procedem. A questão segue os critérios utilizados no edital do concurso, como o conteúdo 

programático. A questão foi elaborada de acordo com o conteúdo exigido, siderurgia. Vide edital. Química é a ciência 

que estuda as transformações, processos e propriedades dos materiais e para ser desenvolvido dentro de uma sala de 

aula, o profissional tem que entender deste conhecimento que está envolvido no seu dia a dia. 

Fonte: GAUTO, M. Química Industrial. Porto Alegre: Bookman, 2013. 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão segue os critérios utilizados no edital do concurso, como o conteúdo programático. A questão foi elaborada 

de acordo com o conteúdo exigido. Vide edital.  
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De acordo com Gauto e Rosa (2013) os fabricantes do século XIX puderam, além de dispor de matéria-prima 

necessária para a fabricação de sabões, ter uma ideia do processo químico envolvido. Dentre os aditivos comuns de 

sabões e detergentes, os fosfatos são os aditivos presentes em maior percentual na composição dos detergentes. Esses 

compostos, apesar de aumentarem a eficácia, baratearam o custo do produto final. 

Fonte: GAUTO, M. Química Industrial. Porto Alegre: Bookman, 2013. 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão segue os critérios utilizados no edital do concurso, como o conteúdo programático. A questão foi elaborada 

de acordo com o conteúdo exigido, poluição ambiental: atmosférica. Vide edital.  

Fonte: ROCHA, J.C. Introdução à química ambiental. Porto Alegre: Bookman, 2004. 

 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 A questão segue os critérios utilizados no edital do concurso, como o conteúdo programático. A questão foi elaborada 

de acordo com o conteúdo exigido, teoria do campo cristalino. Vide edital.  

Fonte: BARROS, H.L.C. Química Inorgânica: uma introdução. Belo Horizonte: Gam, 1992. 

 
Questão: 42 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O questionamento não procede. A questão segue os critérios utilizados no edital do concurso, como o conteúdo 

programático. A questão foi elaborada de acordo com o conteúdo exigido, produtos cerâmicos. Vide edital.  

O questionamento da afirmativa II não procede. Segundo Brown (2005) o processo sol-gel é um método importante de 

formar partículas extremamente finas de tamanho uniforme. Um procedimento sol-gel típico começa com um alcóxido 

metálico. Este contém grupos orgânicos ligados a um metal por átomos de oxigênio. Os alcóxidos são produzidos 

quando o metal reage com um álcool, que é um composto orgânico contendo um grupo OH ligado ao carbono. Para 

ilustrar esse processo o titânio é o metal e o etanol o álcool.  Ti(s) + 4CH3CH2OH(l) → Ti(O CH2CH3)4(s) + 2H2(g).    O produto 

alcóxido Ti(O CH2CH3)4(s), é dissolvido em um solvente alcoólico apropriado. A seguir a água é adicionada, reagindo com o 

alcóxido para formar grupos Ti-OH e regenerar etanol. A reação com o etanol é usada, mesmo o etanol sendo 

simplesmente regenerado, porque a reação direta de Ti(s) com H2O(l) leva a uma mistura complexa de óxidos e hidróxidos 

de titânio. A formação intermediária de Ti(OC2H5)4(s) assegura que será formada uma suspensão uniforme de Ti(OH)4. O 

Ti(OH)4, está presente nesse estágio como um sol, uma suspensão de partículas extremamente pequenas.A acidez ou a 

alcalinidade do sol é ajustada para eliminar água a partir de duas ligações Ti-OH. A condensação ocorre também em 

alguns dos outros grupos OH ligados ao átomo de titânio central, produzindo uma rede tridimensional. O material 

resultante, chamado gel, é uma suspensão de partículas extremamente pequenas com consistência de gelatina. Quando 

este material é aquecido, todo o líquido é removido e o gel é convertido em pó de óxido metálico finamente dividido. 

Para formar um objeto cerâmico, este pó é compactado sob pressão e, a seguir, sinterizado a alta temperatura. 

Fonte: BROWN, T.L. Química: a ciência central. São Paulo: Prentice Hall, 2005. 

 
Questão: 44 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 A questão segue os critérios utilizados no edital do concurso, como o conteúdo programático. A questão foi elaborada 

de acordo com o conteúdo exigido. Vide edital.  

Fonte: GAUTO, M. Química Industrial. Porto Alegre: Bookman, 2013. 

 
Questão: 45 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 A questão segue os critérios utilizados no edital do concurso, como o conteúdo programático. A questão foi elaborada 

de acordo com o conteúdo exigido, polímeros naturais e sintéticos. Vide edital.  
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O questionamento da afirmativa A e B não procede. Segundo Brown (2005) os polímeros podem se tornar mais firmes 

pela introdução de ligações químicas entre as cadeias poliméricas. A formação de ligações entre as cadeias é chamada 

reticulação. Um exemplo importante de reticulação é a vulcanização da borracha. O enxofre transforma a borracha em 

um polímero termocurado, reticulando as cadeias poliméricas por reações em algumas das ligações duplas. A reticulação 

de aproximadamente 5% das ligações duplas cria uma borracha flexível e resistente. O polietileno de alta densidade com 

poucas ramificações e massa molecular alta, tem grau de cristalinidade mais alto que o polietileno de baixa densidade, 

que tem massa molecular mais baixa e grau de ramificações alto. 

Fonte: BROWN, T.L. Química: a ciência central. São Paulo: Prentice Hall, 2005. 

 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 A questão se trata de mecanismo de corrosão. Segundo Gentil (2007) quando o ferro ou o aço, já com a camada de 

Fe2O3, sofre corrosão em presença de um filme de umidade atmosférica as reações são: 

Reação anódica: Fe → Fe2+ + 2e 

Reação catódica: redução de Fe2O3 a Fe3O4 em presença de umidade e com deficiência de oxigênio- 4Fe2O3 + Fe2+ + 2e → 

3Fe3O4 

Quando a ferrugem seca, ela é permeada pelo oxigênio, havendo reoxidação da magnetita, Fe3O4. 2Fe3O4 + ½ O2 → 

3Fe2O3. 

Fonte: GENTIL, V. Corrosão. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 

 
Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão segue os critérios utilizados no edital do concurso, como o conteúdo programático. A questão foi elaborada 

de acordo com o conteúdo exigido. Vide edital.  

Fonte: BARROS, H.L.C. Química Inorgânica: uma introdução. Belo Horizonte: Gam, 1992. 

 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão de reações químicas é de conhecimento prévio  e não impede de responder corretamente a questão, mesmo 

que a resposta não esteja na nova nomenclatura da IUPAC. A reação da afirmativa I é verdadeira. A reação é de adição 

hidro-halogenação. Com o rompimento da ligação π, o átomo de hidrogênio do haleto é adicionado a um dos carbonos 

envolvidos na ligação e o halogênio, no carbono vizinho. Nas reações de alcenos com três ou mais átomos de carbono, 

deve-se levar em consideração a regra de markovnikov, em que diz que em uma reação de adição, o átomo de 

hidrogênio é adicionado, preferencialmente, ao átomo de carbono mais hidrogenado da dupla ligação. Portanto o cloro 

será adicionado no carbono 3. 

Fonte: BARBOSA, L.C.A. Introdução à química orgânica. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 

 
Questão: 49 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão segue os critérios utilizados no edital do concurso, como o conteúdo programático. A questão foi elaborada 

de acordo com o conteúdo exigido, complexos. Vide edital.  

Fonte: BARROS, H.L.C. Química Inorgânica: uma introdução. Belo Horizonte: Gam, 1992. 

 
Questão: 50 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão segue os critérios utilizados no edital do concurso, como o conteúdo programático. A questão foi elaborada 

de acordo com o conteúdo exigido. Vide edital.  

Fonte: SHREVE, R.N. Indústrias de Processos Químicos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997. 
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Questão: 53 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão segue os critérios utilizados no edital do concurso, como o conteúdo programático. A questão foi elaborada 

de acordo com o conteúdo exigido. Vide edital.  

Fonte: SHREVE, R.N. Indústrias de Processos Químicos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997. 

 
Questão: 54 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O questionamento da afirmativa I não procede. A afirmativa I é falsa. Segundo Rocha e seus colaboradores (2004) a 

radiação ultravioleta (UV) tem comprimento de onda da radiação variando entre 0,1 a 0,4 µm. Subdivide-se em UVA- 

uma radiação que pode causar algum dano a células vivas e que não é absorvida pelo ozônio; UVB- a radiação causa 

dano a células vivas e que em grande parte é absorvida pelo ozônio; e UVC – que é altamente energética, bem como 

prejudicial aos seres vivos, ainda que absorvida quase que totalmente pela atmosfera. A radiação UVC não é absorvida 

pelo ozônio, mas pelo produto da dissociação das moléculas de oxigênio em átomos de oxigênio. 

A Figura deixa claro que é a representação da radiação eletromagnética como função do comprimento de onda.  O 

questionador tem conhecimento prévio para responder a questão. 

Fonte: ROCHA, J.C. Introdução à química ambiental. Porto Alegre: Bookman, 2004. 

 
Questão: 55 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O questionador tem conhecimento prévio exigido no concurso para responder a questão. Os números apresentados nas 

afirmativas sobre as partes de um biorreator de tanque agitado estão claras e não deixa dúvida. 

Fonte: GAUTO, M. Química Industrial. Porto Alegre: Bookman, 2013. 

 
Questão: 56 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Gauto e Rosa (2013) a proteção catódica é um método de controle de corrosão que consiste em transformar a 

estrutura a proteger no catodo de uma célula eletroquímica ou eletrolítica, uma vez que é o anodo quem sofre 

oxidação. Isso pode ser conseguido por dois métodos: utilizando-se anodos de sacrifício ou corrente impressa. A Figura 

apresentada na questão é um esquema típico de utilização de anodo de sacrifício para proteção de dutos. As reações da 

área anódica: Mg → Mg2+ + 2e- 

                                                            Al → Al3+ + 3e- 

                                                            Zn → Zn2+ + 2e- 

Reações da área catódica: aerada: H2O + ½ O2 + 2e- → 2OH- 

                                         Não aerada: 2 H2O + 2e- → H2+ 2OH- 

Produtos de corrosão: Mg(OH)2, Al(OH)3 e Zn(OH)2 

Fonte: GAUTO, M. Química Industrial. Porto Alegre: Bookman, 2013. 

 
Questão: 57 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Barros (1992) as energias relativas dos orbitais moleculares podem ser convenientemente representadas 

através de diagramas de níveis de energia. Da combinação dos OA's resultam, pois os OM’s, cada qual com uma energia 

característica. O mesmo processo de edificação utilizado para a estrutura eletrônica dos átomos pode ser introduzido 

aqui para as moléculas. Isso significa que, como os orbitais atômicos, os orbitais moleculares são ocupados pelos 

elétrons segundo a ordem crescente de suas energias, respeitando o princípio de Pauli e a regra de Hund. O diagrama da 

referida questão é da molécula F2. Os orbitais 1s não estão representados, uma vez que só os orbitais de valência 

participam das ligações químicas. Os orbitais 2s superpõem-se para formar os OM’s δ1 e δ*
2. Desde que o eixo z foi 

tomado como o eixo internuclear, os OM’s δ3 e δ*
4 resultaram da superposição frontal dos orbitais 2pz. Os orbitais 2px e 

2py superpõem-se para formar os OM’s π1 e π2 (duplamente degenerados) e π*
3 e π*

4 (também duplamente 
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degenerados). Portanto as afirmativas I e II está corretas. Há quatro pares de elétrons ligantes e três pares de 

antiligantes, dando um saldo de um par ligante, o que corresponde a OL=1. 

Fonte: BARROS, H.L.C. Química Inorgânica: uma introdução. Belo Horizonte: Gam, 1992. 

 
Questão: 58 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi elaborada de acordo com conteúdo programático do Edital. Ética.   
 
Questão: 59 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Um item da questão refere-se à ética no campo pessoal, que causa possibilidade de interpretação subjetiva porque 
envolve temas mais polêmicos como aborto, eutanásia etc. Sendo assim, o item não caberia especialmente ao 
enunciado que foi proposto, ou seja, a ética no campo profissional.  
Portanto a questão foi anulada. 
 
Questão: 60 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi elaborada de acordo com conteúdo programático do Edital. Ética.   
 
 
 

Cargo: Professor de Sociologia 
 
 
Questão: 04 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Luiz Antonio Sacconi, “se o termo regido de preposição estiver preso a adjetivo ou a advérbio, será sempre 

complemento nominal. Se o termo regido de preposição estiver preso a um substantivo, pode-se ter complemento ou 

adjunto adnominal. O substantivo de valor relativo, ou seja, que reclama complemento, será sempre abstrato e, 

geralmente, de radical idêntico ao do verbo que lhe corresponde na família de palavras.” Na alternativa “A”, ‘do 

efêmero” completa o sentido de ‘perda’ (substantivo abstrato de radical idêntico ao verbo ‘perder’). 

Na alternativa “B”, a palavra “meio” é um advérbio empregado no sentido de “através”, portanto “da natureza” é um 

complemento nominal. 

Na alternativa “C”, a palavra “momento” é um substantivo abstrato, portanto “da criação” é também um complemento 

nominal. 

Na alternativa “D”, a palavra “fotógrafo” é um substantivo concreto, portanto, “da natureza” é um Adjunto Adnominal. 

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Na alternativa “A”, os pronomes possessivos (seu, sua) deveriam ter sido usados na 2ª pessoa do plural (vosso, vossa). 

Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todas as palavras da alternativa “B” estão escritas de forma correta, principalmente a palavra “cuja”. 

Fonte: A própria questão. 
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Questão: 13 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No enunciado dessa questão o trecho “O desejo começará a fazer as pazes com o coração “ deveria ter sido destacado. 
Da forma como foi apresentado a alternativa passou a conter mais de uma resposta. 
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 14 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A tradução da expressão latina “Fiat lux” não foi adicionada ao enunciado, tornando impossível sua analogia à criação do 

mundo (texto bíblico), pois na sequência da exposição de fatos, o autor atrela essa expressão à criação artística à qual 

ela se refere, no período redigido. A ausência dessa tradução pode ter induzido a assinalar a alternativa que continha 

“texto publicitário” por se tratar de uso mais frequente de Fiat (marca italiana de automóveis) e Lux (marca de sabonete 

pertencente ao grupo Unilever) e também à marca de fósforos (Fiat lux). 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Raramente encontramos um texto que seja, por exemplo, totalmente narrativo ou totalmente argumentativo. Em geral, 

os textos são formados por “sequências” de um determinado tipo. Contudo ao observar os diferentes gêneros textuais, 

perceberemos que muitos deles apresentam sequência tipológica predominante e, por essa razão, tem assim, 

estabelecida sua tipologia. 

O texto em questão possui características de um texto expositivo por ter, predominantemente, uma linguagem objetiva, 

verbos no presente, narrativa em 3ª pessoa para expor informações e transmitir conhecimentos. Os outros elementos 

também presentes no texto mesclam outras tipologias, mas o fator expositivo predomina. 

Fonte: Sarmento, Leila Lauar. Oficina de Redação – 4ª edição – Editora Moderna. 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão é contextualiza pela charge de Mafalda  ( Quino), onde se questiona o tipo de avaliação indicada pela 

professora na anotação da prova  de seu amigo, onde está escrito  “péssimo”.  O amigo encontra-se indignado, 

principalmente por não ser um aluno ausente!  

O comando da questão pede-se que indique quais itens representam o entendimento da professora acerca do tema 

avaliação. 

Neste caso, a professora utiliza os erros para reforçar no aluno uma visão culposa da vida, pois além de ser castigado por 

outros ainda sofre uma autopunição. Entende também que comentários, tais como: “péssimo”, “muito ruim”, ou 

“precisa melhorar”, sobre as tarefas dos alunos, auxilia-os a localizar as dificuldades, oferecendo-lhes a oportunidade de 

descobrir melhores soluções. E ainda, valorização apenas as respostas erradas dos alunos para dar continuidade à ação 

educativa, corrigindo e apontando o que julgam que seja o certo. 

Entretanto, os erros das crianças podem desta maneira, auxiliar muito o professor, norteando sua conduta em sala de 

aula colocando  um ponto final a cada tarefa que o aluno faz. 

A professora assim acaba anulando o caráter de continuidade de sua própria ação educativa e impede ao aluno o 

progresso natural em termos de processo de conhecimento. 

Segundo HOFFMANN (2000, p. 85), “[...] os registros de avaliação devem responder questões que parecem esquecidas 

na escola: O aluno aprendeu?/ Ainda não aprendeu? Quais os encaminhamentos feitos ou por fazer nesse sentido?” 

Muitos professores valorizam apenas as respostas erradas dos alunos para dar continuidade à ação educativa, corrigindo 

e apontando o que julgam que seja o certo. 

Se analisarmos o significado da palavra corrigir, teremos retificar, endireitar, consertar, este sentido de correção daria 

ao professor o direito de refazer o que o outro fez, a partir desta perspectiva é possível um questionamento a cerca da 

correção, se a mesma favorece a compreensão e o desenvolvimento da autonomia dos alunos, se o fato do professor 
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apontar uma resposta certa ou errada contribui para que o aluno tome consciência das contradições do que está certo 

ou errado. 

Portanto a única resposta que não representa o pensamento da professora representada na charge é o item II. 

Fonte: 

 Avaliação Mediadora: a ponte entre o conhecimento e a aprendizagem. 

 Para entender a história... ISSN 2179-4111. Ano 3, Vol. jun., Série 12/06, 2012, p.01-19. 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Karl Marx, Max Weber propõem definições para classe social: Karl Marx – Trata-se de um grupo de pessoas em 

condições econômicas iguais. (operário e burguês). 

OBS: Um grupo só pode ser definido como uma classe quando tem consciência da própria condição e se dispõe a lutar 

pela mudança da realidade apresentada. 

Marx estabelece duas classes sociais, em diferentes momentos. Para Max Weber – As classes sociais constituem-se mais 

do que apenas posses econômicas e bens materiais. Está ligada diretamente ao status. Não há conflito entre as classes 

sociais, mas oportunidades do mercado e da experiência de vida que proporcionam as pessoas estarem em condições 

diferentes explicadas pelo poder econômico e prestigio alcançado. Portanto, suas ideias não são antagônicas, e sim 

diferentes e podem sim, ser consideradas complementares. 

Fonte: 

 DIMENSTEIN, Gilberto-Dez lições de sociologia- vol. Único -São Paulo: FTD.2008. p. 140,141. 

 http://plataformabrioli.xpg.uol.com.br/sociologiaresumo/3ano/sistemasdeclassessociais.pdf 

 BARBOSA, M. L. O. Um toque de clássicos: Marx, Durkheim, Weber. 2. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2007. 77 e 123  

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Porque não se especificou nenhuma abordagem sociológica específica e se falou em exclusão social de uma maneira 

genérica, não se pode considerar como solução apenas o viés marxista. Portanto a letra D, que o requerente afirma 

estar correta, não pode ser considerada desse modo. 

Fonte 

 ADORNO, Sérgio. Exclusão Socio-Econômica e Violência Urbana. Sociologias: Porto Alegre, ano 4, nº 8, jul/dez 

2002. 

 8. PEDROSO, Regina Célia. Violência e cidadania no Brasil: 500 anos de exclusão. Ática, 2003. P.76 

 CASTELLS, Manuel. A questão urbana. Rio de janeiro: Ed. Paz e Terra, 2009. P. 123 

 GONH, M. G. História dos movimentos e lutas sociais. 3. ed. São Paulo: Loyola, 2003.p. 45 

 KUPPER, Agnaldo-Sociologia: diálogos compartilhados: volume único/ Agnaldo Kupper.—1.ed.—São Paulo: FTD, 

2014.p. 156. 

 MACHADO DA SILVA, Luiz Antonio. “Violência urbana”, segurança pública e favelas – o caso do Rio de Janeiro 

atual”, Cadernos CRH, vol.23, n.59, 2010. 

 COSTA, C. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Editora Moderna, 2001. P.132 

 
Questão: 46 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Embora muitos movimentos sociais e até revoluções tenham sido sustentados pela teoria marxista (URSS, CUBA e outros 

movimentos sociais), as próprias evidencias históricas (desmantelamento da URSS e conhecimento mundial do que foi oi 

socialismo real, situação de Cuba e deoutros países “Comunistas”), é possível ver uma distancia entre a teoria e o que se 

transformou de fato em prática marxista. O que reete a premissa de que tanto na ciencia, quanto na política, esses 

ideais não se mostravam eficientes para transformar a sociedade e nem continham instrumentos suficientes para 

compreendê-la. O marxismo não foi substituido por teorías consideradas mais consistentes, tais como o positivismo de 

http://plataformabrioli.xpg.uol.com.br/sociologiaresumo/3ano/sistemasdeclassessociais.pdf
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Augusto Comte. A experiencia marxista ainda não tinha sido derrotada  pelo capitalismo e mundialmente desmascarada, 

trouxe também o descrédito aos ambientes acadêmicos e científicos. (não na década de 1960. ) Não houve nessa época 

o resgate das teorias clássicas, tais como o Darwinismo Social, que emergiram no século XIX, foram resgatadas por 

sociólogos contemporâneos. 

 Fonte: 

 http://giulianofilosofo.blogspot.com/2011/05/karl-marx-1818-1883-o-materialismo.html 

 ANTUNES, R. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do 

 mundo do trabalho. São Paulo: Cortez, 1995.p 76 

 GRAMSCI, A. A concepção dialética da história. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

 1991.p.132 

 (http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistagerminal/article/viewFile/9456/688) 

 IANNI, O. Dialética & Capitalismo: ensaio sobre o pensamento de Marx. Petrópolis: Vozes, 

 1982.p 87 

 
Questão: 47 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No processo de troca do eixo da economia, em vez de trabalhar para o mercado interno, trabalha-se para a exportação. 

Isso exige que se suprimam as barreiras para as importações, que se estimule as exportações e que se abra o país para o 

capital externo, com o objetivo de entrar no mercado mundial. O país que não entra no mercado mundial perde a 

chance de entrar no desenvolvimento. A ideia do estado mínimo, carro chefe do pensamento neoliberal, tem trazido 

problemas para os estados, a medida, que ele vai sendo engolido pelo mercado, pelas empresas e pelos conglomerados 

econômicos. 

Para o neoliberalismo, o Estado Social é visto como um inimigo, como um concorrente, o que é de certa forma verdade 

porque, a partir do momento em que o Estado Social se desenvolve, é uma parte do setor econômico que escapa do 

setor privado, dos investidores internacionais etc.  Eles querem controlar as escolas, controlar os hospitais, controlar as 

estradas, para obter lucros. É por isso que eles defendem a privatização, sob o pretexto de que o setor privado seria 

mais eficiente, mas a finalidade é o lucro. 

Fonte 

 http://www.unicentro.br/redemc/2011/conteudo/alaic_artigos/Alaic_Fernandes.pd 

 http://www.significados.com.br/neoliberalismo/ 

 http://www.redebrasilatual.com.br/eleicoes-2014/neoliberalismo-e-o-oposto-da-democracia-diz-estudioso-

frances-284.html  

 HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. 8 ed. Trad. Adail ubirajara Sobral; Maria StelaGonçalves. São Paulo: 

loyola, 1999. 

 SENNET, Richard. A cultura do novo capitalismo. Trad. Clóvis Marques. Rio de Janeiro: Record, 

 2006.BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Trad. Mauro gama, Cláudia M. Gama. Riode Janeiro: 

J. Zahar, 1998. 

 
Questão: 48 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A globalização é um dos processos de aprofundamento da integração econômica, social, cultural, política, que teria sido 

impulsionado pelo barateamento dos meios de transporte e comunicação dos países no final do século XX e início do 

século XXI. É um fenômeno gerado pela necessidade da dinâmica do capitalismo de formar uma aldeia global que 

permita maiores mercados para os países centrais (ditos desenvolvidos) cujos mercados internos já estão saturados. 

Mantém forte relação com os avanços nas áreas de transporte e de telecomunicações. 

Fonte: 

 Santos, Milton; “Técnica, espaço e tempo: Globalização e meio técnico-científico informacional”, ed. Hucitec, 

São Paulo, 1996. Santos, Milton; “O espaço do cidadão”; ed.Nobel, São Paulo, (1987) 2ª edição 1993 

http://giulianofilosofo.blogspot.com/2011/05/karl-marx-1818-1883-o-materialismo.html


 

189 

 

 Ortiz, Renato, “Mundialização e cultura”, ed. Brasiliense, São Paulo, 1994. 

 http://www.usp.br/fau/docentes/depprojeto/j_whitaker/mesjwhit.PDF 

 
Questão: 50 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De fato a palavra INDISCRIMINAÇÃO, ao invés de DISCRIMINAÇÃO, altera o sentido da frase, prejudicando o julgamento 

da questão. Portanto a questão foi anulada. 

Indiscriminação - substantivo feminino falta de discriminação; indistinção. 

www.dicionarioinformal.com.br/indiscriminação/ 

Significado de indiscriminação.  O que é indiscriminação: Que não tem discriminação, distinção. 

Fonte 

 tps://miltoncompolitica.wordpress.com/2014/01/15/rolezinhos-repressao-politizou-movimento-espontaneo-

de-jovens-da-periferia/ 

 http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/o-datafolha-e-os-subintelectuais-decepcionados-com-o-povo-82-

dos-paulistanos-sao-contra-rolezinhos-e-73-a-favor-da-acao-da-policia-larga-maioria-de-negros-e-pardos-nao-

ve-discriminacao/  

 MARTINS, J. de Souza. Exclusão Social e a Nova Desigualdade. Paulus: São Paulo, 1997.  

 http://www.revistaforum.com.br/mariafro/2014/01/27/os-rolezinhos-como-fenomeno-social-e-manifestacao-

publica/ 

 KUPPER, Agnaldo-Sociologia: diálogos compartilhados: volume único/ Agnaldo Kupper.—1.ed.—São Paulo: FTD, 

2014.p. 200 e 201. 

 
Questão: 52 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não existia, pois não havia a ideia de consumo de massa devido à falta de integração nacional e do desequilibrio 

econômico entre as regiões. Apesar de haver uma difusão de ideias e propagandas pelo rádio, não se pode dizer que a 

amplitude era em todas as regiões e clases sociais.  

Em se tratando do Brasil, pode-se ressaltar peculiaridades de sua indústria cultural por tratar-se de um país de 

industrialização tardia, em que é complexa a própria questão do desenvolvimento nacional. Outras peculiaridades 

surgem igualmente da situação política do país, marcada por duas décadas de ditadura militar, as quais correspondem 

ao período de maior desenvolvimento econômico do país. Nesse quadro ambíguo inscreve-se a expansão da indústria 

cultural no Brasil, que contém aspectos bastante interessantes a serem analisados. Dentre os meios de comunicação de 

massa, dá-se destaque à televisão, por tratar-se do veículo mais poderoso e mais representativo da indústria cultural. 

No caso brasileiro, o sistema televisivo conheceu grande expansão somente a partir da década de 60, expansão esta 

fortemente favorecida pela ação do governo militar na área.de telecomunicações. O papel do Estado foi fundamental na 

estruturação dos meios de difusão da indústria cultural, e é essencial observar a relação destes com a ordem sócio-

econômico que configura a moderna sociedade brasileira. 

 Fonte: 

 KUPPER, Agnaldo-Sociologia: diálogos compartilhados: volume único/ Agnaldo Kupper.—1.ed.—São Paulo: FTD, 

2014.p. 123 

 http://www.primeiroconceito.com.br/site/wp-content/uploads/2012/02/culturaDeMassa.pdf 

 ADORNO, Theodor. Indústria Cultural e Sociedade. Paz e Terra: São Paulo, 2007. 

 BENJAMIN, W; HORKHEIMER, M; ADORNO, T.; HABERMAS; J. Textos Escolhidos. Abril: São Paulo, 1980 

 http://sociologiacienciaevida.uol.com.br/ESSO/Edicoes/22/artigo127843-1.asp 

 https://industriademassa.wordpress.com/2011/05/31/industria-cultural-x-cultura-de-massa/ 

 http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000296932 
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https://industriademassa.wordpress.com/2011/05/31/industria-cultural-x-cultura-de-massa/
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Questão: 59 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Um item da questão refere-se à ética no campo pessoal, que causa possibilidade de interpretação subjetiva porque 
envolve temas mais polêmicos como aborto, eutanásia etc. Sendo assim, o item não caberia especialmente ao 
enunciado que foi proposto, ou seja, a ética no campo profissional.  
Portanto a questão foi anulada. 

 

II 

DAS CONCLUSÕES 

 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e 

fundamentações supraelencadas. 

 

 

Publique-se, 

 

 

1º de fevereiro de 2016. 
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