PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
PROCESSO SELETIVO - 02/2018
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO IMAGINE

JULGAMENTO DOS RECURSOS
Período de recursos contra o gabarito e o caderno de questões
INSCRIÇÃ
O

NOME

SITUAÇÃO DETALHES

RESPOSTA

PEÇO PARA CANCELAR O GABARITO DA QUESTÃO 1,POIS TODAS ESTAO
CORRETAS ,INCLUSIVE A QUE FOI CONSIDERADA INCORRETA,POIS NA
FRASE”CHINA CONFIRMA INVASÃO AO BRASIL.”FICA EVIDENTE QUE CHINA IRÁ
INVADIR O BRASIL,NÃO HAVENDO ERRO NESSA FRASE.
PEÇO PARA CANCELAR O GABARITO DA QUESTÃO 8,POIS TEM DUAS
RESPOSTAS CORRETAS ,A LETRA ‘ B’ E ‘C’.ELAS TÊM A MESMA CONSTRUÇÃO
SINTÁTICA .
PEÇO PARA MUDAR O GABARITO DA QUESTÃO 10 DE LETRA “ C” PARA A LETRA”
D”,POIS A QUESTÃO PEDE A INCORRETA. A LETRA ‘C’ ESTÁ CORRETA POIS A
REGENCIA DO VERBO É FEITA PELO ,’AO ,QUEM COMUNICA ,COMUNICA À
ALGUEM . A ALTERNATIVA ‘D’ ESTÁ INCORRETA POIS NÃO ACEITA ESSA
REGENCIA ,QUEM COMUNICA NÃO COMUNICA “NO” E SIM “AO”.

880

ANDRESA APARECIDA QUEIROZ SILVA

PEÇO PARA CANCELAR A QUESTÃO 18 ,POIS FALTOU A PALAVRA EXCETO QUE
DEFERIDO TEM NA LEI ,MUDANDO COMPLETAMENTE O SENTIDO DA LEI .E se estivesse essa
PARCIALM palavra ficaria errada também pois teia duas alternativas corretas ,a leta A e a leta D. Por
ENTE
favor confira na lei Constituição federal ,artigo 35.
PEÇO PARA MUDAR O GABARITO DA QUESTÃO 28 DA LETRA ‘A ‘PARA A LETRA
‘B.’POIS O CONSTRUTIVISMO NÃO É CONSIDERADO UM METODO COMO DIZ A
QUESTÃO ..” O construtivismo não é um método de ensino. Construtivismo é uma teoria
a respeito do aprendizado. Quem adotou e tornou conhecida a expressão foi uma aluna
de Jean Piaget, a psicóloga Emília Ferreiro, nascida na Argentina em 1936. Partindo da
teoria do seu mestre, ela pesquisou o processo mental pelo qual as crianças aprendem a
ler e a escrever, colocando o nome de construtivismo na sua teoria. Construtivismo é a
forma como se desenvolve a aprendizaguem e não o método usado. “FONTE:
https://educador.brasilescola.uol.com.br/gestao-educacional/construcao-da-aprendizage
m.htm.
O método está na alternativa ‘b’ QUE É A INTERAÇÃO.CONFORME A QUESTÃO, DE
ACORDO COM JEAN PEAJET.
FONTE:https://pt.slideshare.net/adrianamosca/teorias-de-ensino-330903.
PÁGINA 12 E 13 DO SLIDE EXPLICA SOBRE A TEORIA.

QUESTÃO 01 - INDEFERIDO
QUESTÃO 10 - INDEFERIDO
QUESTÃO18 - INDEFERIDO
QUESTÃO 28 - DEFERIDO
PARCIALMENTE -QUESTÃO
ANULADA

Questão 10
O verbo comunicar é um VTDI (verbo transitivo direto e indireto). Quem comunica,
comunica alguém (VTD), de alguma coisa/ que alguma coisa ocorreu (VTI). Note que no
trato com a pessoa não é necessário o emprego da preposição.
Desse modo, a questão 10 possui duas respostas incorretas, sendo elas a letra C e a
letra D, pois ambas utilizaram a preposição ao se relacionar com a pessoa "candidato".

570

CAMILA ZAGO BORGES

DEFERIDO

C) Já comuniquei ao candidato que ele foi aprovado.
Preposição "a" + artigo "o"

QUESTÃO 10 - DEFERIDO QUESTÃO ANULADA

D) Já comuniquei no candidato que ele foi aprovado.
Preposição "em" + artigo "o"
Por este motivo, solicito o cancelamento da questão 10.
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PROVA DE ISNPETOR DE ALUNOS
QUESTAO 1 PROVA DE INSPETOR DE ALUNO
Solicito o cancelamento dA questão 1... devido ao anunciado cobrar a resposta incorreta
e não há resposta incorreta nas questões de respostas devido todas estarem corretas
Gabarito do institudo afirma questão A ... ESTA ERRADO O GABARITO
1 Assinale a alternativa que contém a frase gramaticalmente incorreta:
(A) China confirma invasão ao Brasil.
(B) China confirma invasão do Brasil.
(C) Houve uma invasão de privacidade.
(D) Houve uma invasão de domicílio.Solicito a

QUESTAO 2 PROVA DE INSPETOR DE ALUNO
revisão para cancelamento desta questão no meu ver esta incoerente com a resposta
do gabarito do instituto.. pq pede a incorreta seria a letra B NÃO A LETRA a
Me simpatizei com ana me simpatizo por alguém por quem...
2- Assinale a alternativa que contém a frase gramaticalmente incorreta:
(A) Acredito que me simpatizei com Ana.
(B) Acredito que simpatizei com Ana.
(C) Eles antipatizam conosco.
(D) Antipatizo com políticos em geral

QUESTAO 4 PROVA DE INSPETOR DE ALUNO
venho solicitar o cancelamento da questão 4 .. esta errada pois no anuncio cobra a
errada e no gabarito consta letra (B) que e a certa... A QUESTAO COBRADA DEVE SER
CORRIGIDA PELA LETRA A
QUESTAO 4
4-REPARAR. Verbo. Significado: Notar, observar ou conseguir perceber. Assinale a
alternativa em que o verbo “Reparar” trazido acima está empregado incorretamente:
(A) Entre, mas não repare no cachorro.
(B) Entre, mas não repare o cachorro.
(C) Posso escrever, porém não reparem meus erros de português
. (D) Infelizmente não reparei a presença de meu amigo.

590

CARLA VANESSA CANATO

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTAO 10 PROVA DE INSPETOR DE ALUNO
QUESTAO COBRA A INCORRETA E NO GABARITO INDICA a letra C certa solicito o
cancelamento dessa questo...
QUESTAO 10
10- Assinale a alternativa gramaticalmente incorreta:
(A) Já comuniquei o candidato que ele foi aprovado.
(B) Já comuniquei a candidata que ela foi aprovada.
(C) Já comuniquei ao candidato que ele foi aprovado.
(D) Já comuniquei no candidato que ele foi aprovado.

QUESTAO 15 PROVA DE INSPETOR DE ALUNO
SOLICITO A CORRECAO DESTA QUESTAO NO GABARITO INDICA QUE PAULO E
ALEX PODE TER GANHO A CORRIDA SENDO QUE QUEM CHEGOU PRIMEIRO FOI
MARIO PPOR TER SAIDO A FRENTE SOLITO CANCELAMENTO DESSA QUESTAO
QUESTAO 15
15 – Mário, João, Roberto, Alex e Paulo fizeram essa viagem no ônibus de Joel para
participarem de uma competição na cidade de destino, nesta competição, se o
competidor chega atrasado no jogo, é desclassificado. Considerando que o ônibus saiu
de sua origem as 8h45m e que os jogos dos rapazes estavam marcados para 13h,
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13h40m, 13h30m, 13h45m e 14h respectivamente, podemos afirmar com certeza que:
(A) Mário ficou melhor classificado que Alex.
(B) João ficou pior classificado que Paulo.
(C) Paulo ou Alex pode ter ganho a competição
(D) Alex foi desclassificado.

QUESTAO 16 PROVA DE INSPETOR DE ALUNO
QUESTAO 16 .... SOLICITO O CANCELAMENTO DESSA QUESTAO PORQ N0
EDIITAL NÃO CONSTA MATERIA DE DIREITO TRABALISTA
E também não foi anunciado que seria cobrado ate artigo 41 e sim títulos da constituição
16 – De acordo com o Art. 41. Da CF/88, são estáveis após três anos de efetivo
exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de
concurso público. De acordo com a aludida lei, assinale a alternativa que nãocontém
uma possibilidade de perda de cargo público:
(A) Em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
(B) Mediante processo administrativo sem que lhe seja assegurada ampla defesa.
(C) Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei
complementar, assegurada ampla defesa.
(D) Em virtude de sentença judicial em que não cabe mais recurso.

QUESTAO 1 - INDEFERIDO
QUESTAO 2 - INDEFERIDO
QUESTAO 4 -INDEFERIDO
QUESTAO 10 - DEFERIDO QUESTÃO ANULADA
QUESTAO 15 -INDEFERIDO
QUESTAO 16 -INDEFERIDO
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Segundo as diretrizes curriculares nacionais para educação infantil:
Art. 10. As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para
acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das
crianças, SEM objetivo de seleção, promoção ou classificação.
667

CÁSSIA APARECIDA BONATO SILVA

DEFERIDO Na questao foi pedido a questão INCORRETA e a letra d fala:
(D) A avaliação TEM o objetivo de seleção,
promoção ou classificação.

QUESTÃO 21 - DEFERIDO RESPOSTA ALTERADA PARA "D"

Sendo assim alternativa incorreta.
Sugiro corrigir a resposta correta ou cancelar a questão.

275

CÍNTIA GONÇALVES MUNHOZ

Questão 10 - português
Na questão 10 foi solicitado a alternativa incorreta, visto que as alternativas A, B e D
estão incorretas. sendo a alternativa C, a única correta se a Banca estivesse pedido a
correta.A questão deverá ser anulada.
a letra A- Errada, pois não solicito o candidato, mas AO candidato.
A letra D- Errada,pois eu não comunico no candidato, mas AO candidato.
A letra B- Errada, pois a candidata admite-se crase e não tem.
De acordo com a regência do verbo comunicar, a correta é a letra C, pois quem
comunica algo, comunica algo a alguém, ma s a Banca n´~ao pede a correta,e sim a
incorrreta, sendo assim deverá ser anulada.
Questão 21
Deverá ser mudada da alternativa B para a alternativa D,visto que solicita a alternativa
incorreta, e a letra B está correta.
De acordo com a Resolução n 5, de 17 de Dezembro de 2009- Art 10.As instituições de
DEFERIDO educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho
pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, SEM OBJETIVO DE
SELEÇÂO,PROMOÇÂO OU CLASSIFICAÇÂO, garantindo.E os incisos 1,2 e 3 estão
corretos como pode ser verificado nesta mesma Resolução. A letra B é inviável, pois
está em conformidade com a Resolução. Somente a letra D está incorreta, pois na
educação infantil não pode haver seleção, promoção ou classificação.
Questão 22
Foi pedido a alternativa correta, e foi dada como certa uma alternativa incorreta.(Letra
D), onde diz que possa garantir A VIOLAÇÂO DA DIGNIDADE DA CRIANÇA.
Segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil:4- A execução da
proposta curricular REQUER ATENÇÂO CUIDADOSA E EXIGENTE às possíveis formas
de violação da dignidade da criança.
Os direitos das crianças são invioláveis.
Sugiro o cancelamento da questão,visto que não está em conformidade com o
Referencial Curricular.

QUESTÃO 10 - DEFERIDO QUESTÃO ANULADA
QUESTÃO 21 - DEFERIDO RESPOSTA ALTERADA PARA "D"
QUESTÃO 22 - DEFERIDO RESPOSTA ALTERADA PARA "B"

Questão 8= Verificar de duas possíveis alternativas:A e C?
Questão 10= Nas alternativas a, b, o sujeito segue depois de artigo definido pelo gênero,
na alternativa c, segue depois de preposição e artigo também definido pelo gênero, A
alternativa correta é a D.

168

CLÁUDIA HELENA DE OLIVEIRA

Questão 28= "É importante sim conhecermos as necessidades de desenvolvimento das
habilidades motoras e capacidades físicas,cognitivas e sociais e afetivas de nossos
alunos, desde o início de sua prática, desenvolvendo atividades que venham auxiliar no
seu pleno desenvolvimento.Finalizamos o trabalho com o seguinte questionamento: A
Competição é prejudicial para a Educação Física escolar e por tanto deve ser excluída
DEFERIDO
da escola? Nossa resposta é não, pois assim estaríamos dando fim ao esporte como
PARCIALM
conteúdo de ensino da Educação Física, negando sua essência.É necessário um
ENTE
planejamento equilibrado de nossas aulas,fazendo com que a competição seja
trabalhada de forma pedagogicamente organizada no processo de ensino aprendizagem
da Educação Física."http://seer.unipampa.edu.br/index.php/siepe/article/view/871. Diante
da afirmação, considero a alternativa D a correta.

QUESTÃO 08 - INDEFERIDO
QUESTÃO 10 - DEFERIDO
PARCIALMENTE - QUESTÃO
ANULADA
QUESTÃO 28 - DEFERIDO
PARCIALMENTE-QUESTÃO
ANULADA
QUESTÃO 29 - INDEFERIDO

Questão 29= Jogo é um termo do latim “jocus” que significa gracejo, brincadeira,
divertimento. O jogo é uma atividade física ou intelectual que integra um sistema de
regras e define um indivíduo (ou um grupo) vencedor e outro perdedor. ... No sentido
figurado são muitas as expressões populares em que surge o termo
“jogo”.https://www.significados.com.br/jogo/. De acordo com a definição, não fica
justificada a resposta do gabarito, a resposta correta é a letra B.

413

CLÁUDIA RENATA DIAS GUILHERME DOS REIS

É solicitado ao candidato que assinale a alternativa gramaticalmente incorreta, a
alternativa para esta questão é a letra a, É me difícil ir bem na prova, tem uma regra da
gramática com os pronomes pessoais do caso oblíquo, a palavra me é um pronome
DEFERIDO pessoal do caso oblíquo, esses pronomes acompanham os verbos, no caso está
PARCIALM acompanhando a palavra difícil, que é um adjetivo, por isso está incorreta. A questão 10
ENTE
pede para assinalara incorreta também, a resposta é a letra d, Já comuniquei no
candidato que ele foi aprovado, o verbo comunicar é bitransitivo, ou seja, tem duas
transitividades, pede dois complementos que são: objeto direto e objeto indireto. Quem
comunica, comunica algo a alguém.

602

DAIANA FERNANDES DE SOUSA

INDEFERI
DO

SOLICITO A CORREÇAO DESTA QUESTÃO NO GABARITO INDICA QUE PAULO E
ALEX PODE TER GANHO A CORRIDA SENDO QUE QUEM CHEGOU PRIMEIRO FOI
MARIO POR TER SAIDO A FRENTE SOLICITO O CANCELAMENTO DESTA
QUESTÃO.

QUESTÃO 09 - INDEFERIDO
QUESTÃO 10 - DEFERIDO QUESTÃO ANULADA

-
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437

DARA FERNANDA LACERDA SOUZA

Na questão 10, está sendo pedido para assinalar a alternativa incorreta e no gabarito
saiu a resposta da alternativa correta. PEÇO QUE ESSA QEUSTÃO 10 SEJA
ANULADA.
DEFERIDO Já na questão 28 acredito que ficou um pouco confusa, no começo fala que é um
método e no final fala da interação com a sociedade e a realidade, no gabarito trouxe
que a alternativa correta seria CONSTRUTIVISMO e o construtivismo não é tratado
como um método. PEÇO ANULAÇÃO DESSA QUESTÃO 28

QUESTÃO 10 - DEFERIDO QUESTÃO ANULADA
QUESTÃO28 - DEFERIDO QUESTÃO ANULADA

Peço a anulação das questões 21 e 22 por erro de correção.
QUESTÃO 21
A questão pede a alternativa cujo conteúdo esteja INCORRETO. De acordo com o
gabarito a resposta seria a letra (B) Observa crítica e criativamente as atividades,
as brincadeiras e interações das crianças no
cotidiano. Porém essa alternativa está correta, sendo a única incorreta a alternativa (D) A
avaliação tem o objetivo de seleção, promoção ou classificação.

52

DEBORAH MARTINS DA SILVA

DEFERIDO

QUESTÃO 22
Na questão foi pedido a alternativa CORRETA. No gabarito consta como resposta a
alternativa (D) A proposta curricular deve ser executada com atenção cuidadosa e
exigente, para que se realize de forma a garantir a violação da dignidade da criança.
Porém essa alternativa está incorreta. A resposta deveria ser a letra (B) O currículo deve
se desenvolver de modo a combater o racismo e as discriminações de gênero,
socioeconômicas, étnico raciais, e religiosas e torná-los objetos de constante
reflexão e intervenção no cotidiano da Educação Infantil. A alternativa B é a única
correta.

Conforme a questão 5 abaixo, ela pede a alternativa correta, porém a questão apresenta
duas alternativas corretas que são a C e D. Portanto, peço que a questão 5 seja
anulada, pois as duas formas são consideradas corretas, pois a preposição em (na)
nesse caso é substituída pela preposição a: à Rua...

125

DENISE DA SILVA PINTO

DEFERIDO
PARCIALM
Conforme a questão 10 abaixo, o enunciado pede para assinalar a alternativa incorreta,
ENTE
pois dentro da Gramática a alternativa C que a Banca Instituto Imagine considere errada,
dentro da Norma Gramatical a alternativa C é correta. O gabarito da questão, considerou
como correta a alternativa C, no entanto as alternativas A, B e D estão incorretas, sendo
assim a alternativa C está correta. E no enunciado da questão pede a INCORRETA.

QUESTÃO21 - DEFERIDO RESPOSTA ALTERADA PARA "D"
QUESTÃO 22 - DEFERIDORESPOSTA ALTERADA PARA "B"

QUESTÃO 05 - INDEFERIDO
QUESTÃO 10 - DEFERIDO QUESTÃO ANULADA
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PROVA DE ISNPETOR DE ALUNOS

QUESTAO 2 PROVA DE INSPETOR DE ALUNO
revisão para cancelamento desta questão no meu ver esta incoerente com a resposta
do gabarito do instituto.. pq pede a incorreta seria a letra B NÃO A LETRA a
Me simpatizei com ana me simpatizo por alguém por quem...
2- Assinale a alternativa que contém a frase gramaticalmente incorreta:
(A) Acredito que me simpatizei com Ana.
(B) Acredito que simpatizei com Ana.
(C) Eles antipatizam conosco.
(D) Antipatizo com políticos em geral

QUESTAO 4 PROVA DE INSPETOR DE ALUNO
venho solicitar o cancelamento da questão 4 .. esta errada pois no anuncio cobra a
errada e no gabarito consta letra (B) que e a certa... A QUESTAO COBRADA DEVE SER
CORRIGIDA PELA LETRA A
QUESTAO 4
4-REPARAR. Verbo. Significado: Notar, observar ou conseguir perceber. Assinale a
alternativa em que o verbo “Reparar” trazido acima está empregado incorretamente:
(A) Entre, mas não repare no cachorro.
(B) Entre, mas não repare o cachorro.
(C) Posso escrever, porém não reparem meus erros de português
. (D) Infelizmente não reparei a presença de meu amigo.

67

EDILAINE CRISTINA SENUKE RODRIGUES

DEFERIDO
PARCIALM
QUESTAO 10 PROVA DE INSPETOR DE ALUNO
ENTE
QUESTAO COBRA A INCORRETA E NO GABARITO INDICA a letra C certa solicito o
cancelamento dessa questo...
QUESTAO 10
10- Assinale a alternativa gramaticalmente incorreta:
(A) Já comuniquei o candidato que ele foi aprovado.
(B) Já comuniquei a candidata que ela foi aprovada.
(C) Já comuniquei ao candidato que ele foi aprovado.
(D) Já comuniquei no candidato que ele foi aprovado.

QUESTAO 15 PROVA DE INSPETOR DE ALUNO
SOLICITO A CORRECAO DESTA QUESTAO NO GABARITO INDICA QUE PAULO E
ALEX PODE TER GANHO A CORRIDA SENDO QUE QUEM CHEGOU PRIMEIRO FOI
MARIO PPOR TER SAIDO A FRENTE SOLITO CANCELAMENTO DESSA QUESTAO
QUESTAO 15
15 – Mário, João, Roberto, Alex e Paulo fizeram essa viagem no ônibus de Joel para
participarem de uma competição na cidade de destino, nesta competição, se o
competidor chega atrasado no jogo, é desclassificado. Considerando que o ônibus saiu
de sua origem as 8h45m e que os jogos dos rapazes estavam marcados para 13h,
13h40m, 13h30m, 13h45m e 14h respectivamente, podemos afirmar com certeza que:
(A) Mário ficou melhor classificado que Alex.
(B) João ficou pior classificado que Paulo.
(C) Paulo ou Alex pode ter ganho a competição
(D) Alex foi desclassificado.

QUESTAO 16 PROVA DE INSPETOR DE ALUNO
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QUESTAO 16 .... SOLICITO O CANCELAMENTO DESSA QUESTAO PORQ N0
EDIITAL NÃO CONSTA MATERIA DE DIREITO TRABALISTA
E também não foi anunciado que seria cobrado ate artigo 41 e sim títulos da constituição
16 – De acordo com o Art. 41. Da CF/88, são estáveis após três anos de efetivo
exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de
concurso público. De acordo com a aludida lei, assinale a alternativa que nãocontém
uma possibilidade de perda de cargo público:
(A) Em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
(B) Mediante processo iadministrativo sem que lhe seja assegurada ampla defesa.
(C) Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei
complementar, assegurada ampla defesa.
(D) Em virtude de sentença judicial em que não cabe mais recurso.

QUESTÃO 2 - INDEFERIDO
QUESTÃO4- INDEFERIDO
QUESTAO 10 - DEFERIDO QUESTÃO ANULADA
QUESTÃO15- INDEFERIDO
QUESTÃO16- INDEFERIDO
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A questão de número 22 está ERRADA. Consta:
22. Quanto à organização dos espaços na sala de aula, assinale a alternativa incorreta:
(A) O espaço deve ser organizado de modo a privilegiar a independência da criança.
(B) O espaço deve ser organizado de modo a privilegiar o acesso e manipulação dos
materiais disponíveis ao trabalho.
(C) Tudo aquilo que foi produzido, trazido ou coletado pelo grupo deve estar bem
guardado e longe do alcance das crianças menores.
(D) O grupo deverá participar tanto da montagem e organização do espaço quanto da
sua manutenção.

58

ELAINE CRISTINA TAVARES

INDEFERI
DO

A banca considerou a como correta a alternativa B, porém, a banca cometeu um
equívoco. A questão pede a alternativa INCORRETA, e a banca assinalou a alternativa
CORRETA. Segundo Salles e Faria (2012), “Os espaços devem ser dotados de materiais
que devem estar disponíveis e de fácil acesso para permitir as escolhas e instigar a
curiosidade das crianças. Elas ainda nos dizem que a organização desses espaços deve
permitir as diversas vivências das crianças.”
Dessa forma, peço a ANULAÇÃO da questão, por ter optado pela alternativa
CORRETA, e não INCORRETA, conforme solicitado.
Referência:
SALLES, Fátima; FARIA,Vitória. Currículo na educação infantil: diálogos com os demais
elementos da proposta pedagógica. – 2.ed. [rev. e ampl.] – São Paulo: Ática, 2012.
(Educação e Ação)

418

698

ELISÂNGELA MARCÓRIO QUATIO CARDOSO

GEOVANA GONÇALVES DA SILVA

A questão de numero 10- PROFESSOR DE EDUCACÃO BÁSICA- de Língua
Portuguesa deve ser anulada, uma vez que o enunciado da questão pede para assinalar
a opção incorreta gramaticalmente, que no caso deverá ser a opção D e não a letra c.
DEFERIDO
Está totalmente incorreta essa expressão: Já comuniquei no candidato que ele foi
aprovado. NINGUÉM COMUNICA NO E SIM O.

INDEFERI
DO

Esta questão possui mais de uma alternativa correta. A banca considerou a lera (B) o
gabarito oficial. No entanto, além da letra (B) a letra (D) também está correta, conforme
argumentação a seguir,
(D) ) Infelizmente não reparei a presença de meu amigo.
o correto seria: Infelizmente não reparei na presença de meu amigo.
verbo transitivo indireto. Notar, observar ou conseguir perceber: não reparar na presença
de um amigo.
Com isso, solicito a anulação da questao.

QUESTAO 10 - DEFERIDO QUESTÃO ANULADA

-
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PROVA DE ISNPETOR DE ALUNOS
QUESTAO 1 PROVA DE INSPETOR DE ALUNO
Solicito o cancelamento dA questão 1... devido ao anunciado cobrar a resposta incorreta
e não há resposta incorreta nas questões de respostas devido todas estarem corretas
Gabarito do institudo afirma questão A ... ESTA ERRADO O GABARITO
1 Assinale a alternativa que contém a frase gramaticalmente incorreta:
(A) China confirma invasão ao Brasil.
(B) China confirma invasão do Brasil.
(C) Houve uma invasão de privacidade.
(D) Houve uma invasão de domicílio.

QUESTAO 4 PROVA DE INSPETOR DE ALUNO
venho solicitar o cancelamento da questão 4 .. esta errada pois no anuncio cobra a
errada e no gabarito consta letra (B) que e a certa... A QUESTAO COBRADA DEVE SER
CORRIGIDA PELA LETRA A
QUESTAO 4
4-REPARAR. Verbo. Significado: Notar, observar ou conseguir perceber. Assinale a
alternativa em que o verbo “Reparar” trazido acima está empregado incorretamente:
(A) Entre, mas não repare no cachorro.
(B) Entre, mas não repare o cachorro.
(C) Posso escrever, porém não reparem meus erros de português
. (D) Infelizmente não reparei a presença de meu amigo.

21

JOICE CRISTINA BEZERRA PERON

QUESTÃO 1 - INDEFERIDO
QUESTÃO4 - INDEFERIDO
QUESTAO 10 - DEFERIDO QUESTÃO ANULADA
QUESTÃO 16 - INDEFERIDO

DEFERIDO
PARCIALM
ENTE

QUESTAO 10 PROVA DE INSPETOR DE ALUNO
QUESTAO COBRA A INCORRETA E NO GABARITO INDICA a letra C certa solicito o
cancelamento dessa questo...
QUESTAO 10
10- Assinale a alternativa gramaticalmente incorreta:
(A) Já comuniquei o candidato que ele foi aprovado.
(B) Já comuniquei a candidata que ela foi aprovada.
(C) Já comuniquei ao candidato que ele foi aprovado.
(D) Já comuniquei no candidato que ele foi aprovado.

QUESTAO 16 PROVA DE INSPETOR DE ALUNO
QUESTAO 16 .... SOLICITO O CANCELAMENTO DESSA QUESTAO PORQ N0
EDIITAL NÃO CONSTA MATERIA DE DIREITO TRABALISTA
E também não foi anunciado que seria cobrado ate artigo 41 e sim títulos da constituição
16 – De acordo com o Art. 41. Da CF/88, são estáveis após três anos de efetivo
exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de
concurso público. De acordo com a aludida lei, assinale a alternativa que nãocontém
uma possibilidade de perda de cargo público:
(A) Em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
(B) Mediante processo administrativo sem que lhe seja assegurada ampla defesa.
(C) Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei
complementar, assegurada ampla defesa.
(D) Em virtude de sentença judicial em que não cabe mais recurso.
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Katia Regina de Carvalho Gonçalves
CONCURSO PÚBLICO. PROCESSOS SELETIVOS 2019
WWW.INSTITUTOIMAGINE.COM.BR
Professor de Educação Infantil
RECURSO
Prezado ouvidor,
O candidato recorre a esta ouvidoria por discordar do gabarito da prova objetiva do
Processo Seletivo de 2019.
Por este motivo, apresente o presente recurso tempestivamente interposto, onde expõe
os fundamentos pelo qual deve ser revisada a correção e aplicada a pontuação faltante
em todas as questões discutidas, conforme segue abaixo:
ANULAÇÃO DA QUESTÃO 5, PÁGINA 2
Conforme a questão 5 abaixo, ela pede a alternativa correta, porém a questão apresenta
duas alternativas corretas que são a C e D.
5 – Analise as partes de propagandas comerciais a seguir e assinale a alternativa que
está correta gramaticalmente:
(A)A loja está situada a Rua Tabajaras.
(B)A loja está sita na Rua Tabajaras.
(C)A loja está situada à Rua Tabajaras.
(D) A loja está situada na Rua Tabajaras.
EMBASAMENTO
Conforme demonstrado a questão acima, EXISTE duas alternativas corretas.

Referência: https://exame.abril.com.br/carreira/qual-e-o-certo-na-rua-ou-a-rua/
Portanto, peço que a questão 5 seja anulada, pois as duas formas são consideradas
corretas, pois a preposição em (na) nesse caso é substituída pela preposição a: à Rua...
QUESTÃO 10, PÁGINA 2 E 3
Conforme a questão 10 abaixo, o enunciado pede para assinalar a alternativa incorreta,
pois dentro da Gramática a alternativa C que a Banca Instituto Imagine considere errada,
dentro da Norma Gramatical a alternativa C é correta.
10-Assinale a alternativa gramaticalmente incorreta:
(A)Já comuniquei o candidato que ele foi aprovado.
(B) Já comuniquei a candidata que ela foi aprovada.
(C)Já comuniquei ao candidato que ele foi aprovado.
(D)Já comuniquei no candidato que ele foi aprovado.
EMBASAMENTO
O gabarito da questão, considerou como correta a alternativa C, no entanto as
alternativas A, B e D estão incorretas, sendo assim a alternativa C está correta. E no
enunciado da questão pede a INCORRETA.

Referência: https://www.normaculta.com.br/regencia-verbal/
Portanto, peço que a questão 10 seja anulada, pois a resposta é facilmente identificada
ao se prestar atenção na Regência do verbo.
COMUNICAR: Comunica-se algo a alguém, nunca “alguém de (sobre) algo”. Portanto a
alternativa C está correta.
Não confunda a Regência do verbo COMUNICAR com a regência dos sinônimos
AVISAR e INFORMAR, que têm regência dupla. Ou seja, pode-se informar e avisar
alguma coisa a alguém ou alguém de alguma coisa.

191

KATIA REGINA DE CARVALHO GONÇALVES

DEFERIDO
QUESTÃO 21, PÁGINA 4
PARCIALM
ENTE
Conforme a questão 21 abaixo, a alternativa correta é a letra D, pois a questão pede a
INCORRETA.
21. A Educação Infantil é primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em creches e
pré escolas, devendo ser garantidas medidas especiais de acompanhamento e avaliação
do desenvolvimento da criança. Diante deste contexto, assinale a alternativa cujo
conteúdo refere-se incorretamente à avaliação na educação infantil:
(A) É processual, ocorre cotidianamente, ao longo do período de
aprendizado/desenvolvimento da criança.
(B) Observa crítica e criativamente as atividades, as brincadeiras e interações das
crianças no cotidiano.
(C) Utiliza múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, fotografias,
desenhos, álbuns etc.).
(D) A avaliação tem o objetivo de seleção, promoção ou classificação.
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Referência: http://ndi.ufsc.br/files/2012/02/Diretrizes-Curriculares-para-a-E-I.pdf
E conforme a DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO
INFANTIL, página 29 fala que a Avaliação do Desenvolvimento das Crianças é SEM
objetivo de seleção, promoção ou classificação. E na alternativa da questão fala que tem
o objetivo de seleção, promoção ou classificação.
Portanto, peço que a questão 21 seja mudada a alternativa passando para a alternativa
D e não a B

QUESTÃO 22, PÁGINA 4 E 5
Conforme a questão 22 abaixo, a mesma apresenta duas alternativas corretas. Pois,
quando a Banca Instituto Imagine elaborou a questão, ela somente trocou a palavra deve
por torná-los, tentando mudar o sentido da oração, porém a palavra tornar dá o sentido
de fazer e não ocorre mudança de sentido, pois quando há palavra deve e fazer está
dentro de alguma norma tem que ser realizado, por isso não há mudança de sentindo
com a palavra tornar, pois o mesmo é fazer.
22. Quanto à liberdade para construir o seu Projeto Político Pedagógico ou Proposta
Pedagógica que possuem os estabelecimentos de educação infantil, assinale a
alternativa correta:
(A) O currículo deve assegurar a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado
como algo dissociável ao processo educativo.
(B) O currículo deve se desenvolver de modo a combater o racismo e as discriminações
de gênero, socioeconômicas, étnico raciais, e religiosas e torná-los objetos de constante
reflexão e intervenção no cotidiano da Educação Infantil.
(C) O currículo deve desfavorecer as culturas plurais que constituem o espaço da creche
e da pré-escola, a riqueza das contribuições familiares e da comunidade, suas crenças e
manifestações, e fortalecer formas de atendimento articuladas aos saberes e às
especificidades étnicas, lingüísticas, culturais e religiosas de cada comunidade.
(D) A proposta curricular deve ser executada com atenção cuidadosa e exigente, para
que se realize de forma a garantir a violação da dignidade da criança.
EMBASAMENTO
Portanto peço que a questão 22 seja anulada, pois existe 2 alternativas corretas.

Referência: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/pceb020_09.pdf

Assim requer, respeitosamente, que seja deferida a pontuação pela i.banca.
Ante o exposto, requer o provimento do presente recurso, com o a correção feita,
atribuindo a pontuação, uma vez que o recorrente fundamentou a sua indignação e “data
vênia” precisa que sua nota seja atribuída de forma justa e correta, como já
fundamentado acima, fazendo jus com a correção e revisão desta ilustre Banca, por ser
medida de Direito!
Nestes termos,
Pede deferimento.

São Joaquim da Barra, 15 de Janeiro de 2019.

QUESTÃO 05 - INDEFERIDO
QUESTÃO 10 - DEFERIDO QUESTÃO ANULADA
QUESTÃO 21 - DEFERIDO RESPOSTA ALTERADA PARA "D"
QUESTÃO 22 - INDEFERIDO
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794

LEANDRO HENRIQUE PERES

INDEFERI
DO

Assinale a alternativa em que o advérbio “alerta”
trazido acima está empregado corretamente no
plural:

-

Gostaria de saber como um adverbio pode haver uma flexão de singular e plural. Como
de conhecimento, adverbio é invariável tornando assim uma questão a ser anulada.

705

LETÍCIA FRANKLIM DE FARIA

A alternativa considerada pelo gabarito correta para essa questão é a alternativa C, que
no caso de acordo com o enunciado contém a frase gramaticalmente incorreta. Gostaria
de entender o porquê de "comuniquei AO candidato" estar incorreto se "quem
COMUNICA, comunica algo A alguém"
DEFERIDO
no caso "AO candidato". Como pode essa alternativa estar incorreta e as outras
consideradas corretas?

QUESTÃO 10 - DEFERIDO QUESTÃO ANULADA

Desde já agradeço pelo esclarecimento.

questão 5 língua portuguesa professor de educação básica I
solicito anulação da questão visto que " no enunciado pede para marcar a alternativa
correta" e segundo a gramatica se trocarmos a palavra feminina rua por uma masculina
e aparecer a expressão "ao" ocorre crase exemplo :a loja esta situada à rua tabajaras.
trocando, a loja esta situada ao logradouro tabajaras. ocorre crase, sendo assim peço
anulação da questão pois tem duas alternativas consideradas corretas segundo a
gramatica. A preposição em(na) nesse caso é substituída pela preposição a : à rua, à
avenida, à residencia. na alternativa D também esta correta pois em + a = na. Duas
alternativas corretas.

841

MARIA APARECIDA MARCORIO

questão 10 de Língua portuguesa
solicito a mudança da questão pois o enunciado pede para marcar a questão incorreta e
DEFERIDO
nesse caso ela se encontra na alternativa D Nao C uma vez que é impossível comunicar
PARCIALM
"no candidato" e sim ao candidato
ENTE

QUESTÃO 5 - INDEFERIDO
QUESTÃO 10 - DEFERIDO QUESTÃO ANULADA
QUESTÃO15 - INDEFERIDO

questão 15 de Matemática
partindo do principio de que todos chegaram juntos, uma vez que todos viajaram no
mesmo ônibus, solicito a anulação da questão uma vez que tem duas alternativas com
proposições verdadeiras : o jogo do João começou primeiro deduz-se que ele teve
menos tempo de preparo e como jogo do Paulo começou as !4h ele teve mais tempo
para se preparar, sendo assim João pode sim ter ficado pior que Paulo.

Pedido de anulação das questões abaixo:
Questão 10: O presente enunciado pede para que assinale somente a alternativa
incorreta, entretanto há mais de uma alternativa da qual está incorreta, sendo
alternativas A, B e D conforme a Gramática da Língua Portuguesa. A alternativa correta
a ser assinalada é C. Porém se pede a incorreta na questão. A questão dever ser
anulada.

175

MARIANA GALDINO DE SOUZA

Questão 21: Deverá ser mudada da alternativa B para alternativa D, visto que solicita a
alternativa incorreta, e a letra B está correta.
Conforme a Resolução nº5 de 17 de Dezembro de 2009- Art 10. As instituições de
educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho
pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças. SEM OBJETIVO DE
DEFERIDO
SELEÇÃO, PROMOÇÃO OU CLASSIFICAÇÃO. Os incisos 1, 2 e 3 estão corretos como
pode ser verificado nesta mesma Resolução. A letra B é invariável, pois está em
conformidade com a Resolução. Somente a letra D está incorreta, pois na educação
infantil não é permitido avaliação da qual selecione, promova ou classifique crianças de 0
a 5 ano de idade. A questão deve ser anulada.

QUESTÃO 10 - DEFERIDO QUESTÃO ANULADA
QUESTÃO 21 - DEFERIDO RESPOSTA ALTERADA PARA "D"
QUESTÃO 22 - DEFERIDO
parcialmente - RESPOSTA
ALTERADA PARA "B"

Questão 22: Foi pedido a alternativa correta, porém foi dada como certa uma alternativa
incorreta (alternativa D), da qual afirma que possa garantir a VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE
DA CRIANÇA.
Segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil : 4- A execução da
proposta curricular REQUER ATENÇÃO CUIDADOSA E EXIGENTE às possíveis formas
de violação da dignidade da criança. Os direitos das crianças são invioláveis. A questão
deve ser anulada.

Página 12 de 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
PROCESSO SELETIVO - 02/2018
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO IMAGINE

JULGAMENTO DOS RECURSOS
Questão 21:
O enunciado pede para ser assinalada a alternativa INCORRETA que no caso seria a
letra D no gabarito. Com isso, solicito a anulação da questão.
EMBASAMENTO:
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais, as instituições de Educação Infantil devem
criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do
desenvolvimento das crianças, SEM OBJETIVO DE SELEÇÃO, PROMOÇÃO OU
CLASSIFICAÇÃO, garantindo:
- A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das
crianças no cotidiano;
- Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios,
fotografias, desenhos, álbuns etc.);
-A continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias
adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança (transição
casa/instituição de Educação Infantil, transições no interior da instituição, transição
creche/pré-escola e transição pré-escola/Ensino Fundamental);
-Documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição
junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na
Educação Infantil;
-A não retenção das crianças na Educação Infantil.
Referências:
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educacao Infantil – MEC
(http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=4858-ori
entacoes-curriculares-ed&Itemid=30192)

Questão 22:
O enunciado pede para ser assinalada a alternativa INCORRETA que no caso seria a
letra C no gabarito. Com isso, solicito a anulação da questão.
EMBASAMENTO:
Para orientar as unidades de Educação Infantil a planejar seu cotidiano, as Diretrizes
apontam um conjunto de princípios defendidos pelos diversos segmentos ouvidos no
processo de sua elaboração e que devem orientar o trabalho nas instituições de
Educação Infantil. Dada sua importância na consolidação de práticas pedagógicas que
atendam aos objetivos gerais da área, eles serão aqui apresentados em detalhes. São
eles:
Princípios éticos – valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do
respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e
singularidades.
Princípios políticos – garantia dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do
respeito à ordem democrática.
Princípios estéticos – valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da
diversidade de manifestações artísticas e culturais.
Com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais, o currículo deve FAVORECER as
culturas plurais que constituem o espaço da creche e da pré-escola.
Referências
O Currículo na Educação Infantil - MEC
(http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2010-pdf/7153-2-1-curriculo-educacao-infantil
-zilma-moraes/file)

198

MARISA TAKAHASHI MARANGONI GALLAN

DEFERIDO
PARCIALM
Questão 29:
ENTE
Há duas alternativas corretas (A e B), pois o construtivismo nada mais é do que uma
corrente da teoria interacionista. Com isso, solicito a anulação da questão.
EMBASAMENTO:
As epistemologias que fundamentam as posturas pedagógicas evidenciadas na
educação estão relacionadas, no decorrer da história da humanidade, de diversas
formas, dando origem às várias correntes epistemológicas. Evidenciamos, basicamente,
três teorias distintas:
Apriorismo – Acredita que o ser humano nasce com o conhecimento, ou seja, o sujeito
necessita, apenas, de motivação para expressar o conhecimento que já possuía .
Empirismo – “Não há nada no nosso intelecto que não tenha entrado lá por intermédio
dos nossos sentidos.” (Popper, 1991). O sujeito é considerado uma tábula rasa.
Interacionismo – Acredita que o sujeito é capaz de construir o seu conhecimento por
meio da interação com o objeto do conhecimento.
O ser humano, na teoria interacionista, interage com o meio ambiente respondendo aos
estímulos externos, analisando, organizando e construindo seu conhecimento a partir do
“erro”, através de um processo contínuo de fazer e refazer (COLL, 1992, p. 164). Essas
construções dependem das relações que estabelecem com o ambiente numa dada
situação. Podemos empregar o termo CONSTRUTIVISMO COMO SINÔNIMO DE
INTERACIONISMO, uma vez que existe a “construção” do conhecimento considerada a
verdadeira aprendizagem.
Melhor dizendo, classificada como interacionista, a teoria construtivista é em sentido
geral, o processo pelo qual um indivíduo desenvolve sua própria inteligência adaptativa e
seu próprio conhecimento, interagindo com o meio.
Esta é a razão do construtivismo ser interacionista. Esta interação é dinâmica, pois, à
medida que o sujeito age sobre o objeto, ele o transforma e se transforma por meio da
elaboração de relações, entre aquilo que sabe e o que será aprendido. Entendem-se,
aqui, por objeto do conhecimento, conceitos, idéias e definições, que são construções
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sociais existentes nas estruturas dos indivíduos
Diante das relações estabelecidas, o sujeito passa a ser produtor, isto é, ele cria novos
conceitos, novas interpretações, reorganizando as que possui. É a construção e a
reconstrução do conhecimento, princípio básico do construtivismo.
Portanto, o sentido do construtivismo, na Educação, engloba algumas contribuições
educacionais atuais que acreditam em um espaço que possibilite, ao aluno, criar, agir,
operar, construir a partir da sua realidade e da realidade da sociedade em que vive e,
não, um espaço de mera repetição, recitação, cópia do que está pronto.
Referências
COLL, César. As contribuições da psicologia para a educação: teoria genética e
aprendizagem escolar. In: LEITE, Luci Banks (Org). Piaget e a escola de Genebra. São
Paulo: Cortez, 1992.
BOCK, Ana Mercês Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lurdes Trassi.
Psicologias – uma introdução ao estudo de psicologia. São Paulo: Saraiva, 2002.
FERRARI, Márcio. Jean Piaget, o biólogo que colocou a aprendizagem no microscópio.
Especial Nova Escola, São Paulo, n. 43, 16 jul. 2012a. Edição especial grandes
pensadores. Disponível em: . Acesso em: 13 out. 2012.
______. Lev Vygotsky, O teórico do ensino como processo social. Especial Nova Escola,
São Paulo, n. 43, 16 jul. 2012b. Edição especial grandes pensadores. Disponível em: .
Acesso em: 13 out. 2012.
FOSNOT, Catherine Twomey (Org.) Construtivismo e educação: teoria, perspectivas e
prática pedagógica. Porto Alegre: ArtMed, 1999. (Horizontes Pedagógicos).
SANTOS, José Henrique Oliveira. Introdução a lógica da teoria construtivista.
Psicopedagogia On-Line, São Paulo, 6 nov. 2005. Disponível em: . Acesso em: 13 out.
2012.

QUESTÃO 21 - DEFERIDO
PARCIALMENTE - RESPOSTA
ALTERADA PARA "D"
QUESTÃO 22 - DEFERIDO
PARCIALMENTE - RESPOSTA
ALTERADA PARA "B"
QUESTÃO 29 - DEFERIDO QUESTÃO ANULADA
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PROVA DE professor de Educação Física PEBII
QUESTAO 1
Solicito o anulação da questão 1... devido ao anunciado cobrar a resposta incorreta e
não há resposta incorreta nas questões de respostas devido todas estarem corretas
Gabarito do institudo afirma questão A ... ESTA ERRADO O GABARITO
1 Assinale a alternativa que contém a frase gramaticalmente incorreta:
(A) China confirma invasão ao Brasil.
(B) China confirma invasão do Brasil.
(C) Houve uma invasão de privacidade.
(D) Houve uma invasão de domicílio.

QUESTAO 4
venho solicitar a anulação da questão 4 .. esta errada pois no anuncio cobra a errada e
no gabarito consta letra (B) que e a certa... A QUESTAO COBRADA DEVE SER
CORRIGIDA PELA LETRA A
QUESTAO 4
4-REPARAR. Verbo. Significado: Notar, observar ou conseguir perceber. Assinale a
alternativa em que o verbo “Reparar” trazido acima está empregado incorretamente:
(A) Entre, mas não repare no cachorro.
(B) Entre, mas não repare o cachorro.
(C) Posso escrever, porém não reparem meus erros de português
. (D) Infelizmente não reparei a presença de meu amigo.

QUESTAO 10
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MARLUCY POLI DA SILVA FICHER

DEFERIDO
QUESTAO COBRA A INCORRETA E NO GABARITO INDICA a letra C certa, solicito o
PARCIALM
cancelamento dessa questo...
ENTE
QUESTAO 10
10- Assinale a alternativa gramaticalmente incorreta:
(A) Já comuniquei o candidato que ele foi aprovado.
(B) Já comuniquei a candidata que ela foi aprovada.
(C) Já comuniquei ao candidato que ele foi aprovado.
(D) Já comuniquei no candidato que ele foi aprovado.

QUESTÃO 1 - INDEFERIDO
QUESTÃO 4 - INDEFERIDO
QUESTÃO 10 - DEFERIDO QUESTÃO ANULADA
QUESTÃO 15 - INDEFERIDO
QUESTÃO 16 - INDEFERIDO
QUESTÃO 17 - INDEFERIDO
QUESTÃO 18 - INDEFERIDO

QUESTAO 15
SOLICITO A anulação DESTA QUESTAO NO GABARITO INDICA QUE PAULO E ALEX
PODE TER GANHO A CORRIDA SENDO QUE QUEM CHEGOU PRIMEIRO FOI
MARIO POR TER SAIDO A FRENTE SOLITO CANCELAMENTO DESSA QUESTAO
QUESTAO 15
15 – Mário, João, Roberto, Alex e Paulo fizeram essa viagem no ônibus de Joel para
participarem de uma competição na cidade de destino, nesta competição, se o
competidor chega atrasado no jogo, é desclassificado. Considerando que o ônibus saiu
de sua origem as 8h45m e que os jogos dos rapazes estavam marcados para 13h,
13h40m, 13h30m, 13h45m e 14h respectivamente, podemos afirmar com certeza que:
(A) Mário ficou melhor classificado que Alex.
(B) João ficou pior classificado que Paulo.
(C) Paulo ou Alex pode ter ganho a competição
(D) Alex foi desclassificado.

QUESTAO 16, questão 17 e questão 18,
SOLICITO O CANCELAMENTO DEStas QUESTões, PORQUE N0 EDITAL NÃO
CONSTA MATERIA DE DIREITO TRABALISTA,
E também não foi anunciado que seria cobrado ate artigo 41 e sim títulos da
constituição.
Na questão 10, foi pedido para assinalar a alternativa gramaticalmente INCORRETA,
porém, no gabarito a alternativa dada como certa, está gramaticalmente correta. Sendo
assim, peço a ANULAÇÃO DA QUESTÃO 10.
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NATÁLIA FERREIRA TAVARES

No enunciado da questão 28, falou sobre as teorias da aprendizagem, e trouxe a palavra
DEFERIDO
"método", o construtivismo não pode ser definido como uma técnica ou método, além
disso, a pergunta ficou confusa, pois, características de diferentes teorias foram
apresentadas
e pedido para defini-las em apenas uma teoria de aprendizagem, assim, peço a
ANULAÇÃO DA QUESTÃO 28.

QUESTÃO 10 - DEFERIDO QUESTÃO ANULADA
QUESTÃO 28- DEFERIDO QUESTÃO ANULADA
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PAULA GUEDES DE SOUZA PIEDADE

Na questão 10 pede que assinale a anternativa INCORRETA.
o gabarito preliminar, me indica como a alternativa C sendo incorreta, porém:
*alternativa A)Já comuniquei O candidato que ele foi aprovado. (está incorreto, pois
COMUNICAR ALGO A ALGÚEM, E NÃO ALGUÉM DE ALGO).
*alternativa B) mesmo caso de cima, porém A candidata.
*alternativa C) Já comuniquei AO candidato que ele foi aprovado (esta resposta está
correta, pois na regência do verbo comunicar está comunicando alguém de algo)
*alternativa D) já comunique No candidato que ele foi aprovado
Portanto, conforme enunciado pede-ser a INCORRETA, temos três alternativas
incorretas.
DEFERIDO Seria a elternativa C se no enunciado estivesse pedindo a CORRETA.
PARCIALM Solicito que anule a questão.
ENTE
Questão 20
A questão pergunta a duração da legislatura dos deputados e do senado federal
(senadores)
O gabarito me aponta como sendo correta a alternativa B - quatro anos.
Legislatura = mandato dos parlamentares
porém, o mandato DOS SENADORES É DE OITO ANOS, e dos deputados de 4 anos.
As eleições para o senado acontecem de 4 em 4 anos, isso não está sendo perguntado
no enunciado.
O enunciado está mal formulado levando à confusão do candidato. Solicito que anule a
questão.

883

REGIANE ALESSANDRA COTRIM CESTARI
PUGIM

DEFERIDO Solicito a correção da questão, pois no enunciado da questão pede a incorreta e no
PARCIALM gabarito indica a letra c que está correta e não incorreta.Portanto a resposta certa seria a
ENTE
D e não a C.

QUESTÃO 10 - DEFERIDO QUESTÃO ANULADA
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ROMÁRIO AUGUSTO MARQUES DOS SANTOS

Nesta questão, pede-se a alternativa incorreta e não a alternativa correta. O gabarito é a
DEFERIDO letra C. Porém a questão certa é a alternativa D, por estar incorretamente
gramaticalmente de acordo com o que foi pedido na questão.

QUESTAO 10 - DEFERIDO QUESTÃO ANULADA
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ROSIMEIRE CRISTINA DE OLIVEIRA

A questão pede que assinale a alternativa incorreta.
A resposta é facilmente identificada ao se prestar atenção na regência do verbo
COMUNICAR: comunica-se algo a alguém nunca alguém de algo. Sendo assim resposta
correta seria a letra (D)Já comuniquei no candidato que ele foi aprovado.
Não confunda a regência do verbo COMUNICAR com a regência dos sinônimos
INFORMAR e AVISAR, que têm regência dupla. Ou seja, pode-se informar e avisar
DEFERIDO alguma coisa a alguém ou de alguém de alguma coisa.
Não devemos, jamais comunicar uma pessoa, seja ela quem for. O que se comunica é o
objeto da comunicação, isto é, o assunto, o fato ocorrido. Comunica-se, sim, à pessoa
um determinado fato.
O verbo comunicar possui dois objetos. Um deles é o objeto indireto, que é a pessoa que
recebe a comunicação. A esse objeto o verbo se liga sempre por meio de preposição. O
outro complemento verbal é o objeto direto, que representa o fato comunicado.

QUESTÃO 10 - DEFERIDO QUESTÃO ANULADA
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ROSIMEIRY MADUREIRA CORSI DIAS

Boa tarde, venho respeitosamente pedir a anulação da questão 10 de língua portuguesa,
DEFERIDO a referida questão pede para marcar a alternativa incorreta,mas a três alternativas
incorretas. O gabarito da questão marca a questão correta C .

QUESTÃO 10 - DEFERIDO QUESTÃO ANULADA

QUESTÃO 10 - DEFERIDO QUESTÃO ANULADA
QUESTÃO 20 - INDEFERIDO

Na questão 10 foi solicitado a alternativa incorreta, visto que as alternativas A, B e D
estão incorretas, sendo a alternativa C, a única correta se a Banca estivesse pedido a
correta. A questão deverá ser anulada.
LETRA A - Errada, pois não solicito o candidato, mas AO candidato
LETRA B - Errada, pois a candidata admite-se crase e não tem
LETRA D - Errada, pois eu não comunico no candidato, mas AO candidato.
De acordo com a regência do verbo comunicar, a correta é a letra C, pois quem
comunica algo, comunica algo a alguém, mas a Banca não pede a correta, e sim, a
incorreta, sendo assim deverá ser anulada.
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SANDRA ARAGÃO DOS SANTOS

QUESTÃO 21
Deverá ser mudada da alternativa B para a D, visto que solicita a alternativa incorreta e a
letra B está correta.
De acordo com a Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009 - Art. 10, "As instituições
DEFERIDO de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho
pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, SEM OBJETIVO DE
SELEÇÃO, PROMOÇÃO OU CLASSIFICAÇÃO, garantindo". E os incisos 1, 2 e 3 estão
corretos como pode ser verificado nesta mesma Resolução. A letra B é inviável, pois
está em conformidade com a Resolução. Somente a letra D está incorreta, pois na
educação infantil não pode haver seleção, promoção e classificação.

QUESTÃO 10 - DEFERIDO QUESTÃO ANULADA
QUESTÃO 21 - DEFERIDO RESPOSTA ALTERADA PARA "D"
QUESTÃO 22 - DEFERIDO RESPOSTA ALTERADA PARA "B"

QUESTÃO 22
Foi pedido a alternativa correta, e foi dada como certa uma alternativa que está incorreta
(Letra D), onde diz que possa garantir A VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA CRIANÇA.
Segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil: 4 - A execução da
proposta curricular REQUER ATENÇÃO CUIDADOSA E EXIGENTE às possíveis formas
da violação da dignidade da criança. Os direitos das crianças são invioláveis.
Sugiro o cancelamento da questão, visto que não está em conformidade com o
Referencial Curricular.
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Questão 10: Solicito a revisão da questão e a alteração do gabarito, pois está pedindo a
alternativa incorreta, sendo a Letra D ( Já comuniquei no candidato que ele foi
aprovado.)e no gabarito preliminar está a alternativa C.
Questão 21: Solicito a revisão da questão e a alteração do gabarito, pois está pedindo a
alternativa incorreta, sendo a letra D (A avaliação tem o objetivo de seleção, promoção
ou classificação.) e no gabarito preliminar está a letra B.
CNE/CEB 0509 - Art. 10. As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos
para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento
das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação
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SUELI APARECIDA FERREIRA DE SOUZA

QUESTÃO 10 - DEFERIDO QUESTÃO ANULADA
QUESTÃO 21 - DEFERIDO DEFERIDO
Questão 22: Solicito a revisão da questão e a alteração do gabarito, pois está pedindo a RESPOSTA ALTERADA PARA "D"
alternativa correta, sendo a letra B (O currículo deve se desenvolver de modo a combater QUESTÃO 22 - DEFERIDO o racismo e as discriminações de gênero, socioeconômicas, étnico raciais, e religiosas e RESPOSTA ALTERADA PARA "B"
torná-los objetos de constante reflexão e intervenção no cotidiano da Educação Infantil.)
e no gabarito preliminar está a letra D.
Parecer 20/2009 (pag. 10)-O combate ao racismo e às discriminações de gênero,
sócio-econômicas, étnico-raciais e religiosas deve ser objeto de constante reflexão e
intervenção no cotidiano da Educação
Infantil.
Peço assim, a revisão e alteração das mesmas.
Na questão 10, a banca considerou a alternativa (C) como resposta, entretanto é
possível observar que o verbo "comunicar" é transitivo direto e indireto, e requer como
objeto direto (sem preposição) o aviso ou a comunicação da informação (aprovação), e
como objeto indireto (introduzido pela preposição "a"), que deve exprimir o destinatário
da ação, a pessoa a quem se comunica (candidato). Assim, comunicamos algo a
alguém, e não "alguém de (sobre) algo" ou "em algo".
Não devemos, jamais, comunicar uma pessoa, seja ela quem for. O que se comunica é o
objeto da comunicação, isto é, o assunto, o fato ocorrido. Comunica-se, sim, à pessoa
um determinado fato.
Dessa forma, peço a anulação da questão, já que a mesma pede a alternativa incorreta
e a a alternativa (C) é correta, pois devemos comunicar algo a alguém, e não alguém de
algo "Já comuniquei ao candidato que ele foi aprovado". Sendo, assim, estão incorretas
as alternativas (A) e (B): "Já comuniquei o candidato que ele foi aprovado" "Já
comuniquei a candidata que ela foi aprovada", respectivamente.

A questão 16 possui duas alternativas com conteúdos iguais: (A) e (D). Portanto,
pede-se a anulação da questão, cujo enunciado e alternativas estão a seguir:
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TAUANI MARIA DE SOUSA

16. (Instituto Imagine – Inspetor – PMSJB SP – 2019) – De acordo com o Art. 41. Da
CF/88, são estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para
DEFERIDO
cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. De acordo com a aludida lei,
PARCIALM
assinale a alternativa que não contém uma possibilidade de perda de cargo público:
ENTE
(A) Em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
(B) Mediante processo administrativo sem que lhe seja assegurada ampla defesa.
(C) Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei
complementar, assegurada ampla defesa.
(D) Em virtude de sentença judicial em que não cabe mais recurso.

QUESTÃO 10 - DEFERIDO QUESTÃO ANULADA
QUESTÃO 16 - INDEFERIDO QUESTÃO ANULADA

O site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, denomina como sendo,
trânsito em julgado a "Expressão utilizada para indicar que não cabe mais recurso contra
decisão judicial porque as partes não apresentaram o recurso no prazo em que a lei
estabeleceu ou porque a hipótese jurídica não admite mais interposição de pedido de
reexame daquela matéria. Quando ocorre o trânsito em julgado, que deve ser certificado
nos autos do processo, diz-se que a decisão judicial é definitiva, irretratável, pois “A lei
não prejudicará a coisa julgada.” (Constituição Federal)"
(https://www.tjdft.jus.br/acesso-rapido/informacoes/vocabulario-juridico/entendendo-o-judi
ciario/transito-em-julgado)
Observe, portanto, que o significado da expressão trânsito em julgado, determinado na
letra A, está na alternativa D, que não cabe mais recurso. Dessa forma, é possível
considerar que são as mesmas coisas, possuem a mesma significação, ou seja, há
duplicidade de alternativas. Reforço o pedido de anulação da questão, tendo em vista
haver duas alternativas iguais.
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