PREFEITURA MUNICIPAL DE

NILÓPOLIS/RJ
Concurso Público 01/2022

RESULTADO DOS RECURSOS
CONTRA QUESTÕES E GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA
A Prefeitura Municipal de Nilópolis/RJ e o Instituto de Avaliação Nacional - IAN, no uso de suas
respectivas atribuições, visando a atender os princípios norteadores da administração pública,
TORNAM PÚBLICO O RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO
PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA do Concurso Público 01/2022, relembrando ainda os
seguintes comandos editalícios:
12.1. O IAN admitirá e julgará RECURSOS contra:
...........
g) CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR NA PROVA OBJETIVA;
h) RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE TÍTULOS;
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i) RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA PRÁTICA.
12.2. Para INTERPOR RECURSO, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico do IAN (www.ian.org.br), no prazo do respectivo
recurso, conforme Cronograma do Anexo II, e seguir as seguintes instruções: na área do candidato, deverá localizar a sua inscrição e clicar
na opção "Gerenciar Inscrição"; clicar no item "Recursos"; clicar no item "Novo Recurso"; selecionar o recurso na lista que será exibida,
e preencher os campos solicitados; finalizar clicando em "Salvar".
12.2.1. NÃO será aceito recurso via outros meios diversos do que determina este Edital.
12.2.2. O prazo para o envio de qualquer recurso será de 2 (dois) dias, ininterruptamente, contados do primeiro dia útil posterior à data
da divulgação do fato que lhe deu origem.
12.2.2.1. O prazo para interposição de recurso é preclusivo, e comum a todos os candidatos.
12.3.4. O espelho da Folha de Respostas de cada candidato também será divulgado pelo site do IAN (www.ian.org.br), mas apenas durante
o prazo do recurso contra a Classificação Preliminar na Prova Objetiva.
12.3.5. A pontuação correspondente à anulação de questões da Prova Objetiva, em razão do julgamento de recursos, será atribuída a todos
os candidatos, independentemente de ter recorrido ou não.
12.3.6. Quando do recurso resultar em alteração do gabarito, as questões serão corrigidas de acordo com o Gabarito Definitivo.
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12.3.8. Em caso de deferimento de recurso interposto, poderá eventualmente ocorrer alteração da classificação inicial obtida pelo candidato
para uma classificação superior ou inferior.
12.3.9. A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual NÃO caberão
recursos adicionais.
12.4. NÃO serão apreciados os recursos que forem apresentados:
a) em desacordo com as especificações contidas neste Edital;
b) fora do prazo estabelecido;
c) fora da fase estabelecida;
d) sem fundamentação lógica ou inconsistente;
e) contra terceiros;
f) em coletivo;
g) com teor que desrespeite o IAN, a Prefeitura, os colaboradores, a Comissão de Concurso, entre outros.
www.ian.org.br
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12.5. Em hipótese alguma será aceito revisão de recurso, recurso do recurso, recurso do Gabarito Definitivo, recurso da Classificação Final
e recurso do Resultado Final.
12.6. A interposição de recursos NÃO obsta o regular andamento das demais fases do Concurso Público.
12.7. Nos recursos quanto ao INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ISENÇÃO e quanto ao RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA
DE TÍTULOS, NÃO será permitida a entrega de documentos ou informações complementares.
12.8. A listagem dos recursos deferidos e indeferidos será publicada no site do IAN (www.ian.org.br), no site oficial da Prefeitura
(www.nilopolis.rj.gov.br) e no jornal oficial do Município (www.vozdosmunicipios.com.br), conforme o Cronograma do Anexo II deste
Edital, NÃO sendo possível o conhecimento do resultado via telefone ou e-mail, e NÃO sendo enviado individualmente, a qualquer
candidato, o teor dessas decisões.
Nilópolis/RJ, 10 de agosto de 2022.
______________________________________________________
Romeu Lima Filho
Secretário Municipal de Administração
_______________________________________
Ronilton S. Loiola
Presidente do IAN

www.ian.org.br

concursonilopolis@ian.org.br

4

Edital : 01/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS

Recursos contra o Gabarito Preliminar e questões das Provas Objetivas nível fundamental
Código do recurso Nº INSC

CANDIDATO

Vaga

Nº prova

Nº questão

Status

Resposta

4975

168032

ADRIANA DE SOUZA
LAURINDO MOURA

INSPETOR DE
ALUNOS

1

27

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o enunciado da questão é claro ao afirmar que a mesma deveria ser
respondida de acordo com a Lei Federal nº 9.394/1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, que consta no conteúdo programático do certame. O artigo da lei versa:
"Art. 6º - É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a
partir dos 4 (quatro) anos de idade ." Desta forma, o recorrente não apresentou fundamentação
que invalidasse a questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
mantida.

4903

80902

ALESSANDRA MACIEL PIRES
DA CRUZ

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

1

1

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: Assuntos de interesse geral veiculados pela
imprensa audiovisual e pela imprensa escrita. A questão traz a informação sobre a falta
generalizada de remédios, inicialmente a informação é sobre São Paulo, no entanto, outras
regiões do país sofrem do mesmo mal. De acordo com a fonta consultada Agência Brasil, a falta
de medicamentos está ligada aos seguintes fatores: " Segundo o Conselho Regional de Farmácia,
além das falhas logísticas que afetam diversas cadeias industriais em razão da pandemia de
covid-19, a guerra na Ucrânia e as fortes restrições de circulação para conter os surtos de
coronavírus na China também prejudicam o abastecimento de remédios." No caso da guerra da
Ucrânia em específico, devido ao conflito houve uma dificuldade geral nas importações de
insumos e o aumento do preço dos mesmos. Somado a isso, a resposta dada como gabarito
que NÃO se aplica a falta de medicamentos é: Intensas tempestades e furacões que destruíram a
maior fábrica de remédios no mundo, localizada em Istambul. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2022-06/farmaceuticos-apontam-falta-deremedios-nas-redes-publica-e-privada https://veja.abril.com.br/saude/por-que-guerra-naucrania-prejudica-atendimento-em-hospitais-de-sao-paulo/

4940

118440

ALESSANDRO
BARTOLOMEU DE SOUZA
ARAUJO

INSPETOR DE
ALUNOS

1

24

4971

4972

4971

ALEX FREITAS AZEVEDO DE
146459
ASSIS

ALEX FREITAS AZEVEDO DE
146459
ASSIS

ALEX FREITAS AZEVEDO DE
146459
ASSIS

MOTORISTA SECRETARIA
MUNICIPAL
EDUCAÇÃO

MOTORISTA SECRETARIA
MUNICIPAL
EDUCAÇÃO

MOTORISTA SECRETARIA
MUNICIPAL
EDUCAÇÃO

2

2

2

6

16

6

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão está
fundamentada na explicação do Professor Pasquale Cipro Netto: O "porque" junto é uma
conjunção que indica causa, motivo, justificativa ou explicação. Um exemplo: "Eu não fui porque
estava doente". De acordo com o professor, "Porque estava doente" é a oração que indica a
razão pela qual ele não foi. Nesses casos, o "porque" é junto e sem acento. Com isso, é possível
existir "porque" junto mesmo em frases que terminam com interrogação, como esta: "Será que
ela está chateada comigo porque eu não fui ao aniversário dela?" Alguns professores
recomendam tentar trocar o "porque" junto por "pois". Se der certo, está correto o uso do
"porque" junto. Fonte: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/professor-pasqualeresponde-quando-usar-porque-por-que-porque-e-porque,e48fa3e873456b5c16a3e2e09816bb970frhzq00.html Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: Assuntos de interesse geral veiculados pela
imprensa audiovisual e pela imprensa escrita. O gabarito da referida questão é: "Qualificação
para atuar com comércio exterior e incentivar as exportações fluminenses." De tal forma, que as
pessoas devem ser capacitadas ou devem se qualificar para atua no comércio exterior a fim de
incentivar as exportações fluminenses. Somado a isso as demais opções de resposta trazem
opções claras que não podem ser identificadas, haja vista que a letra a traz a informação sobre
qualificação em outras línguas, a letra "qualificação para atuar em outros países e a letra d
oferecimento de fonte de renda extra para grávidas." Diante dos argumentos apresentados
pela banca, RECURSO INDEFERIDO. Fonte:
https://secretarias.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=21432

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão está
fundamentada na explicação do Professor Pasquale Cipro Netto: O "porque" junto é uma
conjunção que indica causa, motivo, justificativa ou explicação. Um exemplo: "Eu não fui porque
estava doente". De acordo com o professor, "Porque estava doente" é a oração que indica a
razão pela qual ele não foi. Nesses casos, o "porque" é junto e sem acento. Com isso, é possível
existir "porque" junto mesmo em frases que terminam com interrogação, como esta: "Será que
ela está chateada comigo porque eu não fui ao aniversário dela?" Alguns professores
recomendam tentar trocar o "porque" junto por "pois". Se der certo, está correto o uso do
"porque" junto. Fonte: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/professor-pasqualeresponde-quando-usar-porque-por-que-porque-e-porque,e48fa3e873456b5c16a3e2e09816bb970frhzq00.html Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4972

ALEX FREITAS AZEVEDO DE
146459
ASSIS

MOTORISTA SECRETARIA
MUNICIPAL
EDUCAÇÃO

2

16

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: Assuntos de interesse geral veiculados pela
imprensa audiovisual e pela imprensa escrita. O gabarito da referida questão é: "Qualificação
para atuar com comércio exterior e incentivar as exportações fluminenses." De tal forma, que as
pessoas devem ser capacitadas ou devem se qualificar para atua no comércio exterior a fim de
incentivar as exportações fluminenses. Somado a isso as demais opções de resposta trazem
opções claras que não podem ser identificadas, haja vista que a letra a traz a informação sobre
qualificação em outras línguas, a letra "qualificação para atuar em outros países e a letra d
oferecimento de fonte de renda extra para grávidas." Diante dos argumentos apresentados
pela banca, RECURSO INDEFERIDO. Fonte:
https://secretarias.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=21432

4939

156027

ALINE CRISTINA MONTEIRO
SANTOS

CUIDADOR DE
SAÚDE

1

10

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Significado de Espontâneo
adjetivo Que ocorre naturalmente; cujo desenvolvimento não é premeditado; que não possui
nem demonstra artificialismos; natural, sincero: sempre foi um sujeito muito espontâneo. Que
alguém faz por si mesmo sem que haja obrigação; voluntário: ele fez a doação de modo
espontâneo.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4997

156027

ALINE CRISTINA MONTEIRO
SANTOS

CUIDADOR DE
SAÚDE

1

17

Deferido

A questão deve ser ANULADA.

Indeferido

Recurso não assiste ao recorrente, visto que, A. Se a pessoa apenas começou a desfalecer: ·
Sentá-la em uma cadeira, ou outro local semelhante. · Curvá-la para frente. · Baixar a cabeça do
acidentado, colocando-a entre as pernas e pressionar a cabeça para baixo. · Manter a cabeça
mais baixa que os joelhos. · Fazê-la respirar profundamente, até que passe o mal-estar. B.
Havendo o desmaio: · Manter o acidentado deitado, colocando sua cabeça e ombros em
posição mais baixa em relação ao resto do corpo. · Afrouxar a sua roupa. · Manter o ambiente
arejado. · Se houver vômito, lateralizar-lhe a cabeça, para evitar sufocamento. · Depois que o
acidentado se recuperar, pode ser dado a ela café, chá ou mesmo água com açúcar. · Não se
deve dar jamais bebida alcoólica. Fonte: Manual de Primeiros Socorros. Rio de Janeiro.
Fundação Oswaldo Cruz, 2003. 170p.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Considerando que o uso do
acento grave indicativo de crase é facultativo porque o uso da preposição a é também
facultativo tem que a seguinte construção À medida que o tempo passava, a moça voltava à
cidade e iam até a prefeitura para ficar frente a frente com o prefeito. (À, a, à, a, a) ou À medida
que o tempo passava, a moça voltava à cidade e iam até à prefeitura para ficar frente a frente
com o prefeito. (À, a, à, à, a) Portanto não há alternativa para ser assinalada caso a opção
fosse não usar a crase.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.

5017

4909

156027

127278

ALINE CRISTINA MONTEIRO
SANTOS

ALLAN KARDEC GOMES
DIAS

CUIDADOR DE
SAÚDE

VIGIA

1

2

26

3

4950

5003

152228

143296

AMANDA SANTANA DOS
SANTOS DE ARAUJO GOMES

ANA CAROLINE ARRUDA DA
SILVA

INSPETOR DE
ALUNOS

CUIDADOR DE
SAÚDE

2

1

29

35

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

Indeferido

Recurso não assiste ao recorrente, visto que, as omissões dos responsáveis pelas crianças e
adolescentes, ao deixarem de prover suas necessidades básicas e a Negligência. (Fonte: Brasil.
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas
Estratégicas. Linha de cuidado para a atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e suas
famílias em situação de violências: orientação para gestores e profissionais de saúde / Ministério
da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília : Ministério da Saúde, 2010.

4941

142931 ANA PAULA NUNES BORGES

CUIDADOR DE
SAÚDE

2

4

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:
Significado de Espontâneo
adjetivo
Que ocorre naturalmente; cujo desenvolvimento não é premeditado; que não possui nem
demonstra artificialismos; natural, sincero: sempre foi um sujeito muito espontâneo.
Que alguém faz por si mesmo sem que haja obrigação; voluntário: ele fez a doação de modo
espontâneo.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4945

142931 ANA PAULA NUNES BORGES

CUIDADOR DE
SAÚDE

2

32

Indeferido

Recurso não assiste ao recorrente, questionamento difere da questão.

4947

142933 ANA PAULA NUNES BORGES

4966

91231

ANDERSON VAGNER MAIA
DE OLIVEIRA

INSPETOR DE
ALUNOS

1

6

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Significado de Satisfação
substantivo feminino Ação ou efeito de satisfazer, de causar ou de sentir prazer, contentamento.
Prazer resultante da realização daquilo que se espera ou de obter o que se deseja;
contentamento. Indenização por ofensa, mal ou dano causado a alguém; reparação, desculpa.
Fonte: https://www.dicio.com.br/satisfacao/ Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO.

VIGIA

1

34

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se o gabarito correto é o que conta como resposta: "V-F-F". Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida, porém o gabarito foi alterado.

4969

164430

ÂNGELO LUCAS PEREIRA
TAVARES

INSPETOR DE
ALUNOS

2

2

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão está
fundamentada na explicação do Professor Pasquale Cipro Netto: O "porque" junto é uma
conjunção que indica causa, motivo, justificativa ou explicação. Um exemplo: "Eu não fui porque
estava doente". De acordo com o professor, "Porque estava doente" é a oração que indica a
razão pela qual ele não foi. Nesses casos, o "porque" é junto e sem acento. Com isso, é possível
existir "porque" junto mesmo em frases que terminam com interrogação, como esta: "Será que
ela está chateada comigo porque eu não fui ao aniversário dela?" Alguns professores
recomendam tentar trocar o "porque" junto por "pois". Se der certo, está correto o uso do
"porque" junto. Fonte: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/professor-pasqualeresponde-quando-usar-porque-por-que-porque-e-porque,e48fa3e873456b5c16a3e2e09816bb970frhzq00.html Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4959

87065

ANSELMO CAVALHEIRO
RAMOS

VIGIA

1

34

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se o gabarito correto é o que conta como resposta: "V-F-F". Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida, porém o gabarito foi alterado.

4964

87065

ANSELMO CAVALHEIRO
RAMOS

VIGIA

1

32

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

4951

161436

BIANCA VALENTIM DA
SILVA BARBOSA

VIGIA

1

34

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se o gabarito correto é o que conta como resposta: "V-F-F". Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida, porém o gabarito foi alterado.

4953

110875

BRUNO DE MORAES
CONCHADO

VIGIA

2

36

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se o gabarito correto é o que conta como resposta: "V-F-F". Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida, porém o gabarito foi alterado.

4954

136044

BRUNO DOS SANTOS
TEIXEIRA

VIGIA

1

34

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se o gabarito correto é o que conta como resposta: "V-F-F". Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida, porém o gabarito foi alterado.

4952

136044

BRUNO DOS SANTOS
TEIXEIRA

VIGIA

1

13

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Significado de Espontâneo
adjetivo Que ocorre naturalmente; cujo desenvolvimento não é premeditado; que não possui
nem demonstra artificialismos; natural, sincero: sempre foi um sujeito muito espontâneo. Que
alguém faz por si mesmo sem que haja obrigação; voluntário: ele fez a doação de modo
espontâneo.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4938

103443

CÁSSIA FERREIRA MIRANDA
DE ARAÚJO

CUIDADOR DE
SAÚDE

2

22

Deferido

A questão deve ser ANULADA.

4991

148906

CHARLENE FREIRE DA
CONCEICAO NUNES

CUIDADOR DE
SAÚDE

1

10

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Significado de Espontâneo
adjetivo Que ocorre naturalmente; cujo desenvolvimento não é premeditado; que não possui
nem demonstra artificialismos; natural, sincero: sempre foi um sujeito muito espontâneo. Que
alguém faz por si mesmo sem que haja obrigação; voluntário: ele fez a doação de modo
espontâneo.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4992

148906

CHARLENE FREIRE DA
CONCEICAO NUNES

CUIDADOR DE
SAÚDE

1

34

Indeferido

Recurso não assiste ao recorrente, visto que, considerada internação de longa permanência a
internação de 2 (dois) anos ou mais ininterruptos.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Significado de Espontâneo
adjetivo Que ocorre naturalmente; cujo desenvolvimento não é premeditado; que não possui
nem demonstra artificialismos; natural, sincero: sempre foi um sujeito muito espontâneo. Que
alguém faz por si mesmo sem que haja obrigação; voluntário: ele fez a doação de modo
espontâneo.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão está
fundamentada na explicação do Professor Pasquale Cipro Netto: O "porque" junto é uma
conjunção que indica causa, motivo, justificativa ou explicação. Um exemplo: "Eu não fui porque
estava doente". De acordo com o professor, "Porque estava doente" é a oração que indica a
razão pela qual ele não foi. Nesses casos, o "porque" é junto e sem acento. Com isso, é possível
existir "porque" junto mesmo em frases que terminam com interrogação, como esta: "Será que
ela está chateada comigo porque eu não fui ao aniversário dela?" Alguns professores
recomendam tentar trocar o "porque" junto por "pois". Se der certo, está correto o uso do
"porque" junto. Fonte: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/professor-pasqualeresponde-quando-usar-porque-por-que-porque-e-porque,e48fa3e873456b5c16a3e2e09816bb970frhzq00.html Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Significado de Espontâneo
adjetivo Que ocorre naturalmente; cujo desenvolvimento não é premeditado; que não possui
nem demonstra artificialismos; natural, sincero: sempre foi um sujeito muito espontâneo. Que
alguém faz por si mesmo sem que haja obrigação; voluntário: ele fez a doação de modo
espontâneo.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Significado de Espontâneo
adjetivo Que ocorre naturalmente; cujo desenvolvimento não é premeditado; que não possui
nem demonstra artificialismos; natural, sincero: sempre foi um sujeito muito espontâneo. Que
alguém faz por si mesmo sem que haja obrigação; voluntário: ele fez a doação de modo
espontâneo.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4956

4965

4961

4937

131158

90444

88534

154576

CLAUDIO MARCIO DA SILVA
BARBOSA

CLEITON MIRANDA
RODRIGUES

CONCEIÇÃO DE MELLO
BASILIO MONTEIRO

CYNTHIA CRISTIANE DE
LEMOS MATOS QUINTAN
CORNÉLIO

VIGIA

INSPETOR DE
ALUNOS

CUIDADOR DE
SAÚDE

CUIDADOR DE
SAÚDE

1

2

1

1

13

2

10

10

4955

5001

5011

4974

154576

CYNTHIA CRISTIANE DE
LEMOS MATOS QUINTAN
CORNÉLIO

111612 DAMARIS SOARES DOS REIS

CUIDADOR DE
SAÚDE

INSPETOR DE
ALUNOS

111612 DAMARIS SOARES DOS REIS

INSPETOR DE
ALUNOS

156118 DANIEL LIMA NASCIMENTO

INTÉRPRETE DE
LIBRAS

1

1

1

2

26

6

22

39

Indeferido

Recurso não assiste ao recorrente, visto que, A. Se a pessoa apenas começou a desfalecer: ·
Sentá-la em uma cadeira, ou outro local semelhante. · Curvá-la para frente. · Baixar a cabeça do
acidentado, colocando-a entre as pernas e pressionar a cabeça para baixo. · Manter a cabeça
mais baixa que os joelhos. · Fazê-la respirar profundamente, até que passe o mal-estar. B.
Havendo o desmaio: · Manter o acidentado deitado, colocando sua cabeça e ombros em
posição mais baixa em relação ao resto do corpo. · Afrouxar a sua roupa. · Manter o ambiente
arejado. · Se houver vômito, lateralizar-lhe a cabeça, para evitar sufocamento. · Depois que o
acidentado se recuperar, pode ser dado a ela café, chá ou mesmo água com açúcar. · Não se
deve dar jamais bebida alcoólica. Fonte: Manual de Primeiros Socorros. Rio de Janeiro.
Fundação Oswaldo Cruz, 2003. 170p.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Significado de Satisfação
substantivo feminino Ação ou efeito de satisfazer, de causar ou de sentir prazer, contentamento.
Prazer resultante da realização daquilo que se espera ou de obter o que se deseja;
contentamento. Indenização por ofensa, mal ou dano causado a alguém; reparação, desculpa.
Fonte: https://www.dicio.com.br/satisfacao/ Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:
A questão questionada
pelo candidato(a) trata do conteúdo programático: Aspectos históricos, geográficos, econômicos
e políticos em nível de Mundo, Brasil, Estado do Rio de Janeiro e Município de Nilópolis/RJ. De
tal forma, que o gabarito da referida questão é: "Na época da escravatura, os senhores das
fazendas ficavam perto do altar e os escravos atrás do arco., conforme observado no site da
Prefeitura de Nilópolis como consta inclusive na citação da fonte da questão. Dessa forma, como
o conteúdo programático é claro na identificação de aspectos histórico do município de
Nilópolis, a resposta contempla a informação referida aos dados históricos da cidade, portanto a
questão visava verificar o conhecimento do candidato referente aos estudos relacionados aso
dados históricos do município. Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO. Fonte: https://nilopolis.rj.gov.br/municipio/historia-da-cidade/a-capela-de-saomatheus/

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Como divulgado em gabarito
oficial, a afirmativa que atende ao enunciado da questão é: CERTO. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4985

4936

132429

161054

DANIELLE BARROS
GONÇALVES

DÉBORA DA SILVA PINTO

INSPETOR DE
ALUNOS

CUIDADOR DE
SAÚDE

1

1

4

10

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:
Sinônimo de alívio
Atenuação de um peso ou carga: 1 atenuação, alijamento, abrandamento, descarregamento,
diminuição, redução, suavização. Fim de um estado de opressão: 2 aliviação, aliviamento,
desafogo, desopressão, libertação. Fim de um trabalho cansativo: 3 descanso, folga, refolgo,
repouso, tranquilidade. Momento de recreação: 4 diversão, distração, divertimento,
recreação. Qualquer tipo de consolo: 5 bálsamo, conforto, consolação, consolo, lenitivo,
refrigério. Fonte: https://www.sinonimos.com.br/alivio/ Sinônimo de acepção
Sentido
das palavras ou frases em cada contexto: 1 significado, alcance, compreensão, entendimento,
extensão, interpretação, sentido, significação.
Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Significado de Espontâneo
adjetivo Que ocorre naturalmente; cujo desenvolvimento não é premeditado; que não possui
nem demonstra artificialismos; natural, sincero: sempre foi um sujeito muito espontâneo. Que
alguém faz por si mesmo sem que haja obrigação; voluntário: ele fez a doação de modo
espontâneo.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4923

97191

ELIEZER DA SILVA MUZI

INSPETOR DE
ALUNOS

2

28

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, esclarece-se: Alternativa correta: É órgão permanente e autônomo, não
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente, definidos nesta Lei. Justificativa: Reprodução fiel a letra da lei, artigo 131.
Alternativa incorreta: É órgão permanente e NÃO AUTÔNOMO , não jurisdicional, encarregado
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos
nesta Lei. Justificativa: O conselho é AUTÔNOMO. Alternativa incorreta: É órgão permanente e
autônomo, JURISDICIONAL , encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos
da criança e do adolescente, definidos nesta Lei. Justificativa: O conselho é NÃO jurisdicional.
Alternativa incorreta: É órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança, do adolescente e dos ADULTOS ,
definidos nesta Lei. Justificativa: O artigo não cita "dos direitos dos adultos". Essa banca
desconhece a existência de duas alternativas iguais, conforme mencionou o recorrente, assim,
conclui-se que o mesmo não apresentou fundamentação que invalidasse a questão. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

5000

161150

FÁBIO DA SILVA REIS

VIGIA

2

36

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se o gabarito correto é o que conta como resposta: "V-F-F". Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida, porém o gabarito foi alterado.

4989

4990

5007

4922

121856

121856

148429

131718

FÁBIO FRANCISCO DE
OLIVEIRA

FÁBIO FRANCISCO DE
OLIVEIRA

FABRÍCIO BRANDÃO DE
CARVALHO

FELIPE CORREIA PEREIRA

INSPETOR DE
ALUNOS

INSPETOR DE
ALUNOS

INSPETOR DE
ALUNOS

INSPETOR DE
ALUNOS

2

2

2

1

4

7

5

15

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Sinônimo de portanto Indica a conclusão de uma ideia anterior: por conseguinte, logo, consequentemente, por isso,
assim sendo, por consequência, em vista disso, à vista disso, sendo assim, desse modo, dessa
forma, dessa maneira, isto posto, destarte, dessarte, por isto, deste modo, desta forma, desta
maneira, então, assim, pois. Portanto é uma conjunção utilizada para indicar a conclusão de
uma ideia anterior dentro de uma frase. Diante dos argumentos apresentados pela banca,
RECURSO INDEFERIDO.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em "SEGUNDO informação
do IBGE, o número de idosos deve dobrar até 2042", a palavra "segundo" atua como conjunção
conformativa. São chamadas conjunções conformativas aquelas que iniciam uma oração
subordinada em que se exprime a conformidade de um pensamento com o da oração principal.
Exemplos: Conforme, como (no sentido de conforme), segundo, consoante. Conforme o
presidente, os juros têm que cair no próximo semestre. Diante dos argumentos apresentados
pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:
Sinônimo de alívio
Atenuação de um peso ou carga: 1 atenuação, alijamento, abrandamento, descarregamento,
diminuição, redução, suavização. Fim de um estado de opressão: 2 aliviação, aliviamento,
desafogo, desopressão, libertação. Fim de um trabalho cansativo: 3 descanso, folga, refolgo,
repouso, tranquilidade. Momento de recreação: 4 diversão, distração, divertimento,
recreação. Qualquer tipo de consolo: 5 bálsamo, conforto, consolação, consolo, lenitivo,
refrigério. Fonte: https://www.sinonimos.com.br/alivio/ Sinônimo de acepção
Sentido
das palavras ou frases em cada contexto: 1 significado, alcance, compreensão, entendimento,
extensão, interpretação, sentido, significação.
Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão está
fundamentada na explicação do Professor Pasquale Cipro Netto: O "porque" junto é uma
conjunção que indica causa, motivo, justificativa ou explicação. Um exemplo: "Eu não fui porque
estava doente". De acordo com o professor, "Porque estava doente" é a oração que indica a
razão pela qual ele não foi. Nesses casos, o "porque" é junto e sem acento. Com isso, é possível
existir "porque" junto mesmo em frases que terminam com interrogação, como esta: "Será que
ela está chateada comigo porque eu não fui ao aniversário dela?" Alguns professores
recomendam tentar trocar o "porque" junto por "pois". Se der certo, está correto o uso do
"porque" junto. Fonte: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/professor-pasqualeresponde-quando-usar-porque-por-que-porque-e-porque,e48fa3e873456b5c16a3e2e09816bb970frhzq00.html Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4949

159294

FRANCISCA MARIA
HENRIQUES

INSPETOR DE
ALUNOS

1

28

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que a proteção ao tossir e espirrar é de fato necessária, e na questão não
foi sugerido o contrário, ocorre que, o correto é utilizar um lenço de papel descartável para
cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Se não houver, utilize a parte interna do cotovelo
para cobrir o rosto, flexionando o braço. A forma correta inclusive foi amplamente divulgada
por diversos meios de comunicação em especial após a pandemia de COVID-19, assim sendo a
utilização das mãos para proteção não é recomendada, conforme menciona o enunciado da
questão. Desta feita, o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a questão.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

4942

114344

FRANCISCO PAULINO
PASCOAL DOS SANTOS

VIGIA

2

29

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão. A assertiva acerca da privacidade da vítima está incorreta, visto que traz a seguinte
redação: "Prestar socorros de urgência, preservar a segurança e, sempre que possível "evitar" a
privacidade da pessoa enferma [...], o que se espera da pessoa que está prestado o socorro é
exatamente o contrário, sempre que possível "PRESERVAR" a privacidade da vítima, como por
exemplo cobri-la, caso seja necessário remover suas vestes, entre outros cuidados. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:
Significado de Espontâneo
adjetivo
Que ocorre naturalmente; cujo desenvolvimento não é premeditado; que não possui nem
demonstra artificialismos; natural, sincero: sempre foi um sujeito muito espontâneo.
Que alguém faz por si mesmo sem que haja obrigação; voluntário: ele fez a doação de modo
espontâneo.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4944

4999

114344

152648

FRANCISCO PAULINO
PASCOAL DOS SANTOS

GEORGE LUCAS DA SILVA E
SILVA

VIGIA

CUIDADOR DE
SAÚDE

2

2

37

4

4905

4930

4931

103403

149372

149372

HUGO BARBOSA ALVES DE
SOUZA

INSPETOR DE
ALUNOS

HUGO ZACARIAS ALVES

MOTORISTA SECRETARIA
MUNICIPAL SAÚDE

HUGO ZACARIAS ALVES

MOTORISTA SECRETARIA
MUNICIPAL SAÚDE

1

2

2

24

3

9

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: Assuntos de interesse geral veiculados pela
imprensa audiovisual e pela imprensa escrita. A questão traz a informação sobre a falta
generalizada de remédios, inicialmente a informação é sobre São Paulo, no entanto, outras
regiões do país sofrem do mesmo mal. De acordo com a fonta consultada Agência Brasil, a falta
de medicamentos está ligada aos seguintes fatores: " Segundo o Conselho Regional de Farmácia,
além das falhas logísticas que afetam diversas cadeias industriais em razão da pandemia de
covid-19, a guerra na Ucrânia e as fortes restrições de circulação para conter os surtos de
coronavírus na China também prejudicam o abastecimento de remédios." No caso da guerra da
Ucrânia em específico, devido ao conflito houve uma dificuldade geral nas importações de
insumos e o aumento do preço dos mesmos. Somado a isso, a resposta dada como gabarito
que NÃO se aplica a falta de medicamentos é: Intensas tempestades e furacões que destruíram a
maior fábrica de remédios no mundo, localizada em Istambul. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2022-06/farmaceuticos-apontam-falta-deremedios-nas-redes-publica-e-privada https://veja.abril.com.br/saude/por-que-guerra-naucrania-prejudica-atendimento-em-hospitais-de-sao-paulo/

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A única palavra escrita
corretamente é TIGELA a) Magestade. (MAJESTADE) b) Tigela. c) Bandeija. (BANDEJA) d)
Carangueijo. (CARANGUEJO) Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: a) Sua opinião A CERCA da
situação é importe. - ERRO: a palavra a ser utilizada deveria ser acerca (Acerca é sinônimo de: a
respeito de, sobre, quanto a, relativamente a, em relação) b) AONDE você vai com esse
material? - CORRETA - a palavra "aonde" é a combinação da preposição "a" com o advérbio ou
pronome relativo "onde". Portanto: a + onde = aonde. Assim, o termo "aonde" só pode ser
usado quando acompanhado de outro termo que exija a preposição "a", como na frase. c) O
MICROONDAS não está funcionando. - ERRO: Quando o primeiro termo, também chamado de
"prefixo",termina com a mesma vogal que começa o segundo, devemos empregar o hífen.
Portanto, no caso, a grafia correta é micro-ondas. d) MAU começou a falar, começou a chorar.
ERRO: Mau é sempre adjetivo, e significa "ruim", "imperfeito", que causa prejuízos. É antônimo
de bom, faz o plural com maus e o feminino é má. Ex: Aquele artista sempre fazia o papel de
homem mau. Já mal, pode ser classificada como advérbio de modo, quando significa
"incorretamente", "erradamente". Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.

4935

4930

4931

149372

149372

149372

HUGO ZACARIAS ALVES

MOTORISTA SECRETARIA
MUNICIPAL SAÚDE

HUGO ZACARIAS ALVES

MOTORISTA SECRETARIA
MUNICIPAL SAÚDE

HUGO ZACARIAS ALVES

MOTORISTA SECRETARIA
MUNICIPAL SAÚDE

2

2

2

12

3

9

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Significado de Satisfação
substantivo feminino Ação ou efeito de satisfazer, de causar ou de sentir prazer, contentamento.
Prazer resultante da realização daquilo que se espera ou de obter o que se deseja;
contentamento. Indenização por ofensa, mal ou dano causado a alguém; reparação, desculpa.
Fonte: https://www.dicio.com.br/satisfacao/ Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A única palavra escrita
corretamente é TIGELA a) Magestade. (MAJESTADE) b) Tigela. c) Bandeija. (BANDEJA) d)
Carangueijo. (CARANGUEJO) Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: a) Sua opinião A CERCA da
situação é importe. - ERRO: a palavra a ser utilizada deveria ser acerca (Acerca é sinônimo de: a
respeito de, sobre, quanto a, relativamente a, em relação) b) AONDE você vai com esse
material? - CORRETA - a palavra "aonde" é a combinação da preposição "a" com o advérbio ou
pronome relativo "onde". Portanto: a + onde = aonde. Assim, o termo "aonde" só pode ser
usado quando acompanhado de outro termo que exija a preposição "a", como na frase. c) O
MICROONDAS não está funcionando. - ERRO: Quando o primeiro termo, também chamado de
"prefixo",termina com a mesma vogal que começa o segundo, devemos empregar o hífen.
Portanto, no caso, a grafia correta é micro-ondas. d) MAU começou a falar, começou a chorar.
ERRO: Mau é sempre adjetivo, e significa "ruim", "imperfeito", que causa prejuízos. É antônimo
de bom, faz o plural com maus e o feminino é má. Ex: Aquele artista sempre fazia o papel de
homem mau. Já mal, pode ser classificada como advérbio de modo, quando significa
"incorretamente", "erradamente". Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.

4935

149372

HUGO ZACARIAS ALVES

MOTORISTA SECRETARIA
MUNICIPAL SAÚDE

2

12

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Significado de Satisfação
substantivo feminino Ação ou efeito de satisfazer, de causar ou de sentir prazer, contentamento.
Prazer resultante da realização daquilo que se espera ou de obter o que se deseja;
contentamento. Indenização por ofensa, mal ou dano causado a alguém; reparação, desculpa.
Fonte: https://www.dicio.com.br/satisfacao/ Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO.

4946

150772

ISAIAS CARNEIRO
FERNANDES

VIGIA

1

34

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se o gabarito correto é o que conta como resposta: "V-F-F". Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida, porém o gabarito foi alterado.

4933

150772

ISAIAS CARNEIRO
FERNANDES

VIGIA

1

33

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

4943

150772

ISAIAS CARNEIRO
FERNANDES

VIGIA

1

13

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Significado de Espontâneo
adjetivo Que ocorre naturalmente; cujo desenvolvimento não é premeditado; que não possui
nem demonstra artificialismos; natural, sincero: sempre foi um sujeito muito espontâneo. Que
alguém faz por si mesmo sem que haja obrigação; voluntário: ele fez a doação de modo
espontâneo.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4987

140994

IZAÍAS MARTINS PINNA

VIGIA

2

36

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se o gabarito correto é o que conta como resposta: "V-F-F". Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida, porém o gabarito foi alterado.

4988

140994

IZAÍAS MARTINS PINNA

VIGIA

2

37

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão. A assertiva acerca da privacidade da vítima está incorreta, visto que traz a seguinte
redação: "Prestar socorros de urgência, preservar a segurança e, sempre que possível "evitar" a
privacidade da pessoa enferma [...], o que se espera da pessoa que está prestado o socorro é
exatamente o contrário, sempre que possível "PRESERVAR" a privacidade da vítima, como por
exemplo cobri-la, caso seja necessário remover suas vestes, entre outros cuidados. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

4957

109238

JARDELEI VIEIRA DE
OLIVEIRA

INSPETOR DE
ALUNOS

2

27

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:
Significado de Espontâneo
adjetivo
Que ocorre naturalmente; cujo desenvolvimento não é premeditado; que não possui nem
demonstra artificialismos; natural, sincero: sempre foi um sujeito muito espontâneo.
Que alguém faz por si mesmo sem que haja obrigação; voluntário: ele fez a doação de modo
espontâneo.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4998

133334

JEANNE BUTTURI REIS

CUIDADOR DE
SAÚDE

2

4

4927

4932

4902

161322

161322

161605

JORGE KELLER DE SOUZA
BARBOSA

JORGE KELLER DE SOUZA
BARBOSA

JOSÉ VALCIR DA SILVA
RODRIGUES

INSPETOR DE
ALUNOS

INSPETOR DE
ALUNOS

INSPETOR DE
ALUNOS

2

2

1

5

2

2

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:
Sinônimo de alívio
Atenuação de um peso ou carga: 1 atenuação, alijamento, abrandamento, descarregamento,
diminuição, redução, suavização. Fim de um estado de opressão: 2 aliviação, aliviamento,
desafogo, desopressão, libertação. Fim de um trabalho cansativo: 3 descanso, folga, refolgo,
repouso, tranquilidade. Momento de recreação: 4 diversão, distração, divertimento,
recreação. Qualquer tipo de consolo: 5 bálsamo, conforto, consolação, consolo, lenitivo,
refrigério. Fonte: https://www.sinonimos.com.br/alivio/ Sinônimo de acepção
Sentido
das palavras ou frases em cada contexto: 1 significado, alcance, compreensão, entendimento,
extensão, interpretação, sentido, significação.
Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão está
fundamentada na explicação do Professor Pasquale Cipro Netto: O "porque" junto é uma
conjunção que indica causa, motivo, justificativa ou explicação. Um exemplo: "Eu não fui porque
estava doente". De acordo com o professor, "Porque estava doente" é a oração que indica a
razão pela qual ele não foi. Nesses casos, o "porque" é junto e sem acento. Com isso, é possível
existir "porque" junto mesmo em frases que terminam com interrogação, como esta: "Será que
ela está chateada comigo porque eu não fui ao aniversário dela?" Alguns professores
recomendam tentar trocar o "porque" junto por "pois". Se der certo, está correto o uso do
"porque" junto. Fonte: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/professor-pasqualeresponde-quando-usar-porque-por-que-porque-e-porque,e48fa3e873456b5c16a3e2e09816bb970frhzq00.html Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: a) Sua opinião A CERCA da
situação é importe. - ERRO: a palavra a ser utilizada deveria ser acerca (Acerca é sinônimo de: a
respeito de, sobre, quanto a, relativamente a, em relação) b) AONDE você vai com esse
material? - CORRETA - a palavra "aonde" é a combinação da preposição "a" com o advérbio ou
pronome relativo "onde". Portanto: a + onde = aonde. Assim, o termo "aonde" só pode ser
usado quando acompanhado de outro termo que exija a preposição "a", como na frase. c) O
MICROONDAS não está funcionando. - ERRO: Quando o primeiro termo, também chamado de
"prefixo",termina com a mesma vogal que começa o segundo, devemos empregar o hífen.
Portanto, no caso, a grafia correta é micro-ondas. d) MAU começou a falar, começou a chorar.
ERRO: Mau é sempre adjetivo, e significa "ruim", "imperfeito", que causa prejuízos. É antônimo
de bom, faz o plural com maus e o feminino é má. Ex: Aquele artista sempre fazia o papel de
homem mau. Já mal, pode ser classificada como advérbio de modo, quando significa
"incorretamente", "erradamente". Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.

4904

161605

JOSÉ VALCIR DA SILVA
RODRIGUES

4899

121142

JULIA CLARA DE OLIVEIRA
CARVALHO

4919

93236

JULIA GOMES REZENDE

4920

93236

JULIA GOMES REZENDE

4979

83349

JULIANA GOMES BEZERRA

4984

83364

JULIANA GOMES BEZERRA

4973

98134

LETICIA LOPES ALVES DOS
SANTOS

4977

87620

LILIANE DA SILVA LUCAS

INSPETOR DE
ALUNOS

INSPETOR DE
ALUNOS

INSPETOR DE
ALUNOS
INSPETOR DE
ALUNOS
AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL
INSPETOR DE
ALUNOS
CUIDADOR DE
SAÚDE
CUIDADOR DE
SAÚDE

1

28

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que a proteção ao tossir e espirrar é de fato necessária, e na questão não
foi sugerido o contrário, ocorre que, o correto é utilizar um lenço de papel descartável para
cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Se não houver, utilize a parte interna do cotovelo
para cobrir o rosto, flexionando o braço. A forma correta inclusive foi amplamente divulgada
por diversos meios de comunicação em especial após a pandemia de COVID-19, assim sendo a
utilização das mãos para proteção não é recomendada, conforme menciona o enunciado da
questão. Desta feita, o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a questão.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

2

28

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, esclarece-se: Alternativa correta: É órgão permanente e autônomo, não
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente, definidos nesta Lei. Justificativa: Reprodução fiel a letra da lei, artigo 131.
Alternativa incorreta: É órgão permanente e NÃO AUTÔNOMO , não jurisdicional, encarregado
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos
nesta Lei. Justificativa: O conselho é AUTÔNOMO. Alternativa incorreta: É órgão permanente e
autônomo, JURISDICIONAL , encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos
da criança e do adolescente, definidos nesta Lei. Justificativa: O conselho é NÃO jurisdicional.
Alternativa incorreta: É órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança, do adolescente e dos ADULTOS ,
definidos nesta Lei. Justificativa: O artigo não cita "dos direitos dos adultos". Essa banca
desconhece a existência de duas alternativas iguais, conforme mencionou o recorrente, assim,
conclui-se que o mesmo não apresentou fundamentação que invalidasse a questão. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

2

20

Deferido

A questão deve ser ANULADA.

2

23

Deferido

A questão deve ser ANULADA.

2

20

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

2

20

Deferido

A questão deve ser ANULADA.

2

30

Indeferido

Recurso não assiste ao recorrente, visto que, o correto seria nos serviços públicos ou de
relevância públicos.

1

17

Deferido

A questão deve ser ANULADA.

4978

4948

87620

133982

LILIANE DA SILVA LUCAS

LUANA HONORATO DE
SALES BAPTISTA

CUIDADOR DE
SAÚDE

INSPETOR DE
ALUNOS

1

1

23

24

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: Assuntos de interesse geral veiculados pela
imprensa audiovisual e pela imprensa escrita. O enunciado da questão traz uma informação
sobre edição impressa da Voz dos Municípios Fluminenses (17 a 23 de junho de 2022), no
entanto, a pergunta é sobre a Secretaria da Fazenda - SEMFA, que é órgão integrante da
estrutura da Administração Direta, e é subordinado diretamente ao Prefeito, onde perguntou-se
no certame: Esse órgão é executor de quais tipos de políticas? Sendo portanto a resposta
correta: Econômico-tributário-fiscal. Esse tipo de pergunta solicitada no concurso, não envolve
um conhecimento que estivesse relacionado a um fato que tenha ocorrido após o lançamento
do edital. Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: Assuntos de interesse geral veiculados pela
imprensa audiovisual e pela imprensa escrita. A questão traz a informação sobre a falta
generalizada de remédios, inicialmente a informação é sobre São Paulo, no entanto, outras
regiões do país sofrem do mesmo mal. De acordo com a fonta consultada Agência Brasil, a falta
de medicamentos está ligada aos seguintes fatores: " Segundo o Conselho Regional de Farmácia,
além das falhas logísticas que afetam diversas cadeias industriais em razão da pandemia de
covid-19, a guerra na Ucrânia e as fortes restrições de circulação para conter os surtos de
coronavírus na China também prejudicam o abastecimento de remédios." No caso da guerra da
Ucrânia em específico, devido ao conflito houve uma dificuldade geral nas importações de
insumos e o aumento do preço dos mesmos. Somado a isso, a resposta dada como gabarito
que NÃO se aplica a falta de medicamentos é: Intensas tempestades e furacões que destruíram a
maior fábrica de remédios no mundo, localizada em Istambul. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2022-06/farmaceuticos-apontam-falta-deremedios-nas-redes-publica-e-privada https://veja.abril.com.br/saude/por-que-guerra-naucrania-prejudica-atendimento-em-hospitais-de-sao-paulo/

4911

94556

LUCAS DIAS MOREIRA

INSPETOR DE
ALUNOS

2

2

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão está
fundamentada na explicação do Professor Pasquale Cipro Netto: O "porque" junto é uma
conjunção que indica causa, motivo, justificativa ou explicação. Um exemplo: "Eu não fui porque
estava doente". De acordo com o professor, "Porque estava doente" é a oração que indica a
razão pela qual ele não foi. Nesses casos, o "porque" é junto e sem acento. Com isso, é possível
existir "porque" junto mesmo em frases que terminam com interrogação, como esta: "Será que
ela está chateada comigo porque eu não fui ao aniversário dela?" Alguns professores
recomendam tentar trocar o "porque" junto por "pois". Se der certo, está correto o uso do
"porque" junto. Fonte: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/professor-pasqualeresponde-quando-usar-porque-por-que-porque-e-porque,e48fa3e873456b5c16a3e2e09816bb970frhzq00.html Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4900

140374

LUCAS RAFAEL DA SILVA
MARTINS

VIGIA

2

36

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se o gabarito correto é o que conta como resposta: "V-F-F". Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida, porém o gabarito foi alterado.

4907

110806

LUIZ GUILHERME AGENOR
DAS CHAGAS PEREIRA

INSPETOR DE
ALUNOS

1

18

Deferido

A questão deve ser ANULADA.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão está
fundamentada na explicação do Professor Pasquale Cipro Netto: O "porque" junto é uma
conjunção que indica causa, motivo, justificativa ou explicação. Um exemplo: "Eu não fui porque
estava doente". De acordo com o professor, "Porque estava doente" é a oração que indica a
razão pela qual ele não foi. Nesses casos, o "porque" é junto e sem acento. Com isso, é possível
existir "porque" junto mesmo em frases que terminam com interrogação, como esta: "Será que
ela está chateada comigo porque eu não fui ao aniversário dela?" Alguns professores
recomendam tentar trocar o "porque" junto por "pois". Se der certo, está correto o uso do
"porque" junto. Fonte: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/professor-pasqualeresponde-quando-usar-porque-por-que-porque-e-porque,e48fa3e873456b5c16a3e2e09816bb970frhzq00.html Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4906

110806

LUIZ GUILHERME AGENOR
DAS CHAGAS PEREIRA

INSPETOR DE
ALUNOS

1

15

4910

4912

110806

110806

LUIZ GUILHERME AGENOR
DAS CHAGAS PEREIRA

LUIZ GUILHERME AGENOR
DAS CHAGAS PEREIRA

INSPETOR DE
ALUNOS

INSPETOR DE
ALUNOS

1

1

22

24

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:
A questão questionada
pelo candidato(a) trata do conteúdo programático: Aspectos históricos, geográficos, econômicos
e políticos em nível de Mundo, Brasil, Estado do Rio de Janeiro e Município de Nilópolis/RJ. De
tal forma, que o gabarito da referida questão é: "Na época da escravatura, os senhores das
fazendas ficavam perto do altar e os escravos atrás do arco., conforme observado no site da
Prefeitura de Nilópolis como consta inclusive na citação da fonte da questão. Dessa forma, como
o conteúdo programático é claro na identificação de aspectos histórico do município de
Nilópolis, a resposta contempla a informação referida aos dados históricos da cidade, portanto a
questão visava verificar o conhecimento do candidato referente aos estudos relacionados aso
dados históricos do município. Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO. Fonte: https://nilopolis.rj.gov.br/municipio/historia-da-cidade/a-capela-de-saomatheus/

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: Assuntos de interesse geral veiculados pela
imprensa audiovisual e pela imprensa escrita. A questão traz a informação sobre a falta
generalizada de remédios, inicialmente a informação é sobre São Paulo, no entanto, outras
regiões do país sofrem do mesmo mal. De acordo com a fonta consultada Agência Brasil, a falta
de medicamentos está ligada aos seguintes fatores: " Segundo o Conselho Regional de Farmácia,
além das falhas logísticas que afetam diversas cadeias industriais em razão da pandemia de
covid-19, a guerra na Ucrânia e as fortes restrições de circulação para conter os surtos de
coronavírus na China também prejudicam o abastecimento de remédios." No caso da guerra da
Ucrânia em específico, devido ao conflito houve uma dificuldade geral nas importações de
insumos e o aumento do preço dos mesmos. Somado a isso, a resposta dada como gabarito
que NÃO se aplica a falta de medicamentos é: Intensas tempestades e furacões que destruíram a
maior fábrica de remédios no mundo, localizada em Istambul. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2022-06/farmaceuticos-apontam-falta-deremedios-nas-redes-publica-e-privada https://veja.abril.com.br/saude/por-que-guerra-naucrania-prejudica-atendimento-em-hospitais-de-sao-paulo/

4960

117006 MARCOS VINICIUS SILVARES

INSPETOR DE
ALUNOS

1

27

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o enunciado da questão é claro ao afirmar que a mesma deveria ser
respondida de acordo com a Lei Federal nº 9.394/1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, que consta no conteúdo programático do certame. O artigo da lei versa:
"Art. 6º - É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a
partir dos 4 (quatro) anos de idade ." Desta forma, o recorrente não apresentou fundamentação
que invalidasse a questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
mantida.

4963

117006 MARCOS VINICIUS SILVARES

INSPETOR DE
ALUNOS

1

29

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

5005

87919

MARIA CELIA FERNANDES
DIAS

INSPETOR DE
ALUNOS

1

16

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: Aspectos históricos, geográficos, econômicos e
políticos em nível de Mundo, Brasil, Estado do Rio de Janeiro e Município de Nilópolis/RJ. De
acordo com o site do município do Nilópolis/RJ onde retrata o histórico da cidade consta o
seguinte texto: A cidade de Nilópolis, situada na Baixada Fluminense - Rio de Janeiro, tem uma
história muito diversificada e rica em detalhes. Dessa forma, a questão evidencia a necessidade
do candidato entender quais eram os municípios que fariam parte historicamente da chamada
Baixada Fluminense conforme histórico do município. Somado a isso, consta que a Baixada
Fluminense pertence à região metropolitana do Rio de Janeiro. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO. Fonte: Maria Aparecida de Figuerêdo.
Gênese e (re)produção do espaço da Baixa Fluminense. Revista geo-paisagem, 2004.

4970

140417

MARIA HELOIZA DE
OLIVEIRA SOUZA

VIGIA

1

10

Indeferido

O candidato(a) não apresentou fundamentação coerente que apresenta algum fator que
invalidade a questão para qual ele entrou com recurso. RECURSO INDEFERIDO

4896

142310

MARIANA CANTUARIA
WALDMANN BRASIL

INSPETOR DE
ALUNOS

2

2

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão está
fundamentada na explicação do Professor Pasquale Cipro Netto: O "porque" junto é uma
conjunção que indica causa, motivo, justificativa ou explicação. Um exemplo: "Eu não fui porque
estava doente". De acordo com o professor, "Porque estava doente" é a oração que indica a
razão pela qual ele não foi. Nesses casos, o "porque" é junto e sem acento. Com isso, é possível
existir "porque" junto mesmo em frases que terminam com interrogação, como esta: "Será que
ela está chateada comigo porque eu não fui ao aniversário dela?" Alguns professores
recomendam tentar trocar o "porque" junto por "pois". Se der certo, está correto o uso do
"porque" junto. Fonte: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/professor-pasqualeresponde-quando-usar-porque-por-que-porque-e-porque,e48fa3e873456b5c16a3e2e09816bb970frhzq00.html Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

5012

157040

MAURÍCIO DE OLIVEIRA
PEREIRA JUNIOR

INSPETOR DE
ALUNOS

1

26

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão, tendo em vista que o Regimento das Unidades Escolares do Município de Nilópolis, em
seu art. 37, inciso II afirma que em casos como esse o aluno deve ser encaminhado ao Dirigente
de turno. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

5013

157040

MAURÍCIO DE OLIVEIRA
PEREIRA JUNIOR

INSPETOR DE
ALUNOS

1

32

4967

125288

MICHELE CIPRIANO
CAMPOS GONÇALVES

INSPETOR DE
ALUNOS

1

4

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:
Sinônimo de alívio
Atenuação de um peso ou carga: 1 atenuação, alijamento, abrandamento, descarregamento,
diminuição, redução, suavização. Fim de um estado de opressão: 2 aliviação, aliviamento,
desafogo, desopressão, libertação. Fim de um trabalho cansativo: 3 descanso, folga, refolgo,
repouso, tranquilidade. Momento de recreação: 4 diversão, distração, divertimento,
recreação. Qualquer tipo de consolo: 5 bálsamo, conforto, consolação, consolo, lenitivo,
refrigério. Fonte: https://www.sinonimos.com.br/alivio/ Sinônimo de acepção
Sentido
das palavras ou frases em cada contexto: 1 significado, alcance, compreensão, entendimento,
extensão, interpretação, sentido, significação.
Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO.

5004

137225

MILENA CESARIO ANDRADE
SOUZA

INSPETOR DE
ALUNOS

2

29

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

5010

MILENA CESARIO ANDRADE
137225
SOUZA

INSPETOR DE
ALUNOS

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão, tendo em vista que o Regimento das Unidades Escolares do Município de Nilópolis, em
seu art. 37, inciso II afirma que em casos como esse o aluno deve ser encaminhado ao Dirigente
de turno. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: "À medida que" é uma locução
conjuntiva proporcional, isto é, expressa ideia de proporcionalidade. Equivale a "à proporção
que", "conforme", "ao passo que", "enquanto". Diante dos argumentos apresentados pela
banca, QUESTÃO ANULADA

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Significado de Espontâneo
adjetivo Que ocorre naturalmente; cujo desenvolvimento não é premeditado; que não possui
nem demonstra artificialismos; natural, sincero: sempre foi um sujeito muito espontâneo. Que
alguém faz por si mesmo sem que haja obrigação; voluntário: ele fez a doação de modo
espontâneo.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A única alternativa
INCORRETA é "O puleiro estava repleto de galinhas", quando deveria estar escrito POLEIRO e não
PULEIRO. Não há erro na alternativa "A bandeja decorativa pode ser INSERIDA na decoração"
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4924

4925

4926

92968 MILENA FERREIRA DA SILVA

92968 MILENA FERREIRA DA SILVA

92968 MILENA FERREIRA DA SILVA

CUIDADOR DE
SAÚDE

CUIDADOR DE
SAÚDE

CUIDADOR DE
SAÚDE

2

1

1

1

36

9

10

13

4901

5015

154883 PÂMELA DA SILVA ZANELLA

143457 PATRICIA CORREA DA SILVA

CUIDADOR DE
SAÚDE

CUIDADOR DE
SAÚDE

2

2

4

4

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:
Significado de Espontâneo
adjetivo
Que ocorre naturalmente; cujo desenvolvimento não é premeditado; que não possui nem
demonstra artificialismos; natural, sincero: sempre foi um sujeito muito espontâneo.
Que alguém faz por si mesmo sem que haja obrigação; voluntário: ele fez a doação de modo
espontâneo.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:
Significado de Espontâneo
adjetivo
Que ocorre naturalmente; cujo desenvolvimento não é premeditado; que não possui nem
demonstra artificialismos; natural, sincero: sempre foi um sujeito muito espontâneo.
Que alguém faz por si mesmo sem que haja obrigação; voluntário: ele fez a doação de modo
espontâneo.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

5020

143457 PATRICIA CORREA DA SILVA

CUIDADOR DE
SAÚDE

2

20

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos descrito abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: Assuntos de interesse geral veiculados pela
imprensa audiovisual e pela imprensa escrita. Portanto, essas informações de cunho
relacionados a atualidades referentes ao certame, não se enquadram ao pressuposto em edital.
Diante disso, RECURSO INDEFERIDO.

5024

143457 PATRICIA CORREA DA SILVA

CUIDADOR DE
SAÚDE

2

40

Indeferido

Recurso não assiste ao recorrente, visto que, o conteúdo se encontra em conteúdo
programático Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso)

5025

143457 PATRICIA CORREA DA SILVA

CUIDADOR DE
SAÚDE

2

28

Indeferido

Recurso não assistente ao recorrente, visto que, a violência estrutural aparece devido às
condições de vida, econômicas e sociais das crianças e adolescentes, tornando vulnerável o seu
crescimento e desenvolvimento. (Atualização Terapêutica de Felício Cintra do Prado, Jairo de
Almeida Ramos)

5026

143457 PATRICIA CORREA DA SILVA

CUIDADOR DE
SAÚDE

2

29

Indeferido

Recurso não assiste ao recorrente, visto que, o correto seria precedência de atendimento nos
serviços públicos ou de relevância públicos.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: É preciso observar o
contexto em que a frase está presente: - Bom dia, como tá a alegria? Diz dona Francisca, minha
faxineira rezadeira, que acaba de chegar. Antes de dar uma benzida na <u>casa</u>, deixa eu te
dar um abraço que preste! E ela me apertou. A palavra CASA foi utilizado no sentido
DENOTATIVO, ou seja, LITERAL. "Sentido literal é aquele que pode ser tomado como o sentido
"básico, usual" da palavra ou expressão, esse pode ser compreendido sem ajuda do contexto.
Quando uma palavra ou enunciado se apresenta em seu sentido usual, adquire valor
denotativo." Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/sentido-literal-sentidofigurado.htm Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4986

123969

PATRÍCIA RODRIGUES
PROENÇA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO
INFANTIL AO 5ª
ANO

1

9

4986

123969

PATRÍCIA RODRIGUES
PROENÇA

4995

156130

PAULO CESAR DE JESUS
BRITO

4994

4968

156130

92660

PAULO CESAR DE JESUS
BRITO

PAULO DE TARSO CUNHA
SILVA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO
INFANTIL AO 5ª
ANO

1

9

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: É preciso observar o
contexto em que a frase está presente: - Bom dia, como tá a alegria? Diz dona Francisca, minha
faxineira rezadeira, que acaba de chegar. Antes de dar uma benzida na <u>casa</u>, deixa eu te
dar um abraço que preste! E ela me apertou. A palavra CASA foi utilizado no sentido
DENOTATIVO, ou seja, LITERAL. "Sentido literal é aquele que pode ser tomado como o sentido
"básico, usual" da palavra ou expressão, esse pode ser compreendido sem ajuda do contexto.
Quando uma palavra ou enunciado se apresenta em seu sentido usual, adquire valor
denotativo." Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/sentido-literal-sentidofigurado.htm Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

VIGIA

2

36

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se o gabarito correto é o que conta como resposta: "V-F-F". Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida, porém o gabarito foi alterado.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Significado de Espontâneo
adjetivo Que ocorre naturalmente; cujo desenvolvimento não é premeditado; que não possui
nem demonstra artificialismos; natural, sincero: sempre foi um sujeito muito espontâneo. Que
alguém faz por si mesmo sem que haja obrigação; voluntário: ele fez a doação de modo
espontâneo.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido ao exposto abaixo: A questão questionada pelo candidato(a)
trata do conteúdo programático: Aspectos históricos, geográficos, econômicos e políticos em
nível de Mundo, Brasil, Estado do Rio de Janeiro e Município de Nilópolis/RJ. O gabarito da
referida questão é o que se encontra descrito como: "Nilo Peçanha". Diante disso, a banca
estabelece por RECURSO INDEFERIDO.

VIGIA

INSPETOR DE
ALUNOS

2

1

4

21

Levando em consideração que o advérbio se caracteriza como uma classe invariável (não se
tornando passível de flexão), ele faz referência a um verbo, acima de tudo, a um adjetivo ou a
outro advérbio, propriamente dito.

5006

153857

PRISCILA MARIA TEIXEIRA
DA SILVA

CUIDADOR DE
SAÚDE

2

1

Indeferido

Tendo em vista que o pronome indefinido se refere a um substantivo e com ele concorda em
gênero (masculino/feminino) e número (singular/plural), a flexão é um caso notável.
Inferimos que “muitas”, uma vez concordando com o substantivo “coisas”, apresenta variação,
estabelecendo assim a devida concordância. Nesse caso, resta-nos afirmar que estamos diante
de um pronome indefinido.
Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/amp/gramatica/adverbio-ou-pronomeindefinido.htm - RECURSO INDEFERIDO

Pois é uma conjunção coordenativa tanto conclusiva quanto explicativa.
Porém, o comando da questão questiona o uso da conjunção na frase: "Não vou para a escola
POIS não consegui o material escolar.
A conjunção nesta frase pode ser trocada pela conjunção “porque” continuando com o sentido
de explicação.
Deve-se destacar que, se o pois estiver depois do verbo, será uma conjunção conclusiva, que não
é o caso da frase a ser analisada pelo candidato.

5008

153857

PRISCILA MARIA TEIXEIRA
DA SILVA

CUIDADOR DE
SAÚDE

Observe a diferença entre: pois (conjunção conclusiva) e pois (conjunção explicativa).

2

5

Indeferido

pois (depois do verbo) = conjunção conclusiva
O relógio é de ouro; não enferruja, pois.
(A conjunção “pois” veio depois do verbo “enferrujar” = Oração Coordenada Sindética
Conclusiva)
pois (antes do verbo) = conjunção explicativa
Conseguiu a aprovação, pois estudou como nunca fizera antes.
(A conjunção “pois” veio antes do verbo “estudar” = Oração Coordenada Sindética Explicativa)
Fonte: https://professoramarialuciamarangon.wordpress.com/2018/10/30/a-diferenca-entrepois-conjuncao-conclusiva-e-pois-conjuncao-explicativa/ - RECURSO INDEFERIDO

4916

157842

RENAN MARCOS COSTA DE
LIMA

VIGIA

2

29

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

4918

157842

RENAN MARCOS COSTA DE
LIMA

VIGIA

2

36

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se o gabarito correto é o que conta como resposta: "V-F-F". Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida, porém o gabarito foi alterado.

4921

157842

RENAN MARCOS COSTA DE
LIMA

VIGIA

2

37

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão. A assertiva acerca da privacidade da vítima está incorreta, visto que traz a seguinte
redação: "Prestar socorros de urgência, preservar a segurança e, sempre que possível "evitar" a
privacidade da pessoa enferma [...], o que se espera da pessoa que está prestado o socorro é
exatamente o contrário, sempre que possível "PRESERVAR" a privacidade da vítima, como por
exemplo cobri-la, caso seja necessário remover suas vestes, entre outros cuidados. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

5014

142583

RENATO DE SOUZA
CASTANHEIRA

VIGIA

1

34

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se o gabarito correto é o que conta como resposta: "V-F-F". Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida, porém o gabarito foi alterado.

5016

4962

4897

142583

129377

164184

RENATO DE SOUZA
CASTANHEIRA

RENILDA DA SILVA E SILVA

RODRIGO ARAUJO DO
NASCIMENTO

VIGIA

CUIDADOR DE
SAÚDE

INSPETOR DE
ALUNOS

1

1

1

13

25

15

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Significado de Espontâneo
adjetivo Que ocorre naturalmente; cujo desenvolvimento não é premeditado; que não possui
nem demonstra artificialismos; natural, sincero: sempre foi um sujeito muito espontâneo. Que
alguém faz por si mesmo sem que haja obrigação; voluntário: ele fez a doação de modo
espontâneo.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: Aspectos históricos, geográficos, econômicos e
políticos em nível de Mundo, Brasil, Estado do Rio de Janeiro e Município de Nilópolis/RJ. Dessa
forma, o investimento tratado no texto refere-se à energia eólica, conforme gabarito correto. A
energia solar também tem investimentos sendo realizados no Rio de Janeiro e também no Brasil.
No entanto, a questão referencia-se ao investimento relacionado à energia eólica. Diante do
argumento apresentado pela banca, RECURSO INDEFERIDO. Fonte:
https://clickpetroleoegas.com.br/governo-do-estado-quer-transformar-o-rio-de-janeiro-nomaior-polo-produtor-de-energia-eolica-offshore-do-brasil/

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão está
fundamentada na explicação do Professor Pasquale Cipro Netto: O "porque" junto é uma
conjunção que indica causa, motivo, justificativa ou explicação. Um exemplo: "Eu não fui porque
estava doente". De acordo com o professor, "Porque estava doente" é a oração que indica a
razão pela qual ele não foi. Nesses casos, o "porque" é junto e sem acento. Com isso, é possível
existir "porque" junto mesmo em frases que terminam com interrogação, como esta: "Será que
ela está chateada comigo porque eu não fui ao aniversário dela?" Alguns professores
recomendam tentar trocar o "porque" junto por "pois". Se der certo, está correto o uso do
"porque" junto. Fonte: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/professor-pasqualeresponde-quando-usar-porque-por-que-porque-e-porque,e48fa3e873456b5c16a3e2e09816bb970frhzq00.html Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4898

4976

164184

164184

RODRIGO ARAUJO DO
NASCIMENTO

RODRIGO ARAUJO DO
NASCIMENTO

INSPETOR DE
ALUNOS

INSPETOR DE
ALUNOS

1

1

24

4

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: Assuntos de interesse geral veiculados pela
imprensa audiovisual e pela imprensa escrita. A questão traz a informação sobre a falta
generalizada de remédios, inicialmente a informação é sobre São Paulo, no entanto, outras
regiões do país sofrem do mesmo mal. De acordo com a fonta consultada Agência Brasil, a falta
de medicamentos está ligada aos seguintes fatores: " Segundo o Conselho Regional de Farmácia,
além das falhas logísticas que afetam diversas cadeias industriais em razão da pandemia de
covid-19, a guerra na Ucrânia e as fortes restrições de circulação para conter os surtos de
coronavírus na China também prejudicam o abastecimento de remédios." No caso da guerra da
Ucrânia em específico, devido ao conflito houve uma dificuldade geral nas importações de
insumos e o aumento do preço dos mesmos. Somado a isso, a resposta dada como gabarito
que NÃO se aplica a falta de medicamentos é: Intensas tempestades e furacões que destruíram a
maior fábrica de remédios no mundo, localizada em Istambul. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2022-06/farmaceuticos-apontam-falta-deremedios-nas-redes-publica-e-privada https://veja.abril.com.br/saude/por-que-guerra-naucrania-prejudica-atendimento-em-hospitais-de-sao-paulo/

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:
Sinônimo de alívio
Atenuação de um peso ou carga: 1 atenuação, alijamento, abrandamento, descarregamento,
diminuição, redução, suavização. Fim de um estado de opressão: 2 aliviação, aliviamento,
desafogo, desopressão, libertação. Fim de um trabalho cansativo: 3 descanso, folga, refolgo,
repouso, tranquilidade. Momento de recreação: 4 diversão, distração, divertimento,
recreação. Qualquer tipo de consolo: 5 bálsamo, conforto, consolação, consolo, lenitivo,
refrigério. Fonte: https://www.sinonimos.com.br/alivio/ Sinônimo de acepção
Sentido
das palavras ou frases em cada contexto: 1 significado, alcance, compreensão, entendimento,
extensão, interpretação, sentido, significação.
Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO.

4996

130266 ROGER FERNANDES FARIAS

CUIDADOR DE
SAÚDE

1

21

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: Aspectos históricos, geográficos, econômicos e
políticos em nível de Mundo, Brasil, Estado do Rio de Janeiro e Município de Nilópolis/RJ. O
enunciado da questão diz claramente que Nilópolis faz parte do Estado do Rio de Janeiro, além
do estado também existe o município denominado de Rio de Janeiro, portanto, conforme mapa
abaixo está claramente estabelecido os limites geográficos de Nilópolis.

5002

139544 ROSANGELA SANTOS SILVA

CUIDADOR DE
SAÚDE

2

29

Indeferido

Recurso não assiste ao recorrente, visto que, o correto seria precedência de atendimento nos
serviços públicos ou de relevância públicos.

5009

139544 ROSANGELA SANTOS SILVA

CUIDADOR DE
SAÚDE

2

4

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:
Significado de Espontâneo
adjetivo
Que ocorre naturalmente; cujo desenvolvimento não é premeditado; que não possui nem
demonstra artificialismos; natural, sincero: sempre foi um sujeito muito espontâneo.
Que alguém faz por si mesmo sem que haja obrigação; voluntário: ele fez a doação de modo
espontâneo.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
Levando em consideração que o advérbio se caracteriza como uma classe invariável (não se
tornando passível de flexão), ele faz referência a um verbo, acima de tudo, a um adjetivo ou a
outro advérbio, propriamente dito.

5018

139544 ROSANGELA SANTOS SILVA

CUIDADOR DE
SAÚDE

2

1

Indeferido

Tendo em vista que o pronome indefinido se refere a um substantivo e com ele concorda em
gênero (masculino/feminino) e número (singular/plural), a flexão é um caso notável.
Inferimos que “muitas”, uma vez concordando com o substantivo “coisas”, apresenta variação,
estabelecendo assim a devida concordância. Nesse caso, resta-nos afirmar que estamos diante
de um pronome indefinido.
Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/amp/gramatica/adverbio-ou-pronomeindefinido.htm - RECURSO INDEFERIDO

5019

5021

139544 ROSANGELA SANTOS SILVA

139544 ROSANGELA SANTOS SILVA

CUIDADOR DE
SAÚDE

CUIDADOR DE
SAÚDE

2

2

15

19

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A palavra NUNCA está
intensificado a forma verbal "desgasta"complementando e reforçando o sentido de negação.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos descrito abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: Aspectos históricos, geográficos, econômicos e
políticos em nível de Mundo, Brasil, Estado do Rio de Janeiro e Município de Nilópolis/RJ.
Portanto, essas informações de cunho relacionados a atualidades referentes ao certame, não se
enquadram ao pressuposto em edital. Diante disso, RECURSO INDEFERIDO.

5022

139544 ROSANGELA SANTOS SILVA

2

21

Indeferido

CUIDADOR DE
SAÚDE

2

23

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: Assuntos de interesse geral veiculados pela
imprensa audiovisual e pela imprensa escrita. O enunciado da questão traz uma informação
sobre edição impressa da Voz dos Municípios Fluminenses (17 a 23 de junho de 2022), no
entanto, a pergunta é sobre a Secretaria da Fazenda - SEMFA, que é órgão integrante da
estrutura da Administração Direta, e é subordinado diretamente ao Prefeito, onde perguntou-se
no certame: Esse órgão é executor de quais tipos de políticas? Sendo portanto a resposta
correta: Econômico-tributário-fiscal. Esse tipo de pergunta solicitada no concurso, não envolve
um conhecimento que estivesse relacionado a um fato que tenha ocorrido após o lançamento
do edital. Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

SHIRLEI LOURENÇO DA
SILVA ESCORCIO

INSPETOR DE
ALUNOS

1

18

Deferido

A questão deve ser ANULADA.

147807

SIDNEY JOSÉ FERNANDES

VIGIA

2

36

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se o gabarito correto é o que conta como resposta: "V-F-F". Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida, porém o gabarito foi alterado.

147807

SIDNEY JOSÉ FERNANDES

VIGIA

2

34

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão, o "receio" é um sentimento que pode auxiliar o indivíduo em diversas situações, mas a
"inteligência emocional", conforme suscitado pelo recorrente é o "autocontrole" e não o receio.
A inteligência emocional tem cinco componentes: autoconhecimento, autocontrole, motivação,
empatia e habilidades sociais. Habilidade interpessoal compõe as chamadas habilidades sociais.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

5023

139544 ROSANGELA SANTOS SILVA

4908

82039

4914

4917

4913

CUIDADOR DE
SAÚDE

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: Aspectos históricos, geográficos, econômicos e
políticos em nível de Mundo, Brasil, Estado do Rio de Janeiro e Município de Nilópolis/RJ. O
enunciado da questão diz claramente que Nilópolis faz parte do Estado do Rio de Janeiro, além
do estado também existe o município denominado de Rio de Janeiro, portanto, conforme mapa
abaixo está claramente estabelecido os limites geográficos de Nilópolis.
http://www.emater.rj.gov.br/nilopolis.asp Somado a isso, a questão geográfica municipal de
Nilópolis não tem nenhuma relação com a data de lançamento do edital. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

147807

SIDNEY JOSÉ FERNANDES

VIGIA

2

32

4915

147807

SIDNEY JOSÉ FERNANDES

4958

118144

4928

80673 VANILDA SILVA DE OLIVEIRA

4934

4929

141604

128612

TATIANA NUNES FREITAS

VICTOR HUGO DOS SANTOS
MOURA

VICTOR HUGO GUIMARAES
DA SILVA

VIGIA

2

37

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão. A assertiva acerca da privacidade da vítima está incorreta, visto que traz a seguinte
redação: "Prestar socorros de urgência, preservar a segurança e, sempre que possível "evitar" a
privacidade da pessoa enferma [...], o que se espera da pessoa que está prestado o socorro é
exatamente o contrário, sempre que possível "PRESERVAR" a privacidade da vítima, como por
exemplo cobri-la, caso seja necessário remover suas vestes, entre outros cuidados. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

CUIDADOR DE
SAÚDE

1

10

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Significado de Espontâneo
adjetivo Que ocorre naturalmente; cujo desenvolvimento não é premeditado; que não possui
nem demonstra artificialismos; natural, sincero: sempre foi um sujeito muito espontâneo. Que
alguém faz por si mesmo sem que haja obrigação; voluntário: ele fez a doação de modo
espontâneo.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

INSPETOR DE
ALUNOS

1

18

Deferido

A questão deve ser ANULADA.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Significado de Espontâneo
adjetivo Que ocorre naturalmente; cujo desenvolvimento não é premeditado; que não possui
nem demonstra artificialismos; natural, sincero: sempre foi um sujeito muito espontâneo. Que
alguém faz por si mesmo sem que haja obrigação; voluntário: ele fez a doação de modo
espontâneo.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão está
fundamentada na explicação do Professor Pasquale Cipro Netto: O "porque" junto é uma
conjunção que indica causa, motivo, justificativa ou explicação. Um exemplo: "Eu não fui porque
estava doente". De acordo com o professor, "Porque estava doente" é a oração que indica a
razão pela qual ele não foi. Nesses casos, o "porque" é junto e sem acento. Com isso, é possível
existir "porque" junto mesmo em frases que terminam com interrogação, como esta: "Será que
ela está chateada comigo porque eu não fui ao aniversário dela?" Alguns professores
recomendam tentar trocar o "porque" junto por "pois". Se der certo, está correto o uso do
"porque" junto. Fonte: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/professor-pasqualeresponde-quando-usar-porque-por-que-porque-e-porque,e48fa3e873456b5c16a3e2e09816bb970frhzq00.html Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

CUIDADOR DE
SAÚDE

INSPETOR DE
ALUNOS

1

1

10

15

4993

4993

81523

81523

WELERSON FELIX DE
CASTRO

WELERSON FELIX DE
CASTRO

MOTORISTA SECRETARIA
MUNICIPAL SAÚDE

MOTORISTA SECRETARIA
MUNICIPAL SAÚDE

2

2

21

21

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: Assuntos de interesse geral veiculados pela
imprensa audiovisual e pela imprensa escrita. A questão traz a informação sobre a falta
generalizada de remédios, inicialmente a informação é sobre São Paulo, no entanto, outras
regiões do país sofrem do mesmo mal. De acordo com a fonta consultada Agência Brasil, a falta
de medicamentos está ligada aos seguintes fatores: " Segundo o Conselho Regional de Farmácia,
além das falhas logísticas que afetam diversas cadeias industriais em razão da pandemia de
covid-19, a guerra na Ucrânia e as fortes restrições de circulação para conter os surtos de
coronavírus na China também prejudicam o abastecimento de remédios." No caso da guerra da
Ucrânia em específico, devido ao conflito houve uma dificuldade geral nas importações de
insumos e o aumento do preço dos mesmos. Somado a isso, a resposta dada como gabarito
que NÃO se aplica a falta de medicamentos é: Intensas tempestades e furacões que destruíram a
maior fábrica de remédios no mundo, localizada em Istambul. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2022-06/farmaceuticos-apontam-falta-deremedios-nas-redes-publica-e-privada https://veja.abril.com.br/saude/por-que-guerra-naucrania-prejudica-atendimento-em-hospitais-de-sao-paulo/

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: Assuntos de interesse geral veiculados pela
imprensa audiovisual e pela imprensa escrita. A questão traz a informação sobre a falta
generalizada de remédios, inicialmente a informação é sobre São Paulo, no entanto, outras
regiões do país sofrem do mesmo mal. De acordo com a fonta consultada Agência Brasil, a falta
de medicamentos está ligada aos seguintes fatores: " Segundo o Conselho Regional de Farmácia,
além das falhas logísticas que afetam diversas cadeias industriais em razão da pandemia de
covid-19, a guerra na Ucrânia e as fortes restrições de circulação para conter os surtos de
coronavírus na China também prejudicam o abastecimento de remédios." No caso da guerra da
Ucrânia em específico, devido ao conflito houve uma dificuldade geral nas importações de
insumos e o aumento do preço dos mesmos. Somado a isso, a resposta dada como gabarito
que NÃO se aplica a falta de medicamentos é: Intensas tempestades e furacões que destruíram a
maior fábrica de remédios no mundo, localizada em Istambul. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2022-06/farmaceuticos-apontam-falta-deremedios-nas-redes-publica-e-privada https://veja.abril.com.br/saude/por-que-guerra-naucrania-prejudica-atendimento-em-hospitais-de-sao-paulo/

4980

135164

YASMIN DA ROCHA
DAMASCENO

CUIDADOR DE
SAÚDE

2

4

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:
Significado de Espontâneo
adjetivo
Que ocorre naturalmente; cujo desenvolvimento não é premeditado; que não possui nem
demonstra artificialismos; natural, sincero: sempre foi um sujeito muito espontâneo.
Que alguém faz por si mesmo sem que haja obrigação; voluntário: ele fez a doação de modo
espontâneo.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
Levando em consideração que o advérbio se caracteriza como uma classe invariável (não se
tornando passível de flexão), ele faz referência a um verbo, acima de tudo, a um adjetivo ou a
outro advérbio, propriamente dito.

4981

135164

YASMIN DA ROCHA
DAMASCENO

CUIDADOR DE
SAÚDE

2

1

Indeferido

Tendo em vista que o pronome indefinido se refere a um substantivo e com ele concorda em
gênero (masculino/feminino) e número (singular/plural), a flexão é um caso notável.
Inferimos que “muitas”, uma vez concordando com o substantivo “coisas”, apresenta variação,
estabelecendo assim a devida concordância. Nesse caso, resta-nos afirmar que estamos diante
de um pronome indefinido.
Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/amp/gramatica/adverbio-ou-pronomeindefinido.htm - RECURSO INDEFERIDO

4982

4983

135164

135164

YASMIN DA ROCHA
DAMASCENO

YASMIN DA ROCHA
DAMASCENO

CUIDADOR DE
SAÚDE

CUIDADOR DE
SAÚDE

2

38

Indeferido

Recurso não assiste ao recorrente, visto que, o recurso difere da questão.

Onde costuma ser utilizado como advérbio de lugar ou como pronome relativo. Essa palavra
possui noção de lugar, mas sempre no sentido estático, permanente, isto é, sem movimento.
Aonde possui lógica semelhante à da palavra onde: mesmas funções e ideia de lugar. Porém, sua
diferença está no fato de apresentar noção de movimento.

2

8

Indeferido

Portanto, em todas as questões esses princípios foram seguidos, EXCETO na alternativa B:
Aonde você encontrou esse lápis? (Sentido estático - Deveria ser ONDE)
Fonte: https://www.portugues.com.br/amp/gramatica/usos-onde-aonde.html - RECURSO
INDEFERIDO

Edital : 01/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS

Recursos contra o Gabarito Preliminar e questões das Provas Objetivas Nível Médio e Médio Técnico
Código do recurso Nº INSC
4605

4860

4684

153021

148189

139804

CANDIDATO

Vaga

ADELAIDE DE OLIVEIRA
ROSA BARBOSA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

ADRIANA COUTINHO

ADRIANA DE ALMEIDA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

INTÉRPRETE DE LIBRAS

Nº prova Nº questão
1

2

2

Status

Resposta

11

Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

30

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:
O período colonial foi
marcado pela exploração comercial das matérias primas encontradas em território brasileiro.
Depois do pau-brasil, a descoberta da cana-de-açúcar na região nordeste foi de suma
importância para a continuidade da colonização portuguesa. Para a realização do trabalho de
plantio e colheita, os indígenas foram escravizados. Posteriormente, com a agricultura de cana
nas colônias africanas, foi favorecida uma relação entre o continente africano e o Brasil:
estabeleceu-se, por essa razão, a escravização de indivíduos africanos. Fonte:
https://vestibulares.estrategia.com/portal/materias/historia/historia-do-brasil/#Cana-deacucar-no-periodo-colonial O açúcar comum é resultado de um processo de transformação
que foi desenvolvido por volta do século VI a.C. a partir da cana-de-açúcar. As Cruzadas foram
responsáveis pelo acesso dos povos europeus a essa iguaria, que passou a ser muito apreciada.
Por volta do século XII, a então República de Veneza passou a dominar seu processo de
Indeferido
produção e abastecer a Europa. O primeiro engenho de que se tem registro em terras
brasileiras é datado de 1516, no litoral da Província de Pernambuco, pelo administrador colonial
Pepo Capico. Porém, foi a partir da década de 1530 que o engenho foi implementado de fato na
colônia, sobretudo em São Vicente e Pernambuco, como forma de sistematização de um
processo de produção açucareira de caráter extensivo e também de povoamento das regiões
recém-descobertas. A partir de então, a produção de açúcar passou a desempenhar um papel
fundamental sob diversos aspectos de todo o sistema colonial português. Além do seu impacto
na alimentação, na colônia e também no mundo, sua produção em grande escala permitiu
maiores acessos ao produto. Todo o seu sistema de produção acabou formando também as
bases sociais de todo o período e possui heranças até os dias de hoje. Os engenhos foram,
portanto, o principal modelo de unidade produtiva de uma das bases econômicas do Brasil
Colonial. Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/economiaacucareira.htm Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

32

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A seta na figura indica o
Indeferido
movimento. A única alternativa que atende ao enunciado é: Ontem Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4705

4669

4788

4544

139804

139804

ADRIANA DE ALMEIDA

ADRIANA DE ALMEIDA

INTÉRPRETE DE LIBRAS

INTÉRPRETE DE LIBRAS

151292

AILTON CEZAR GONÇALVES
LARANJA

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

161950

ALESSANDRA CARDOSO
CUNHA LIMA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

2

1

2

38

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: "Quando se fala de
Bilinguismo no campo da educação de surdos, relata-se à existência de duas línguas nesse
ambiente, ou seja, <u>a Língua Oral dos ouvintes, no caso do Brasil, o Português Brasileiro e a
Língua de Sinais no caso dos surdos do Brasil a LIBRAS.</u> Pereira, (2000, p. 104) afirma sobre
os estudos realizados por Ferreira Brito: ... o português escrito pode ser plenamente adquirido
pelo surdo, se a metodologia recorrer a estratégias visuais, essencialmente a LIBRAS, não
Indeferido
enfatizando a relação letra-som, e se essas estratégias forem similares àquelas utilizadas no
ensino de segunda língua ou língua estrangeira. Acrescenta que a fala tem papel fundamental
no processo de aquisição da escrita, mas apenas no que diz respeito à estruturação dos
conceitos e das ideias, sendo, pois, perfeitamente possível substituí-la pela LIBRAS, que na
realidade, nada mais é do que a fala dessa modalidade gestual-visual da língua."
https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/53115/1/2016_art_gflkesio2.pdf Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

39

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Como divulgado em gabarito
Indeferido
oficial, a afirmativa que atende ao enunciado da questão é: CERTO. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

33

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: amamentação e desmame - como auxiliar a mãe.
O aleitamento materno deve ser estimulado de todas as formas possíveis, no entanto, o
desmame precoce pode ser realizado tanto pelas mães quanto pelos próprios bebês. Segundo
Ogaard, Larsson, e Lindsten (1994) apud Neiva et al (2003) Assim como a mamadeira, os hábitos
orais refletem diretamente no desenvolvimento motor-oral, craniofacial e no crescimento
ósseo. A presença de hábitos orais afeta o sucesso do aleitamento materno, podendo trazer,
Indeferido
como consequência, o desmame precoce ou vice-versa, ou seja, com o desmame precoce a
criança não supre suas necessidades de sucção e acaba adquirindo hábitos de sucção não
nutritiva (SNN), dentre eles, a sucção digital e o uso de chupeta, decorrendo em alterações na
oclusão dentária. Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
Fonte:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/aleitamento_materno_alimentar_desmame.pdf
Neiva, F.C.B.; Cattoni, D.M.; Ramos, J.L.A.; Issler, H. Desmame precoce: implicações para o
desenvolvimento motor-oral. J. Pediatr. 79 (1), 2003.

22

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

4747

4580

155020

ALESSANDRA CRISTINA
SCHELLES VICTOR

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

148160

ALESSANDRA DE JESUS
DOS SANTOS

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

1

34

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: noções de puericultura. A questão destina-se a
avaliar o conhecimento do candidato relacionado ao assunto puericultura, que dentre outros
aspectos está interligado ao desenvolvimento infantil e dentre os quesitos ligados a
puericultura encontra-se a alimentação, portanto, o exemplo referente ao assunto puericultura
que consta no gabarito relaciona-se à alimentação. Somado a isso as demais opções de
Indeferido resposta trazem opções claras que não podem ser identificadas como puericultura, sendo eles:
projeto político pedagógico, higienização de brinquedos e primeiros socorros. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO. Fonte: Luís R. C. M.
BonilhaCarlos R. S. F. Rivorêdo. Puericultura: duas concepções distintas. J. Pediatr, 81, 2005.
Disponível em:&lt;https://www.scielo.br/j/jped/a/Vfk6r6ymdhGM3pT6SH7RYKD/&gt;
Puericultura na educação infantil. Disponível em:
&lt;https://www.melhorescola.com.br/artigos/puericultura-na-educacao-infantil-a-atencaointegral-a-saude-da-crianca-na-escola&gt;

22

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

Deferido

4682

4690

123044

123044

ALESSANDRA MARIA DA
COSTA DOS REIS

ALESSANDRA MARIA DA
COSTA DOS REIS

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

2

30

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:
O período colonial foi
marcado pela exploração comercial das matérias primas encontradas em território brasileiro.
Depois do pau-brasil, a descoberta da cana-de-açúcar na região nordeste foi de suma
importância para a continuidade da colonização portuguesa. Para a realização do trabalho de
plantio e colheita, os indígenas foram escravizados. Posteriormente, com a agricultura de cana
nas colônias africanas, foi favorecida uma relação entre o continente africano e o Brasil:
estabeleceu-se, por essa razão, a escravização de indivíduos africanos. Fonte:
https://vestibulares.estrategia.com/portal/materias/historia/historia-do-brasil/#Cana-deacucar-no-periodo-colonial O açúcar comum é resultado de um processo de transformação
que foi desenvolvido por volta do século VI a.C. a partir da cana-de-açúcar. As Cruzadas foram
responsáveis pelo acesso dos povos europeus a essa iguaria, que passou a ser muito apreciada.
Por volta do século XII, a então República de Veneza passou a dominar seu processo de
Indeferido
produção e abastecer a Europa. O primeiro engenho de que se tem registro em terras
brasileiras é datado de 1516, no litoral da Província de Pernambuco, pelo administrador colonial
Pepo Capico. Porém, foi a partir da década de 1530 que o engenho foi implementado de fato na
colônia, sobretudo em São Vicente e Pernambuco, como forma de sistematização de um
processo de produção açucareira de caráter extensivo e também de povoamento das regiões
recém-descobertas. A partir de então, a produção de açúcar passou a desempenhar um papel
fundamental sob diversos aspectos de todo o sistema colonial português. Além do seu impacto
na alimentação, na colônia e também no mundo, sua produção em grande escala permitiu
maiores acessos ao produto. Todo o seu sistema de produção acabou formando também as
bases sociais de todo o período e possui heranças até os dias de hoje. Os engenhos foram,
portanto, o principal modelo de unidade produtiva de uma das bases econômicas do Brasil
Colonial. Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/economiaacucareira.htm Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

32

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão está baseada no
seguinte contéudo programático previsto no EDITAL: IV. GEOGRAFIA: 5. Fundamentos da
Demografia: distribuição espacial da população, dinâmicas do crescimento demográfico,
estrutura populacional, movimentos populacionais, desigualdades socioeconômicas e questões
étnicas e de gênero. Destaca-se ainda que Densidade demográfica: é a taxa que mede o
Indeferido
número de pessoas em determinado espaço, geralmente medida em habitantes por quilômetro
quadrado (hab/km²). Também é chamada de população relativa, ou seja, densidade
demográfica ou densidade populacional, é a razão entre a população absoluta de um
determinado território e a área onde essa população está distribuída. Fonte:
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/populacao-absoluta-populacao-relativa.htm
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4670

136671

ALESSANDRA TRINDADE
LOUREIRO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

7

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: No trecho: "Diz dona
Francisca, minha faxineira rezadeira, QUE acaba de chegar" a palavra "QUE", no contexto em
que foi empregada pertence à classe dos Pronomes. Trata-se de um Pronome Relativo,
Indeferido iniciando uma oração subordinada adjetiva. A oração "QUE acaba de chegar" funciona como
adjunto adnominal, especificando "que é a que acaba de chegar". Pronomes relativos são os
pronomes que retomam um substantivo mencionado anteriormente na frase, no caso o QUE,
retona a Dona Franscisca: "Dona Francisca acaba de chegar" Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4716

136101

ALEXANDRE RODRIGUES
FERREIRA MACHADO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

12

Indeferido

Recurso não corresponde a questão

4559

122568

AMANDA GUEDES DOS
SANTOS ARAÚJO

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

2

20

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

4472

82898

AMANDA NAVARRO DA
SILVA

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

2

11

Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

4478

82898

AMANDA NAVARRO DA
SILVA

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

2

23

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

30

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: noções de puericultura. A questão destina-se a
avaliar o conhecimento do candidato relacionado ao assunto puericultura, que dentre outros
aspectos está interligado ao desenvolvimento infantil e dentre os quesitos ligados a
puericultura encontra-se a alimentação, portanto, o exemplo referente ao assunto puericultura
que consta no gabarito relaciona-se à alimentação. Somado a isso as demais opções de
Indeferido resposta trazem opções claras que não podem ser identificadas como puericultura, sendo eles:
projeto político pedagógico, higienização de brinquedos e primeiros socorros. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO. Fonte: Luís R. C. M.
BonilhaCarlos R. S. F. Rivorêdo. Puericultura: duas concepções distintas. J. Pediatr, 81, 2005.
Disponível em:&lt;https://www.scielo.br/j/jped/a/Vfk6r6ymdhGM3pT6SH7RYKD/&gt;
Puericultura na educação infantil. Disponível em:
&lt;https://www.melhorescola.com.br/artigos/puericultura-na-educacao-infantil-a-atencaointegral-a-saude-da-crianca-na-escola&gt;

4480

82898

AMANDA NAVARRO DA
SILVA

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

2

4753

4752

132093

132093

ANA CAROLINA RIBEIRO
VALENCA

ANA CAROLINA RIBEIRO
VALENCA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

2

4

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em "Na matemática de
dona Francisca, quatro abraços por dia dão para sobreviver" a vírgula é utilizada para isolar o
adjunto adverbial deslocado. A frase está na ordem indireta: "Quatro abraços por dia dão para
sobreviver na matemática de dona Francisca" (ordem direta) Segundo o Manual de
Comunicação da Secom (Senado Federal), usa-se sempre a vírgula para separar o adjunto
Indeferido
adverbial longo que estiver deslocado. Exemplo: Na reunião de ontem, a CRE aprovou a
indicação de Affonso Emílio de Alencastro Massot para o cargo de embaixador no Líbano e a de
Arnaldo Caiche D'Oliveira, que já responde pelo Benin, para exercer cumulativamente o cargo
de embaixador no Níger.
Fonte:https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/estilos/adjunto-adverbialdeslocado Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

7

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: No trecho: "Diz dona
Francisca, minha faxineira rezadeira, QUE acaba de chegar" a palavra "QUE", no contexto em
que foi empregada pertence à classe dos Pronomes. Trata-se de um Pronome Relativo,
Indeferido iniciando uma oração subordinada adjetiva. A oração "QUE acaba de chegar" funciona como
adjunto adnominal, especificando "que é a que acaba de chegar". Pronomes relativos são os
pronomes que retomam um substantivo mencionado anteriormente na frase, no caso o QUE,
retona a Dona Franscisca: "Dona Francisca acaba de chegar" Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4751

132093

ANA CAROLINA RIBEIRO
VALENCA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

35

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: No trecho: "Eu sabia QUE a
vida nunca era tão fácil", a palavra destacada é classificada como Conjunção Subordinativa
Integrante. Conjunções integrantes são conjunções subordinativas que introduzem orações
Indeferido
substantivas, ou seja, orações que atuam como um substantivo na frase, desempenhando
funções de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicado nominal e
aposto. Eu sabia o que? "QUE a vida nunca era tão fácil" - objeto direto. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4745

154266

ANA CECILIA BRAGA
HELMERT

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

23

Indeferido

4542

86428

ANA CLÁUDIA DUTRA DE
SOUZA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

19

86428

ANA CLÁUDIA DUTRA DE
SOUZA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4538

2

22

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.
Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

4556

86428

ANA CLÁUDIA DUTRA DE
SOUZA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4701

162051

ANA CLAUDIA MENDES DE
FARIAS

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

132100

ANA JÚLIA GOMES DE
BARROS SOUZA

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

85534

ANA PAULA CALDAS
BANDEIRA DA SILVA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

110671

ANA PAULA QUEIROZ
ABREU

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4660

4693

4772

4776

4782

110671

97026

ANA PAULA QUEIROZ
ABREU

ANASTÁCIA LIMA DA SILVA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

2

3

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em "Acumular nos DÁ a
sensação de permanência, apesar de a vida ser impermanente", a palavra DÁ é uma
Indeferido
monossílaba tônica e não uma oxítona. A Monossílaba é uma Palavra que possui apenas 1
sílaba, enquanto a oxítona quando a última sílaba é tônica. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

2

11

Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

2

1

2

2

1

20

22

22

7

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: No trecho: "Diz dona
Francisca, minha faxineira rezadeira, QUE acaba de chegar" a palavra "QUE", no contexto em
que foi empregada pertence à classe dos Pronomes. Trata-se de um Pronome Relativo,
Indeferido iniciando uma oração subordinada adjetiva. A oração "QUE acaba de chegar" funciona como
adjunto adnominal, especificando "que é a que acaba de chegar". Pronomes relativos são os
pronomes que retomam um substantivo mencionado anteriormente na frase, no caso o QUE,
retona a Dona Franscisca: "Dona Francisca acaba de chegar" Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

29

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: o processo de desenvolvimento infantil e
estímulos adequados a cada fase. De acordo com o documento oficial do Ministério da Saúde,
conforme encontra-se citado na fonte, segue-se a informação de permanência na posição
Indeferido
sentado, a partir dos seis meses e as demais questões como: agarrar objetos - 4 meses;
caminhar só - de 12 a 14 meses e engatinhar - 10 meses. Entende-se que cada criança tem a
sua particularidade na escala temporal do desenvolvimento, mas em geral, são os tempos
dispostos acima. Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4783

97026

ANASTÁCIA LIMA DA SILVA

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

1

31

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: amamentação e desmame - como auxiliar a mãe.
Indeferido O processo de desmame pode ser realizado de forma gradual. Esse processo pode ser realizado
tanto pela mãe quanto pelo bebê, mesmo que de forma precoce. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO. Fonte:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/aleitamento_materno_alimentar_desmame.pdf

4552

81608

ANDREIA DA ROSA SOARES

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

1

22

Deferido

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

4553

81608

ANDREIA DA ROSA SOARES

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4615

90032

ANDRESA ANTONIETA
QUINTINO ARAUJO DA
SILVA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

19

4640

131594

ANGELICA DA CONCEIÇÃO
DA SILVA CALIXTO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

33

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.
Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.
- Recurso não corresponde a questão

4713

127752

ARIANE DA SILVA GOMES

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

17

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o inciso I do art. 7º Lei Federal nº 9.394 de 20/12/1996 - Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional afirma: "I - prova ou aula de reposição, CONFORME O
CASO , a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário
agendado com sua anuência expressa". O enunciado da questão é bem claro ao afirmar que o
Indeferido aluno deixou de fazer uma prova: "ausentou-se no dia da prova de Matemática, prevista no
calendário de provas da escola". Se a contraprestação é definida conforme o caso, na situação
em pauta o aluno fará nova prova e não um trabalho. Sobre as alegações de gabarito iguais,
após análise desta banca não foi identificado nehuma alternativa que conste a mesma redação.
Desta feita, o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a questão. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

4526

80990

AURENISE DA SILVA NENZI
SOBRAL

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

4573

153001

BÁRBARA ROSALINO
PINHEIRO MATOS

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

29

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A palavra "DEBATE" na frase
de Joseph Joubert obedece ao processo de formação de palavras "Derivação Regressiva"
Indeferido
Segundo o portal www.meudicionario.org a ORIGEM DA PALAVRA DEBATE é Derivação
regressiva de debater, Fonte: https://www.meudicionario.org/debate Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4574

153001

BÁRBARA ROSALINO
PINHEIRO MATOS

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

30

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Um campo de futebol já
adaptado às dimensões do "Padrão Fifa" possui 68 metros de largura e 105 metros de
Indeferido
comprimento. Se um jogador percorrer esse campo 5 vezes, ele percorrerá 1730 metros 68 +
68 + 105 + 105 = 346 x 5 = 1730 Formação de perímetros que é a soma do percurso Diante
dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4575

153001

BÁRBARA ROSALINO
PINHEIRO MATOS

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

32

Indeferido

4569

93436

BEATRIZ ROCHA RIBEIRO
NERY

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

19

4567

93436

BEATRIZ ROCHA RIBEIRO
NERY

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

22

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

4579

140806

BEATRIZ SOUZA DOS
SANTOS

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

22

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

A fundamentação do candidato(a) não corresponde a questão no qual ele impetrou recurso,
portanto RECURSO INDEFERIDO.
Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

4576

4558

4639

140806

154535

81194

BEATRIZ SOUZA DOS
SANTOS

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

BEATRIZ VIEIRA DE BRITO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

BRUNA LUISA NOGUEIRA
FERNANDES DE MORAIS

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

2

1

2

39

22

10

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: O comando da questão
solicitava ao Candidato assinalar a alternativa com afirmação correta. Portanto observa-se o
seguinte: O Setor secundário é o estágio no qual ocorre a produção a partir dos recursos
naturais existentes para exploração. (ERRADO - O Setor Primário é o estágio no qual ocorre a
produção a partir dos recursos naturais existentes para exploração.) O Setor primário é o
campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se encontram os produtos
de maior valor agregado, definido como o setor de comércio e prestação de serviços. (ERRADO O Setor Terciário é o campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se
encontram os produtos de maior valor agregado.) O Setor terciário da economia corresponde
Indeferido
ao momento quando as matérias-primas são transformadas em produtos industrializados de
alto valor agregado. Isso ocorre devido o emprego de altas tecnologias. (ERRADO - O Setor
Secundário da economia corresponde ao momento quando as matérias-primas são
transformadas em produtos industrializados de alto valor agregado. Isso ocorre devido o
emprego de altas tecnologias.) Quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será. (CORRETO - Segundo o portal
https://www.todamateria.com.br, quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será.) Fonte:
https://www.todamateria.com.br/setores-da-economia/ Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão está fundamentada
na explicação do Professor Pasquale Cipro Netto: O "porque" junto é uma conjunção que
indica causa, motivo, justificativa ou explicação. Um exemplo: "Eu não fui porque estava
doente". De acordo com o professor, "Porque estava doente" é a oração que indica a razão
pela qual ele não foi. Nesses casos, o "porque" é junto e sem acento. Com isso, é possível
Indeferido existir "porque" junto mesmo em frases que terminam com interrogação, como esta: "Será que
ela está chateada comigo porque eu não fui ao aniversário dela?" Alguns professores
recomendam tentar trocar o "porque" junto por "pois". Se der certo, está correto o uso do
"porque" junto. Fonte: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/professor-pasqualeresponde-quando-usar-porque-por-que-porque-e-porque,e48fa3e873456b5c16a3e2e09816bb970frhzq00.html Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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4667
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BRUNO SERGIO SCARPA
MONTEIRO GUEDES

4668
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4712
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PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

3

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em "Acumular nos DÁ a
sensação de permanência, apesar de a vida ser impermanente", a palavra DÁ é uma
Indeferido
monossílaba tônica e não uma oxítona. A Monossílaba é uma Palavra que possui apenas 1
sílaba, enquanto a oxítona quando a última sílaba é tônica. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

2

12

Indeferido

Recurso não corresponde a questão

2

13

Indeferido

Recurso não corresponde a questão

2

15

Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

24

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão. Explica-se, o inciso V do art. 53 do ECRIAD versa: "V - acesso à escola pública e
gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos
que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. (Redação dada pela Lei
nº 13.845, de 2019)" ao passo que na alternativa a ser assinalada como incorreta consta a
Indeferido
seguinte redação: "Acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se
vagas, SEMPRE QUE POSSÍVEL , no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma
etapa ou ciclo de ensino da educação básica." A lei não contempla essa faculdade, qual seja:
"sempre que possível", contempla apenas a obrigatoriedade do cumprimento. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

2

4680

106217

BRUNO SERGIO SCARPA
MONTEIRO GUEDES

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

39

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: O comando da questão
solicitava ao Candidato assinalar a alternativa com afirmação correta. Portanto observa-se o
seguinte: O Setor secundário é o estágio no qual ocorre a produção a partir dos recursos
naturais existentes para exploração. (ERRADO - O Setor Primário é o estágio no qual ocorre a
produção a partir dos recursos naturais existentes para exploração.) O Setor primário é o
campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se encontram os produtos
de maior valor agregado, definido como o setor de comércio e prestação de serviços. (ERRADO O Setor Terciário é o campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se
encontram os produtos de maior valor agregado.) O Setor terciário da economia corresponde
Indeferido
ao momento quando as matérias-primas são transformadas em produtos industrializados de
alto valor agregado. Isso ocorre devido o emprego de altas tecnologias. (ERRADO - O Setor
Secundário da economia corresponde ao momento quando as matérias-primas são
transformadas em produtos industrializados de alto valor agregado. Isso ocorre devido o
emprego de altas tecnologias.) Quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será. (CORRETO - Segundo o portal
https://www.todamateria.com.br, quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será.) Fonte:
https://www.todamateria.com.br/setores-da-economia/ Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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BRUNO VASCONCELLOS DA
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PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2
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Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

4796

BRUNO VASCONCELLOS DA
104472
SILVA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

22

Deferido

4622

94721

CAMILE MELO GUEDES
HORATO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

94721

CAMILE MELO GUEDES
HORATO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

108410

CATIANE CRISTINE
OLIVEIRA LADEIRA

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

4625

4733

2

2

22

19

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.
Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão, todas as sentenças são divergentes em relação ao texto da lei e portanto estão
Indeferido
incorretas, assim sendo a alternativa a ser assinalada é a que contem como resposta: "F, F, F, F".
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

CINTIA FERREIRA
SANANDREZ WAIT

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
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SOUZA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
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2

2

1

1
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35

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:
O período colonial foi
marcado pela exploração comercial das matérias primas encontradas em território brasileiro.
Depois do pau-brasil, a descoberta da cana-de-açúcar na região nordeste foi de suma
importância para a continuidade da colonização portuguesa. Para a realização do trabalho de
plantio e colheita, os indígenas foram escravizados. Posteriormente, com a agricultura de cana
nas colônias africanas, foi favorecida uma relação entre o continente africano e o Brasil:
estabeleceu-se, por essa razão, a escravização de indivíduos africanos. Fonte:
https://vestibulares.estrategia.com/portal/materias/historia/historia-do-brasil/#Cana-deacucar-no-periodo-colonial O açúcar comum é resultado de um processo de transformação
que foi desenvolvido por volta do século VI a.C. a partir da cana-de-açúcar. As Cruzadas foram
responsáveis pelo acesso dos povos europeus a essa iguaria, que passou a ser muito apreciada.
Por volta do século XII, a então República de Veneza passou a dominar seu processo de
Indeferido
produção e abastecer a Europa. O primeiro engenho de que se tem registro em terras
brasileiras é datado de 1516, no litoral da Província de Pernambuco, pelo administrador colonial
Pepo Capico. Porém, foi a partir da década de 1530 que o engenho foi implementado de fato na
colônia, sobretudo em São Vicente e Pernambuco, como forma de sistematização de um
processo de produção açucareira de caráter extensivo e também de povoamento das regiões
recém-descobertas. A partir de então, a produção de açúcar passou a desempenhar um papel
fundamental sob diversos aspectos de todo o sistema colonial português. Além do seu impacto
na alimentação, na colônia e também no mundo, sua produção em grande escala permitiu
maiores acessos ao produto. Todo o seu sistema de produção acabou formando também as
bases sociais de todo o período e possui heranças até os dias de hoje. Os engenhos foram,
portanto, o principal modelo de unidade produtiva de uma das bases econômicas do Brasil
Colonial. Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/economiaacucareira.htm Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4892

81469

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

1

3

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em "Eis o que percebo,
professora", a palavra professora atua como VOCATIVO. Vocativos são termos isolados da
oração que cumprem função de chamar a atenção do interlocutor ou colocá-lo em evidência no
Indeferido discurso. O vocativo sempre aparece isolado entre vírgulas, se estiver no meio da oração. Claro,
se estiver no começo, usamos a vírgula depois. Se o vocativo estiver no fim da oração, usamos a
vírgula antes. Fonte: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/vocativo-para-chamaro-ouvinte.htmfoto=8/ Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.
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PROFESSOR I DA
134095 CRISTIANE MOTTA DOS REIS EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1
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Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.
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PROFESSOR I DA
134095 CRISTIANE MOTTA DOS REIS EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
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INTÉRPRETE DE LIBRAS

1

2

2
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Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

38

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: "Quando se fala de
Bilinguismo no campo da educação de surdos, relata-se à existência de duas línguas nesse
ambiente, ou seja, <u>a Língua Oral dos ouvintes, no caso do Brasil, o Português Brasileiro e a
Língua de Sinais no caso dos surdos do Brasil a LIBRAS.</u> Pereira, (2000, p. 104) afirma sobre
os estudos realizados por Ferreira Brito: ... o português escrito pode ser plenamente adquirido
pelo surdo, se a metodologia recorrer a estratégias visuais, essencialmente a LIBRAS, não
Indeferido
enfatizando a relação letra-som, e se essas estratégias forem similares àquelas utilizadas no
ensino de segunda língua ou língua estrangeira. Acrescenta que a fala tem papel fundamental
no processo de aquisição da escrita, mas apenas no que diz respeito à estruturação dos
conceitos e das ideias, sendo, pois, perfeitamente possível substituí-la pela LIBRAS, que na
realidade, nada mais é do que a fala dessa modalidade gestual-visual da língua."
https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/53115/1/2016_art_gflkesio2.pdf Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

39

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Como divulgado em gabarito
Indeferido
oficial, a afirmativa que atende ao enunciado da questão é: CERTO. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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1

2

2

2

18

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que a alternativa correta é a que consta como resposta: "Educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio." A questão trata do Art. 21 da Lei Federal nº
9.394 de 20/12/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o referido artigo versa
sobre a composição da educação escolar, qual seja: I - Educação Básica, formada pela educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio e II - educação superior. O enunciado da questão é
bem claro em seu comando quando questiona acerca da composição da educação básica, o uso
Indeferido
do termo "educação escolar básica" não compromete a compreensão do que está sendo
questionado pois as formas de educação que constam no artigo são "EDUCAÇÃO ESCOLAR", o
artigo não ventila outra forma de educação, refere-se única e exclusivamente a esse tipo.
Sendo assim, fica nítido que apenas a resposta acima citada seria possível, visto que o ensino
superior, não faz parte da educação básica. Desta feita, o recorrente não apresentou
fundamentação que invalidasse a questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a
questão está mantida.

8

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: O sujeito da oração "Já
ouviu falar em toxinas da casa?" é oculto "VOCÊ". Sujeito oculto, também chamado de sujeito
Indeferido
elíptico, sujeito desinencial e sujeito implícito, é aquele que está implícito na desinência verbal
da oração ou no seu contexto. Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.

9

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: O sujeito da oração "Já
ouviu falar em toxinas da casa?" é oculto "VOCÊ". Sujeito oculto, também chamado de sujeito
Indeferido
elíptico, sujeito desinencial e sujeito implícito, é aquele que está implícito na desinência verbal
da oração ou no seu contexto. Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.

36

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão está
fundamentada na explicação do Professor Pasquale Cipro Netto: O "porque" junto é uma
conjunção que indica causa, motivo, justificativa ou explicação. Um exemplo: "Eu não fui
porque estava doente". De acordo com o professor, "Porque estava doente" é a oração que
indica a razão pela qual ele não foi. Nesses casos, o "porque" é junto e sem acento. Com isso, é
Indeferido possível existir "porque" junto mesmo em frases que terminam com interrogação, como esta:
"Será que ela está chateada comigo porque eu não fui ao aniversário dela?" Alguns professores
recomendam tentar trocar o "porque" junto por "pois". Se der certo, está correto o uso do
"porque" junto. Fonte: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/professor-pasqualeresponde-quando-usar-porque-por-que-porque-e-porque,e48fa3e873456b5c16a3e2e09816bb970frhzq00.html Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
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Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

29

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: amamentação e desmame - como auxiliar a mãe.
O aleitamento materno deve ser estimulado de todas as formas possíveis, no entanto, o
desmame precoce pode ser realizado tanto pelas mães quanto pelos próprios bebês. Segundo
Ogaard, Larsson, e Lindsten (1994) apud Neiva et al (2003) Assim como a mamadeira, os hábitos
orais refletem diretamente no desenvolvimento motor-oral, craniofacial e no crescimento
ósseo. A presença de hábitos orais afeta o sucesso do aleitamento materno, podendo trazer,
Indeferido
como consequência, o desmame precoce ou vice-versa, ou seja, com o desmame precoce a
criança não supre suas necessidades de sucção e acaba adquirindo hábitos de sucção não
nutritiva (SNN), dentre eles, a sucção digital e o uso de chupeta, decorrendo em alterações na
oclusão dentária. Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
Fonte:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/aleitamento_materno_alimentar_desmame.pdf
Neiva, F.C.B.; Cattoni, D.M.; Ramos, J.L.A.; Issler, H. Desmame precoce: implicações para o
desenvolvimento motor-oral. J. Pediatr. 79 (1), 2003.

30

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: noções de puericultura. A questão destina-se a
avaliar o conhecimento do candidato relacionado ao assunto puericultura, que dentre outros
aspectos está interligado ao desenvolvimento infantil e dentre os quesitos ligados a
puericultura encontra-se a alimentação, portanto, o exemplo referente ao assunto puericultura
que consta no gabarito relaciona-se à alimentação. Somado a isso as demais opções de
Indeferido resposta trazem opções claras que não podem ser identificadas como puericultura, sendo eles:
projeto político pedagógico, higienização de brinquedos e primeiros socorros. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO. Fonte: Luís R. C. M.
BonilhaCarlos R. S. F. Rivorêdo. Puericultura: duas concepções distintas. J. Pediatr, 81, 2005.
Disponível em:&lt;https://www.scielo.br/j/jped/a/Vfk6r6ymdhGM3pT6SH7RYKD/&gt;
Puericultura na educação infantil. Disponível em:
&lt;https://www.melhorescola.com.br/artigos/puericultura-na-educacao-infantil-a-atencaointegral-a-saude-da-crianca-na-escola&gt;

22

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Deferido

4855

99891

DAILANE SILVA DOS
SANTOS

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

99891

DAILANE SILVA DOS
SANTOS

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4563

145234

DAMARIS DIAS DA SILVA
PONTES

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4765

118740

DAYANE CONSTANTINO
MOURA

4768

118740

DAYANE CONSTANTINO
MOURA

4771

118740

DAYANE CONSTANTINO
MOURA

4774

118740

DAYANE CONSTANTINO
MOURA

4533

151005

DAYANE DOS REIS SILVA

4853

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

2

3

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em "Acumular nos DÁ a
sensação de permanência, apesar de a vida ser impermanente", a palavra DÁ é uma
Indeferido
monossílaba tônica e não uma oxítona. A Monossílaba é uma Palavra que possui apenas 1
sílaba, enquanto a oxítona quando a última sílaba é tônica. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

18

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que a alternativa correta é a que consta como resposta: "Educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio." A questão trata do Art. 21 da Lei Federal nº
9.394 de 20/12/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o referido artigo versa
sobre a composição da educação escolar, qual seja: I - Educação Básica, formada pela educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio e II - educação superior. O enunciado da questão é
bem claro em seu comando quando questiona acerca da composição da educação básica, o uso
Indeferido
do termo "educação escolar básica" não compromete a compreensão do que está sendo
questionado pois as formas de educação que constam no artigo são "EDUCAÇÃO ESCOLAR", o
artigo não ventila outra forma de educação, refere-se única e exclusivamente a esse tipo.
Sendo assim, fica nítido que apenas a resposta acima citada seria possível, visto que o ensino
superior, não faz parte da educação básica. Desta feita, o recorrente não apresentou
fundamentação que invalidasse a questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a
questão está mantida.

1

22

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

2

11

Indeferido

Recurso não corresponde a questão

2

12

Indeferido

Recurso não corresponde a questão

2

13

Indeferido

2

15

Indeferido

2

19

- Recurso não corresponde a questão

- Recurso não corresponde a questão
Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

4535

151005

DAYANE DOS REIS SILVA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

22

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

4530

151005

DAYANE DOS REIS SILVA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

7

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: No trecho: "Diz dona
Francisca, minha faxineira rezadeira, QUE acaba de chegar" a palavra "QUE", no contexto em
que foi empregada pertence à classe dos Pronomes. Trata-se de um Pronome Relativo,
Indeferido iniciando uma oração subordinada adjetiva. A oração "QUE acaba de chegar" funciona como
adjunto adnominal, especificando "que é a que acaba de chegar". Pronomes relativos são os
pronomes que retomam um substantivo mencionado anteriormente na frase, no caso o QUE,
retona a Dona Franscisca: "Dona Francisca acaba de chegar" Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4671

96827

DAYSE GALVÃO DE
MENDONÇA MACHADO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

15

Indeferido

4889

120972 DENIS DE OLIVEIRA PESSOA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

19

120972 DENIS DE OLIVEIRA PESSOA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4891

4895

120972 DENIS DE OLIVEIRA PESSOA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

2

22

7

- Recurso não corresponde a questão
Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: No trecho: "Diz dona
Francisca, minha faxineira rezadeira, QUE acaba de chegar" a palavra "QUE", no contexto em
que foi empregada pertence à classe dos Pronomes. Trata-se de um Pronome Relativo,
Indeferido iniciando uma oração subordinada adjetiva. A oração "QUE acaba de chegar" funciona como
adjunto adnominal, especificando "que é a que acaba de chegar". Pronomes relativos são os
pronomes que retomam um substantivo mencionado anteriormente na frase, no caso o QUE,
retona a Dona Franscisca: "Dona Francisca acaba de chegar" Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

30

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:
O período colonial foi
marcado pela exploração comercial das matérias primas encontradas em território brasileiro.
Depois do pau-brasil, a descoberta da cana-de-açúcar na região nordeste foi de suma
importância para a continuidade da colonização portuguesa. Para a realização do trabalho de
plantio e colheita, os indígenas foram escravizados. Posteriormente, com a agricultura de cana
nas colônias africanas, foi favorecida uma relação entre o continente africano e o Brasil:
estabeleceu-se, por essa razão, a escravização de indivíduos africanos. Fonte:
https://vestibulares.estrategia.com/portal/materias/historia/historia-do-brasil/#Cana-deacucar-no-periodo-colonial O açúcar comum é resultado de um processo de transformação
que foi desenvolvido por volta do século VI a.C. a partir da cana-de-açúcar. As Cruzadas foram
responsáveis pelo acesso dos povos europeus a essa iguaria, que passou a ser muito apreciada.
Por volta do século XII, a então República de Veneza passou a dominar seu processo de
Indeferido
produção e abastecer a Europa. O primeiro engenho de que se tem registro em terras
brasileiras é datado de 1516, no litoral da Província de Pernambuco, pelo administrador colonial
Pepo Capico. Porém, foi a partir da década de 1530 que o engenho foi implementado de fato na
colônia, sobretudo em São Vicente e Pernambuco, como forma de sistematização de um
processo de produção açucareira de caráter extensivo e também de povoamento das regiões
recém-descobertas. A partir de então, a produção de açúcar passou a desempenhar um papel
fundamental sob diversos aspectos de todo o sistema colonial português. Além do seu impacto
na alimentação, na colônia e também no mundo, sua produção em grande escala permitiu
maiores acessos ao produto. Todo o seu sistema de produção acabou formando também as
bases sociais de todo o período e possui heranças até os dias de hoje. Os engenhos foram,
portanto, o principal modelo de unidade produtiva de uma das bases econômicas do Brasil
Colonial. Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/economiaacucareira.htm Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

DENISE DE ALMEIDA E
SILVA DOS SANTOS

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

DENISE DE ALMEIDA E
SILVA DOS SANTOS

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4893

120972 DENIS DE OLIVEIRA PESSOA

4591

105595

105595

4594

2

22

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

4633

105595

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: O comando da questão
solicitava ao Candidato assinalar a alternativa com afirmação correta. Portanto observa-se o
seguinte: O Setor secundário é o estágio no qual ocorre a produção a partir dos recursos
naturais existentes para exploração. (ERRADO - O Setor Primário é o estágio no qual ocorre a
produção a partir dos recursos naturais existentes para exploração.) O Setor primário é o
campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se encontram os produtos
de maior valor agregado, definido como o setor de comércio e prestação de serviços. (ERRADO O Setor Terciário é o campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se
encontram os produtos de maior valor agregado.) O Setor terciário da economia corresponde
Indeferido
ao momento quando as matérias-primas são transformadas em produtos industrializados de
alto valor agregado. Isso ocorre devido o emprego de altas tecnologias. (ERRADO - O Setor
Secundário da economia corresponde ao momento quando as matérias-primas são
transformadas em produtos industrializados de alto valor agregado. Isso ocorre devido o
emprego de altas tecnologias.) Quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será. (CORRETO - Segundo o portal
https://www.todamateria.com.br, quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será.) Fonte:
https://www.todamateria.com.br/setores-da-economia/ Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

DENISE DE ALMEIDA E
SILVA DOS SANTOS

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

22

Deferido

1

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

2

39

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

4715

96497

DIANA SILVA DE BRITO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4593

149753

DIÓGENES GONÇALVES
MONTEIRO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4602

149753

DIÓGENES GONÇALVES
MONTEIRO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

22

Deferido

4606

140957

DIONNEIDE DE MELO
FREIRE

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

140957

DIONNEIDE DE MELO
FREIRE

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4607

1

22

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.
Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

4539

139640

DOUGLAS DOMINGOS DE
AZEVEDO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

35

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:
O período colonial foi
marcado pela exploração comercial das matérias primas encontradas em território brasileiro.
Depois do pau-brasil, a descoberta da cana-de-açúcar na região nordeste foi de suma
importância para a continuidade da colonização portuguesa. Para a realização do trabalho de
plantio e colheita, os indígenas foram escravizados. Posteriormente, com a agricultura de cana
nas colônias africanas, foi favorecida uma relação entre o continente africano e o Brasil:
estabeleceu-se, por essa razão, a escravização de indivíduos africanos. Fonte:
https://vestibulares.estrategia.com/portal/materias/historia/historia-do-brasil/#Cana-deacucar-no-periodo-colonial O açúcar comum é resultado de um processo de transformação
que foi desenvolvido por volta do século VI a.C. a partir da cana-de-açúcar. As Cruzadas foram
responsáveis pelo acesso dos povos europeus a essa iguaria, que passou a ser muito apreciada.
Por volta do século XII, a então República de Veneza passou a dominar seu processo de
Indeferido
produção e abastecer a Europa. O primeiro engenho de que se tem registro em terras
brasileiras é datado de 1516, no litoral da Província de Pernambuco, pelo administrador colonial
Pepo Capico. Porém, foi a partir da década de 1530 que o engenho foi implementado de fato na
colônia, sobretudo em São Vicente e Pernambuco, como forma de sistematização de um
processo de produção açucareira de caráter extensivo e também de povoamento das regiões
recém-descobertas. A partir de então, a produção de açúcar passou a desempenhar um papel
fundamental sob diversos aspectos de todo o sistema colonial português. Além do seu impacto
na alimentação, na colônia e também no mundo, sua produção em grande escala permitiu
maiores acessos ao produto. Todo o seu sistema de produção acabou formando também as
bases sociais de todo o período e possui heranças até os dias de hoje. Os engenhos foram,
portanto, o principal modelo de unidade produtiva de uma das bases econômicas do Brasil
Colonial. Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/economiaacucareira.htm Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4876

119935

DRIELLE BRAGA
CASTHORINA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

4877

119935

DRIELLE BRAGA
CASTHORINA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

22

Deferido

4764

163978 ELIENAI SILVA DE OLIVEIRA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.
Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

22

Deferido

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

4766

163978 ELIENAI SILVA DE OLIVEIRA

4555

138073

4794

ELIZANE BASTOS PEREIRA
131267
RIBEIRO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

22

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

4663

131267

ELIZANE BASTOS PEREIRA
RIBEIRO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

11

Indeferido

INDEFERIDO.

159022

ELLEN GOMES DOS
SANTOS VIEIRA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

4619

4792

4790

4798

121911

121911

121911

ELIETE DELMIRO DE
OLIVEIRA

EMANUELA ELSUFFI DA
SILVA

EMANUELA ELSUFFI DA
SILVA

EMANUELA ELSUFFI DA
SILVA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

1

1

1

22

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

1

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: No trecho: "Dona Francisca
me conta QUE AS FRUTAS NASCEM AZEDAS E NO PÉ, vão ficando docinhas com o tempo.", o
Indeferido termo "QUE AS FRUTAS NASCEM AZEDAS E NO PÉ" está exercendo função sintática de Objeto
direto, uma vez que trata-se de uma <u>oração subordinada substantiva objetiva direta</u> .
O oração está complementando o sentido do verbo contar. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

3

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em "Acumular nos DÁ a
sensação de permanência, apesar de a vida ser impermanente", a palavra DÁ é uma
Indeferido
monossílaba tônica e não uma oxítona. A Monossílaba é uma Palavra que possui apenas 1
sílaba, enquanto a oxítona quando a última sílaba é tônica. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

26

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em "ENTREGUEI-lhe as
atividades e marquei outro encontro para explicar o conteúdo", a forma verbal "ENTREGUEI" é
classificada, no contexto em que foi empregada, quanto à sua transitividade (Regência Verbal)
Indeferido como sendo Transitiva direta e indireta. Entreguei o que? as atividades Entreguei a quem? a
eles Os Verbos Transitivos Diretos e Indiretos são aqueles que necessitam de dois
complementos: um sem preposição (objeto direto) e um com preposição (objeto indireto).
Fonte: https://www.todamateria.com.br/verbo-transitivo-direto-e-indireto/ Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4802

4881

4884

121911

163566

163566

EMANUELA ELSUFFI DA
SILVA

EMILI AMARAL NUNES
BOTELHO

EMILI AMARAL NUNES
BOTELHO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

1

1

38

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Mecânica é a área de
estudo da física que se concentra na descrição do movimento, explicando, desse modo, como
ele ocorre e quais são as suas características fundamentais. Mecânica é uma grande área da
Indeferido física que se concentra no estudo do movimento e repouso dos corpos, estejam estes ou não
sob a ação de forças. A mecânica divide-se nas áreas de cinemática, dinâmica e estática.
Praticamente todos os movimentos que acontecem em nosso cotidiano podem ser descritos
pelas equações dessa área. Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/mecanica.htm
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

3

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em "Acumular nos DÁ a
sensação de permanência, apesar de a vida ser impermanente", a palavra DÁ é uma
Indeferido
monossílaba tônica e não uma oxítona. A Monossílaba é uma Palavra que possui apenas 1
sílaba, enquanto a oxítona quando a última sílaba é tônica. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

17

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o inciso I do art. 7º Lei Federal nº 9.394 de 20/12/1996 - Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional afirma: "I - prova ou aula de reposição, CONFORME O
CASO , a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário
agendado com sua anuência expressa". O enunciado da questão é bem claro ao afirmar que o
Indeferido aluno deixou de fazer uma prova: "ausentou-se no dia da prova de Matemática, prevista no
calendário de provas da escola". Se a contraprestação é definida conforme o caso, na situação
em pauta o aluno fará nova prova e não um trabalho. Sobre as alegações de gabarito iguais,
após análise desta banca não foi identificado nehuma alternativa que conste a mesma redação.
Desta feita, o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a questão. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.
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Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão. Explica-se, o inciso V do art. 53 do ECRIAD versa: "V - acesso à escola pública e
gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos
que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. (Redação dada pela Lei
nº 13.845, de 2019)" ao passo que na alternativa a ser assinalada como incorreta consta a
Indeferido
seguinte redação: "Acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se
vagas, SEMPRE QUE POSSÍVEL , no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma
etapa ou ciclo de ensino da educação básica." A lei não contempla essa faculdade, qual seja:
"sempre que possível", contempla apenas a obrigatoriedade do cumprimento. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.
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18

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que a alternativa correta é a que consta como resposta: "Educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio." A questão trata do Art. 21 da Lei Federal nº
9.394 de 20/12/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o referido artigo versa
sobre a composição da educação escolar, qual seja: I - Educação Básica, formada pela educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio e II - educação superior. O enunciado da questão é
bem claro em seu comando quando questiona acerca da composição da educação básica, o uso
Indeferido
do termo "educação escolar básica" não compromete a compreensão do que está sendo
questionado pois as formas de educação que constam no artigo são "EDUCAÇÃO ESCOLAR", o
artigo não ventila outra forma de educação, refere-se única e exclusivamente a esse tipo.
Sendo assim, fica nítido que apenas a resposta acima citada seria possível, visto que o ensino
superior, não faz parte da educação básica. Desta feita, o recorrente não apresentou
fundamentação que invalidasse a questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a
questão está mantida.

38

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Mecânica é a área de
estudo da física que se concentra na descrição do movimento, explicando, desse modo, como
ele ocorre e quais são as suas características fundamentais. Mecânica é uma grande área da
Indeferido física que se concentra no estudo do movimento e repouso dos corpos, estejam estes ou não
sob a ação de forças. A mecânica divide-se nas áreas de cinemática, dinâmica e estática.
Praticamente todos os movimentos que acontecem em nosso cotidiano podem ser descritos
pelas equações dessa área. Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/mecanica.htm
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

22

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

1

1

1

Deferido

Recurso não corresponde a questão
- Recurso não corresponde a questão

4653

4741

4742

96613

121857

121857

FABIANE LUIZA PEREIRA DA
SILVA

FÁBIO FRANCISCO DE
OLIVEIRA

FÁBIO FRANCISCO DE
OLIVEIRA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

1

1

1

39

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: O comando da questão
solicitava ao Candidato assinalar a alternativa com afirmação correta. Portanto observa-se o
seguinte: O Setor secundário é o estágio no qual ocorre a produção a partir dos recursos
naturais existentes para exploração. (ERRADO - O Setor Primário é o estágio no qual ocorre a
produção a partir dos recursos naturais existentes para exploração.) O Setor primário é o
campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se encontram os produtos
de maior valor agregado, definido como o setor de comércio e prestação de serviços. (ERRADO O Setor Terciário é o campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se
encontram os produtos de maior valor agregado.) O Setor terciário da economia corresponde
Indeferido
ao momento quando as matérias-primas são transformadas em produtos industrializados de
alto valor agregado. Isso ocorre devido o emprego de altas tecnologias. (ERRADO - O Setor
Secundário da economia corresponde ao momento quando as matérias-primas são
transformadas em produtos industrializados de alto valor agregado. Isso ocorre devido o
emprego de altas tecnologias.) Quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será. (CORRETO - Segundo o portal
https://www.todamateria.com.br, quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será.) Fonte:
https://www.todamateria.com.br/setores-da-economia/ Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A oração "Naquele local,
havia um lindo pé de flamboyant" tem o sujeito classificado como inexistente, pois o verbo
haver tem o sentido de EXISTIR. O verbo "haver" nos sentidos de "existir", "acontecer",
Indeferido
"ocorrer" é um verbo impessoal, ou seja, não possui sujeito, e é empregado na terceira pessoa
do singular, independente do tempo verbal. Fonte:
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/o-verbo-haver.htm Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

5

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão está fundamentada
na explicação do Professor Pasquale Cipro Netto: O "porque" junto é uma conjunção que
indica causa, motivo, justificativa ou explicação. Um exemplo: "Eu não fui porque estava
doente". De acordo com o professor, "Porque estava doente" é a oração que indica a razão
pela qual ele não foi. Nesses casos, o "porque" é junto e sem acento. Com isso, é possível
Indeferido existir "porque" junto mesmo em frases que terminam com interrogação, como esta: "Será que
ela está chateada comigo porque eu não fui ao aniversário dela?" Alguns professores
recomendam tentar trocar o "porque" junto por "pois". Se der certo, está correto o uso do
"porque" junto. Fonte: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/professor-pasqualeresponde-quando-usar-porque-por-que-porque-e-porque,e48fa3e873456b5c16a3e2e09816bb970frhzq00.html Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: cuidado especial com a criança que apresenta a
doença do refluxo gastresofágico. Uma das questões que foram questionadas pelo candidato
foi em relação a letra "c" Intolerância ou alergia alimentar como por exemplo, ao leite de gado,
essa questão relaciona-se ao fato de várias crianças que possuem refluxo, o mesmo ser
ocasionado pelo leite bovino ou leite de gado, ambas expressões configuram-se esclarecer, que
significa o leite de vaca. As demais questões estão claramente relacionadas ao refluxo, sendo a
posição de amamentação e a alimentação excessiva, que são consideradas causadores do
refluxo em bebês. No entanto, a questão indicada como gabarito: letra "a" cheiro como
Indeferido
perfumes das mães, não configuram-se como um promotor de refluxo nos bebês, não sendo
avaliado cientificamente. No entanto, o perfume é sim, desaconselhável de ser utilizado pelas
mães, por ser um estimulador olfativo para os bebês. Já a fumaça de cigarro e a cafeína são
promotores de problemas relacionados ao refluxo, pois causam o relaxamento do esfíncter
esofágico. Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO. Fonte:
Mauro Batista de Morais. Sinais e sintomas associados com o desenvolvimento do trato
digestivo. Jornal de Pediatria, v.92, 2016. William J. Cochran. Refluxo gastroesofágico em
crianças, 2021. Disponível em: &lt;https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/problemas-desa%C3%BAde-infantil/dist%C3%BArbios-digestivos-nas-crian%C3%A7as/refluxogastroesof%C3%A1gico-em-crian%C3%A7as&gt;

38

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: os primeiros cuidados com o recém-nascido. Os
cuidados com o recém-nascidos devem ser os mesmos independentes do local onde o mesmo
encontra-se. A alimentação do bebê não deve ter horários rígidos, o mesmo deve ser
alimentado quando sentir fome, ou seja, a livre demanda, de acordo com o preconizado pelo
Ministério da Saúde no Guia de Atenção à Saúde do Recém-Nascido (2012). Somado a isso as
Indeferido
demais opções de resposta trazem opções claras que não podem ser identificadas como os
cuidados recomendados com o recém-nascido, pois o bebê não deve dormir de barriga para
baixo, o bebê deve tomar banho desde o primeiro dia de vida e não deve utilizada uma cinta ou
faixa para cobrir o coto. Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.
Fonte:https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_profissionai
s_v4.pdf

22

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.
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Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

33

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: amamentação e desmame - como auxiliar a mãe.
O aleitamento materno deve ser estimulado de todas as formas possíveis, no entanto, o
desmame precoce pode ser realizado tanto pelas mães quanto pelos próprios bebês. Segundo
Ogaard, Larsson, e Lindsten (1994) apud Neiva et al (2003) Assim como a mamadeira, os hábitos
orais refletem diretamente no desenvolvimento motor-oral, craniofacial e no crescimento
ósseo. A presença de hábitos orais afeta o sucesso do aleitamento materno, podendo trazer,
Indeferido
como consequência, o desmame precoce ou vice-versa, ou seja, com o desmame precoce a
criança não supre suas necessidades de sucção e acaba adquirindo hábitos de sucção não
nutritiva (SNN), dentre eles, a sucção digital e o uso de chupeta, decorrendo em alterações na
oclusão dentária. Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
Fonte:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/aleitamento_materno_alimentar_desmame.pdf
Neiva, F.C.B.; Cattoni, D.M.; Ramos, J.L.A.; Issler, H. Desmame precoce: implicações para o
desenvolvimento motor-oral. J. Pediatr. 79 (1), 2003.

26

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em "ENTREGUEI-lhe as
atividades e marquei outro encontro para explicar o conteúdo", a forma verbal "ENTREGUEI" é
classificada, no contexto em que foi empregada, quanto à sua transitividade (Regência Verbal)
Indeferido como sendo Transitiva direta e indireta. Entreguei o que? as atividades Entreguei a quem? a
eles Os Verbos Transitivos Diretos e Indiretos são aqueles que necessitam de dois
complementos: um sem preposição (objeto direto) e um com preposição (objeto indireto).
Fonte: https://www.todamateria.com.br/verbo-transitivo-direto-e-indireto/ Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

27

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: No trecho: "Eu sabia QUE a
vida nunca era tão fácil", a palavra destacada é classificada como Conjunção Subordinativa
Integrante. Conjunções integrantes são conjunções subordinativas que introduzem orações
Indeferido
substantivas, ou seja, orações que atuam como um substantivo na frase, desempenhando
funções de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicado nominal e
aposto. Eu sabia o que? "QUE a vida nunca era tão fácil" - objeto direto. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão está
fundamentada na explicação do Professor Pasquale Cipro Netto: O "porque" junto é uma
conjunção que indica causa, motivo, justificativa ou explicação. Um exemplo: "Eu não fui
porque estava doente". De acordo com o professor, "Porque estava doente" é a oração que
indica a razão pela qual ele não foi. Nesses casos, o "porque" é junto e sem acento. Com isso, é
Indeferido possível existir "porque" junto mesmo em frases que terminam com interrogação, como esta:
"Será que ela está chateada comigo porque eu não fui ao aniversário dela?" Alguns professores
recomendam tentar trocar o "porque" junto por "pois". Se der certo, está correto o uso do
"porque" junto. Fonte: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/professor-pasqualeresponde-quando-usar-porque-por-que-porque-e-porque,e48fa3e873456b5c16a3e2e09816bb970frhzq00.html Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

29

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A palavra "DEBATE" na frase
de Joseph Joubert obedece ao processo de formação de palavras "Derivação Regressiva"
Indeferido
Segundo o portal www.meudicionario.org a ORIGEM DA PALAVRA DEBATE é Derivação
regressiva de debater, Fonte: https://www.meudicionario.org/debate Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

31

1) P273DQ4968Q53369 Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca
conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente. A questão questionada pelo candidato(a)
trata do conteúdo programático: O processo educativo em creche. Nessa questão o gabarito
correto é a letra d, conforme consta, sendo portanto, um processo de reorientação da ação do
educador. Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
2)
P273DQ4968Q53374 Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca
Indeferido
conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente. A questão questionada pelo candidato(a)
trata do conteúdo programático: nutrição e alimentação de crianças de 0 a 6 anos. Documentos
tais como o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil utilizam-se da
nomenclatura de crianças de 0 a 6 anos. Somado a isso, essa descrição não impede o
candidato de julgar a resposta correta da questão referente a alimentação infantil. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão está baseada nos
seguintes conteúdos previstos no Edital: IV. GEOGRAFIA: 7.Sustentabilidade: aproveitamento
econômico e gestão dos recursos naturais, problemas ambientais resultantes, iniciativas para a
conservação do meio ambiente e responsabilidade social e individual. V. CIÊNCIAS: 7.
Desenvolvimento sustentado - relações entre ecologia, economia e educação ambiental.
Indeferido Destaca-se ainda que o desenvolvimento sustentável possui três grandes princípios, que são:
sustentabilidade econômica; sustentabilidade ambiental; sustentabilidade social. Desse
modo, os princípios sustentam o conceito do termo desenvolvimento sustentável, que indica a
promoção do crescimento econômico baseada no respeito ao meio ambiente e na melhoria da
qualidade de vida da população. Fonte:
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/desenvolvimento-sustentavel.htm Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

22

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

4

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em "Na matemática de
dona Francisca, quatro abraços por dia dão para sobreviver" a vírgula é utilizada para isolar o
adjunto adverbial deslocado. A frase está na ordem indireta: "Quatro abraços por dia dão para
sobreviver na matemática de dona Francisca" (ordem direta) Segundo o Manual de
Comunicação da Secom (Senado Federal), usa-se sempre a vírgula para separar o adjunto
Indeferido
adverbial longo que estiver deslocado. Exemplo: Na reunião de ontem, a CRE aprovou a
indicação de Affonso Emílio de Alencastro Massot para o cargo de embaixador no Líbano e a de
Arnaldo Caiche D'Oliveira, que já responde pelo Benin, para exercer cumulativamente o cargo
de embaixador no Níger.
Fonte:https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/estilos/adjunto-adverbialdeslocado Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4481

4840

120276

155684

FERNANDA CARVALHO
COSTA DE MATTOS

FERNANDA FERNANDES
TEIXEIRA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

1

30

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:
O período colonial foi
marcado pela exploração comercial das matérias primas encontradas em território brasileiro.
Depois do pau-brasil, a descoberta da cana-de-açúcar na região nordeste foi de suma
importância para a continuidade da colonização portuguesa. Para a realização do trabalho de
plantio e colheita, os indígenas foram escravizados. Posteriormente, com a agricultura de cana
nas colônias africanas, foi favorecida uma relação entre o continente africano e o Brasil:
estabeleceu-se, por essa razão, a escravização de indivíduos africanos. Fonte:
https://vestibulares.estrategia.com/portal/materias/historia/historia-do-brasil/#Cana-deacucar-no-periodo-colonial O açúcar comum é resultado de um processo de transformação
que foi desenvolvido por volta do século VI a.C. a partir da cana-de-açúcar. As Cruzadas foram
responsáveis pelo acesso dos povos europeus a essa iguaria, que passou a ser muito apreciada.
Por volta do século XII, a então República de Veneza passou a dominar seu processo de
Indeferido
produção e abastecer a Europa. O primeiro engenho de que se tem registro em terras
brasileiras é datado de 1516, no litoral da Província de Pernambuco, pelo administrador colonial
Pepo Capico. Porém, foi a partir da década de 1530 que o engenho foi implementado de fato na
colônia, sobretudo em São Vicente e Pernambuco, como forma de sistematização de um
processo de produção açucareira de caráter extensivo e também de povoamento das regiões
recém-descobertas. A partir de então, a produção de açúcar passou a desempenhar um papel
fundamental sob diversos aspectos de todo o sistema colonial português. Além do seu impacto
na alimentação, na colônia e também no mundo, sua produção em grande escala permitiu
maiores acessos ao produto. Todo o seu sistema de produção acabou formando também as
bases sociais de todo o período e possui heranças até os dias de hoje. Os engenhos foram,
portanto, o principal modelo de unidade produtiva de uma das bases econômicas do Brasil
Colonial. Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/economiaacucareira.htm Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em "Na matemática de
dona Francisca, quatro abraços por dia dão para sobreviver" a vírgula é utilizada para isolar o
adjunto adverbial deslocado. A frase está na ordem indireta: "Quatro abraços por dia dão para
sobreviver na matemática de dona Francisca" (ordem direta) Segundo o Manual de
Comunicação da Secom (Senado Federal), usa-se sempre a vírgula para separar o adjunto
Indeferido
adverbial longo que estiver deslocado. Exemplo: Na reunião de ontem, a CRE aprovou a
indicação de Affonso Emílio de Alencastro Massot para o cargo de embaixador no Líbano e a de
Arnaldo Caiche D'Oliveira, que já responde pelo Benin, para exercer cumulativamente o cargo
de embaixador no Níger.
Fonte:https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/estilos/adjunto-adverbialdeslocado Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4740

116978

FERNANDO DA CUNHA
AMORIM

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

2

22

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
Indeferido questão, sendo as áreas de conhecimento que constam na BNCC para o ensino fundamental:
Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

4803

100049

FLAVIA FERNANDA DE
MENEZES SOUZA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

4804

100049

FLAVIA FERNANDA DE
MENEZES SOUZA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

22

Deferido

4834

131783

FLÁVIA GONÇALVES DE
CARVALHO CARDOSO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

4779

131783

FLÁVIA GONÇALVES DE
CARVALHO CARDOSO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

22

Deferido

4546

85541

FRANCISCO MIGUEL DOS
SANTOS PEREIRA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

85541

FRANCISCO MIGUEL DOS
SANTOS PEREIRA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

85540

FRANCISCO MIGUEL DOS
SANTOS PEREIRA

4545

4470

INTÉRPRETE DE LIBRAS

2

1

22

39

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.
Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.
Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Como divulgado em gabarito
Indeferido
oficial, a afirmativa que atende ao enunciado da questão é: CERTO. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4548

4561

4800

85541

FRANCISCO MIGUEL DOS
SANTOS PEREIRA

129037 GABRIEL RAMOS DOS REIS

82328

GEANE PEREIRA LOPES

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

2

1

2

39

22

3

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: O comando da questão
solicitava ao Candidato assinalar a alternativa com afirmação correta. Portanto observa-se o
seguinte: O Setor secundário é o estágio no qual ocorre a produção a partir dos recursos
naturais existentes para exploração. (ERRADO - O Setor Primário é o estágio no qual ocorre a
produção a partir dos recursos naturais existentes para exploração.) O Setor primário é o
campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se encontram os produtos
de maior valor agregado, definido como o setor de comércio e prestação de serviços. (ERRADO O Setor Terciário é o campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se
encontram os produtos de maior valor agregado.) O Setor terciário da economia corresponde
Indeferido
ao momento quando as matérias-primas são transformadas em produtos industrializados de
alto valor agregado. Isso ocorre devido o emprego de altas tecnologias. (ERRADO - O Setor
Secundário da economia corresponde ao momento quando as matérias-primas são
transformadas em produtos industrializados de alto valor agregado. Isso ocorre devido o
emprego de altas tecnologias.) Quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será. (CORRETO - Segundo o portal
https://www.todamateria.com.br, quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será.) Fonte:
https://www.todamateria.com.br/setores-da-economia/ Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em "A professora levou seus
alunos até os jardins do colégio para falar sobre a natureza MOSTRANDO -lhes a natureza viva",
a forma verbal "MOSTRANDO" é classificada, no contexto em que foi empregada, quanto à sua
transitividade (Regência Verbal) como sendo Transitiva direta e indireta. A transitividade verbal
indica a relação entre os verbos transitivos e os seus complementos. Isso porque, sozinho, o
verbo transitivo não tem sentido completo, o que significa que ele tem que transitar para um
Indeferido
elemento que o complete. O Verbo transitivo direto e indireto (VTDI), também chamado de
bitransitivo, é o verbo que não tem sentido completo e que precisa de objeto direto e indireto.
Assim, o verbo transitivo direto e indireto precisa de dois complementos, um dos quais sem
preposição obrigatória (objeto direto) e outro que exige preposição (objeto indireto). Nota-se
que não há ordem para que os objetos apareça, tendo os dois, o verbo é transitivo direto e
indireto https://www.todamateria.com.br/transitividade-verbal/ Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4718

82328

GEANE PEREIRA LOPES

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

2

9

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A oração "Naquele local,
havia um lindo pé de flamboyant" tem o sujeito classificado como inexistente, pois o verbo
haver tem o sentido de EXISTIR. O verbo "haver" nos sentidos de "existir", "acontecer",
Indeferido
"ocorrer" é um verbo impessoal, ou seja, não possui sujeito, e é empregado na terceira pessoa
do singular, independente do tempo verbal. Fonte:
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/o-verbo-haver.htm Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4696

82329

GEANE PEREIRA LOPES

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

29

Indeferido

29

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: amamentação e desmame - como auxiliar a mãe.
O aleitamento materno deve ser estimulado de todas as formas possíveis, no entanto, o
desmame precoce pode ser realizado tanto pelas mães quanto pelos próprios bebês. Segundo
Ogaard, Larsson, e Lindsten (1994) apud Neiva et al (2003) Assim como a mamadeira, os hábitos
orais refletem diretamente no desenvolvimento motor-oral, craniofacial e no crescimento
ósseo. A presença de hábitos orais afeta o sucesso do aleitamento materno, podendo trazer,
Indeferido
como consequência, o desmame precoce ou vice-versa, ou seja, com o desmame precoce a
criança não supre suas necessidades de sucção e acaba adquirindo hábitos de sucção não
nutritiva (SNN), dentre eles, a sucção digital e o uso de chupeta, decorrendo em alterações na
oclusão dentária. Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
Fonte:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/aleitamento_materno_alimentar_desmame.pdf
Neiva, F.C.B.; Cattoni, D.M.; Ramos, J.L.A.; Issler, H. Desmame precoce: implicações para o
desenvolvimento motor-oral. J. Pediatr. 79 (1), 2003.

4723

82328

GEANE PEREIRA LOPES

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

2

- Recurso não corresponde a questão

4708

82328

GEANE PEREIRA LOPES

4674

137533

GEOVANNA GONÇALVES
CERQUEIRA SANTOS

4675

137533

GEOVANNA GONÇALVES
CERQUEIRA SANTOS

4677

137533

GEOVANNA GONÇALVES
CERQUEIRA SANTOS

4678

137533

GEOVANNA GONÇALVES
CERQUEIRA SANTOS

4679

137533

GEOVANNA GONÇALVES
CERQUEIRA SANTOS

159324

GILCÉLIA VIEIRA DE
OLIVEIRA SINFRONIO

4838

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

30

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: noções de puericultura. A questão destina-se a
avaliar o conhecimento do candidato relacionado ao assunto puericultura, que dentre outros
aspectos está interligado ao desenvolvimento infantil e dentre os quesitos ligados a
puericultura encontra-se a alimentação, portanto, o exemplo referente ao assunto puericultura
que consta no gabarito relaciona-se à alimentação. Somado a isso as demais opções de
Indeferido resposta trazem opções claras que não podem ser identificadas como puericultura, sendo eles:
projeto político pedagógico, higienização de brinquedos e primeiros socorros. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO. Fonte: Luís R. C. M.
BonilhaCarlos R. S. F. Rivorêdo. Puericultura: duas concepções distintas. J. Pediatr, 81, 2005.
Disponível em:&lt;https://www.scielo.br/j/jped/a/Vfk6r6ymdhGM3pT6SH7RYKD/&gt;
Puericultura na educação infantil. Disponível em:
&lt;https://www.melhorescola.com.br/artigos/puericultura-na-educacao-infantil-a-atencaointegral-a-saude-da-crianca-na-escola&gt;

2

11

Indeferido

Recurso não corresponde a questão

2

12

Indeferido

Recurso não corresponde a questão

2

13

Indeferido

Recurso não corresponde a questão

2

14

Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

2

15

Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

1

22

4496

132596

GILDASIO PINTO DE
AZEVEDO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

30

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:
O período colonial foi
marcado pela exploração comercial das matérias primas encontradas em território brasileiro.
Depois do pau-brasil, a descoberta da cana-de-açúcar na região nordeste foi de suma
importância para a continuidade da colonização portuguesa. Para a realização do trabalho de
plantio e colheita, os indígenas foram escravizados. Posteriormente, com a agricultura de cana
nas colônias africanas, foi favorecida uma relação entre o continente africano e o Brasil:
estabeleceu-se, por essa razão, a escravização de indivíduos africanos. Fonte:
https://vestibulares.estrategia.com/portal/materias/historia/historia-do-brasil/#Cana-deacucar-no-periodo-colonial O açúcar comum é resultado de um processo de transformação
que foi desenvolvido por volta do século VI a.C. a partir da cana-de-açúcar. As Cruzadas foram
responsáveis pelo acesso dos povos europeus a essa iguaria, que passou a ser muito apreciada.
Por volta do século XII, a então República de Veneza passou a dominar seu processo de
Indeferido
produção e abastecer a Europa. O primeiro engenho de que se tem registro em terras
brasileiras é datado de 1516, no litoral da Província de Pernambuco, pelo administrador colonial
Pepo Capico. Porém, foi a partir da década de 1530 que o engenho foi implementado de fato na
colônia, sobretudo em São Vicente e Pernambuco, como forma de sistematização de um
processo de produção açucareira de caráter extensivo e também de povoamento das regiões
recém-descobertas. A partir de então, a produção de açúcar passou a desempenhar um papel
fundamental sob diversos aspectos de todo o sistema colonial português. Além do seu impacto
na alimentação, na colônia e também no mundo, sua produção em grande escala permitiu
maiores acessos ao produto. Todo o seu sistema de produção acabou formando também as
bases sociais de todo o período e possui heranças até os dias de hoje. Os engenhos foram,
portanto, o principal modelo de unidade produtiva de uma das bases econômicas do Brasil
Colonial. Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/economiaacucareira.htm Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4456

87887

GILSA MARIA LISBOA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

GILSA MARIA LISBOA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4710

87887

2

22

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

4453

87887

GILSA MARIA LISBOA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

7

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: No trecho: "Diz dona
Francisca, minha faxineira rezadeira, QUE acaba de chegar" a palavra "QUE", no contexto em
que foi empregada pertence à classe dos Pronomes. Trata-se de um Pronome Relativo,
Indeferido iniciando uma oração subordinada adjetiva. A oração "QUE acaba de chegar" funciona como
adjunto adnominal, especificando "que é a que acaba de chegar". Pronomes relativos são os
pronomes que retomam um substantivo mencionado anteriormente na frase, no caso o QUE,
retona a Dona Franscisca: "Dona Francisca acaba de chegar" Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4543

130559

GIOVANE DOS SANTOS
BRITO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

130559

GIOVANE DOS SANTOS
BRITO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4577

2

22

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

4551

130559

GIOVANE DOS SANTOS
BRITO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

9

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: O sujeito da oração "Já
ouviu falar em toxinas da casa?" é oculto "VOCÊ". Sujeito oculto, também chamado de sujeito
Indeferido
elíptico, sujeito desinencial e sujeito implícito, é aquele que está implícito na desinência verbal
da oração ou no seu contexto. Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.

4661

83463

GISELE SILVA VARELLA
HENRIQUES FERNANDES

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

83463

GISELE SILVA VARELLA
HENRIQUES FERNANDES

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4662

4869

123941 GLEICE DA SILVA BARBOSA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

2

22

22

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

4858

4894

4465

123941 GLEICE DA SILVA BARBOSA

123941 GLEICE DA SILVA BARBOSA

100703

GUILHERME SALGADO
RAMOS

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

2

1

18

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que a alternativa correta é a que consta como resposta: "Educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio." A questão trata do Art. 21 da Lei Federal nº
9.394 de 20/12/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o referido artigo versa
sobre a composição da educação escolar, qual seja: I - Educação Básica, formada pela educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio e II - educação superior. O enunciado da questão é
bem claro em seu comando quando questiona acerca da composição da educação básica, o uso
Indeferido
do termo "educação escolar básica" não compromete a compreensão do que está sendo
questionado pois as formas de educação que constam no artigo são "EDUCAÇÃO ESCOLAR", o
artigo não ventila outra forma de educação, refere-se única e exclusivamente a esse tipo.
Sendo assim, fica nítido que apenas a resposta acima citada seria possível, visto que o ensino
superior, não faz parte da educação básica. Desta feita, o recorrente não apresentou
fundamentação que invalidasse a questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a
questão está mantida.

39

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: O comando da questão
solicitava ao Candidato assinalar a alternativa com afirmação correta. Portanto observa-se o
seguinte: O Setor secundário é o estágio no qual ocorre a produção a partir dos recursos
naturais existentes para exploração. (ERRADO - O Setor Primário é o estágio no qual ocorre a
produção a partir dos recursos naturais existentes para exploração.) O Setor primário é o
campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se encontram os produtos
de maior valor agregado, definido como o setor de comércio e prestação de serviços. (ERRADO O Setor Terciário é o campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se
encontram os produtos de maior valor agregado.) O Setor terciário da economia corresponde
Indeferido
ao momento quando as matérias-primas são transformadas em produtos industrializados de
alto valor agregado. Isso ocorre devido o emprego de altas tecnologias. (ERRADO - O Setor
Secundário da economia corresponde ao momento quando as matérias-primas são
transformadas em produtos industrializados de alto valor agregado. Isso ocorre devido o
emprego de altas tecnologias.) Quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será. (CORRETO - Segundo o portal
https://www.todamateria.com.br, quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será.) Fonte:
https://www.todamateria.com.br/setores-da-economia/ Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

22

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

4825

4854

93745

HELENA RAMALHO
CRISPINIANO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

167954 IARA DA SILVA NETTO LIMA INTÉRPRETE DE LIBRAS

2

2

30

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:
O período colonial foi
marcado pela exploração comercial das matérias primas encontradas em território brasileiro.
Depois do pau-brasil, a descoberta da cana-de-açúcar na região nordeste foi de suma
importância para a continuidade da colonização portuguesa. Para a realização do trabalho de
plantio e colheita, os indígenas foram escravizados. Posteriormente, com a agricultura de cana
nas colônias africanas, foi favorecida uma relação entre o continente africano e o Brasil:
estabeleceu-se, por essa razão, a escravização de indivíduos africanos. Fonte:
https://vestibulares.estrategia.com/portal/materias/historia/historia-do-brasil/#Cana-deacucar-no-periodo-colonial O açúcar comum é resultado de um processo de transformação
que foi desenvolvido por volta do século VI a.C. a partir da cana-de-açúcar. As Cruzadas foram
responsáveis pelo acesso dos povos europeus a essa iguaria, que passou a ser muito apreciada.
Por volta do século XII, a então República de Veneza passou a dominar seu processo de
Indeferido
produção e abastecer a Europa. O primeiro engenho de que se tem registro em terras
brasileiras é datado de 1516, no litoral da Província de Pernambuco, pelo administrador colonial
Pepo Capico. Porém, foi a partir da década de 1530 que o engenho foi implementado de fato na
colônia, sobretudo em São Vicente e Pernambuco, como forma de sistematização de um
processo de produção açucareira de caráter extensivo e também de povoamento das regiões
recém-descobertas. A partir de então, a produção de açúcar passou a desempenhar um papel
fundamental sob diversos aspectos de todo o sistema colonial português. Além do seu impacto
na alimentação, na colônia e também no mundo, sua produção em grande escala permitiu
maiores acessos ao produto. Todo o seu sistema de produção acabou formando também as
bases sociais de todo o período e possui heranças até os dias de hoje. Os engenhos foram,
portanto, o principal modelo de unidade produtiva de uma das bases econômicas do Brasil
Colonial. Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/economiaacucareira.htm Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

38

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: "Quando se fala de
Bilinguismo no campo da educação de surdos, relata-se à existência de duas línguas nesse
ambiente, ou seja, <u>a Língua Oral dos ouvintes, no caso do Brasil, o Português Brasileiro e a
Língua de Sinais no caso dos surdos do Brasil a LIBRAS.</u> Pereira, (2000, p. 104) afirma sobre
os estudos realizados por Ferreira Brito: ... o português escrito pode ser plenamente adquirido
pelo surdo, se a metodologia recorrer a estratégias visuais, essencialmente a LIBRAS, não
Indeferido
enfatizando a relação letra-som, e se essas estratégias forem similares àquelas utilizadas no
ensino de segunda língua ou língua estrangeira. Acrescenta que a fala tem papel fundamental
no processo de aquisição da escrita, mas apenas no que diz respeito à estruturação dos
conceitos e das ideias, sendo, pois, perfeitamente possível substituí-la pela LIBRAS, que na
realidade, nada mais é do que a fala dessa modalidade gestual-visual da língua."
https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/53115/1/2016_art_gflkesio2.pdf Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

2

39

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Como divulgado em gabarito
oficial, a afirmativa que atende ao enunciado da questão é: CERTO. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

1

11

Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

1

22

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
Indeferido questão, sendo as áreas de conhecimento que constam na BNCC para o ensino fundamental:
Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

IRIS MARCIELLE SILVA
CORRÊA NEVES

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

23

ISABELLE GUERRA
MAGDALENA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4843

167954 IARA DA SILVA NETTO LIMA INTÉRPRETE DE LIBRAS

4499

92632

INGRID DOS SANTOS
BARRETO

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

4494

92632

INGRID DOS SANTOS
BARRETO

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

4601

121330

INGRID PEREIRA

4813

158375

89382

4687

4700

89382

ISABELLE GUERRA
MAGDALENA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

1

22

9

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: É preciso observar o
contexto em que a frase está presente: - Bom dia, como tá a alegria? Diz dona Francisca, minha
faxineira rezadeira, que acaba de chegar. Antes de dar uma benzida na <u>casa</u>, deixa eu
te dar um abraço que preste! E ela me apertou. A palavra CASA foi utilizado no sentido
Indeferido
DENOTATIVO, ou seja, LITERAL. "Sentido literal é aquele que pode ser tomado como o sentido
"básico, usual" da palavra ou expressão, esse pode ser compreendido sem ajuda do contexto.
Quando uma palavra ou enunciado se apresenta em seu sentido usual, adquire valor
denotativo." Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/sentido-literal-sentidofigurado.htm Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4709

4694

4460

4566

89382

89382

116190

116190

ISABELLE GUERRA
MAGDALENA

ISABELLE GUERRA
MAGDALENA

ISIS BEATRIZ BENTO
BARBOSA DA SILVA

ISIS BEATRIZ BENTO
BARBOSA DA SILVA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

1

2

1
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Mecânica é a área de
estudo da física que se concentra na descrição do movimento, explicando, desse modo, como
ele ocorre e quais são as suas características fundamentais. Mecânica é uma grande área da
Indeferido física que se concentra no estudo do movimento e repouso dos corpos, estejam estes ou não
sob a ação de forças. A mecânica divide-se nas áreas de cinemática, dinâmica e estática.
Praticamente todos os movimentos que acontecem em nosso cotidiano podem ser descritos
pelas equações dessa área. Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/mecanica.htm
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

39

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: O comando da questão
solicitava ao Candidato assinalar a alternativa com afirmação correta. Portanto observa-se o
seguinte: O Setor secundário é o estágio no qual ocorre a produção a partir dos recursos
naturais existentes para exploração. (ERRADO - O Setor Primário é o estágio no qual ocorre a
produção a partir dos recursos naturais existentes para exploração.) O Setor primário é o
campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se encontram os produtos
de maior valor agregado, definido como o setor de comércio e prestação de serviços. (ERRADO O Setor Terciário é o campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se
encontram os produtos de maior valor agregado.) O Setor terciário da economia corresponde
Indeferido
ao momento quando as matérias-primas são transformadas em produtos industrializados de
alto valor agregado. Isso ocorre devido o emprego de altas tecnologias. (ERRADO - O Setor
Secundário da economia corresponde ao momento quando as matérias-primas são
transformadas em produtos industrializados de alto valor agregado. Isso ocorre devido o
emprego de altas tecnologias.) Quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será. (CORRETO - Segundo o portal
https://www.todamateria.com.br, quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será.) Fonte:
https://www.todamateria.com.br/setores-da-economia/ Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

3

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em "Acumular nos DÁ a
sensação de permanência, apesar de a vida ser impermanente", a palavra DÁ é uma
Indeferido
monossílaba tônica e não uma oxítona. A Monossílaba é uma Palavra que possui apenas 1
sílaba, enquanto a oxítona quando a última sílaba é tônica. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

3

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em "Acumular nos DÁ a
sensação de permanência, apesar de a vida ser impermanente", a palavra DÁ é uma
Indeferido
monossílaba tônica e não uma oxítona. A Monossílaba é uma Palavra que possui apenas 1
sílaba, enquanto a oxítona quando a última sílaba é tônica. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4564

116190

ISIS BEATRIZ BENTO
BARBOSA DA SILVA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

39

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: O comando da questão
solicitava ao Candidato assinalar a alternativa com afirmação correta. Portanto observa-se o
seguinte: O Setor secundário é o estágio no qual ocorre a produção a partir dos recursos
naturais existentes para exploração. (ERRADO - O Setor Primário é o estágio no qual ocorre a
produção a partir dos recursos naturais existentes para exploração.) O Setor primário é o
campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se encontram os produtos
de maior valor agregado, definido como o setor de comércio e prestação de serviços. (ERRADO O Setor Terciário é o campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se
encontram os produtos de maior valor agregado.) O Setor terciário da economia corresponde
Indeferido
ao momento quando as matérias-primas são transformadas em produtos industrializados de
alto valor agregado. Isso ocorre devido o emprego de altas tecnologias. (ERRADO - O Setor
Secundário da economia corresponde ao momento quando as matérias-primas são
transformadas em produtos industrializados de alto valor agregado. Isso ocorre devido o
emprego de altas tecnologias.) Quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será. (CORRETO - Segundo o portal
https://www.todamateria.com.br, quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será.) Fonte:
https://www.todamateria.com.br/setores-da-economia/ Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4627

92421

ÍVENA PAIVA LESTRO
ABRAHÃO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1
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Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

92421

ÍVENA PAIVA LESTRO
ABRAHÃO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

4630

1

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

22

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.
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4685

118125

JANAINA FARIA TAVARES

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4808

122167

JANICE CONRADO DE
OLIVEIRA

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

2

1

Indeferido

4720

140146 JEFFERSON ALVES FONSECA INSPETOR DE ALUNOS

1

1

Indeferido

3

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em "Acumular nos DÁ a
sensação de permanência, apesar de a vida ser impermanente", a palavra DÁ é uma
Indeferido
monossílaba tônica e não uma oxítona. A Monossílaba é uma Palavra que possui apenas 1
sílaba, enquanto a oxítona quando a última sílaba é tônica. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4497

107678

JÉSSICA CRISTINA FERREIRA
FELIX

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

INDEFERIDO
- Recurso não corresponde a questão

4502

107678

JÉSSICA CRISTINA FERREIRA
FELIX

4510

107678

JÉSSICA CRISTINA FERREIRA
FELIX

4525

107678

JÉSSICA CRISTINA FERREIRA
FELIX

4527

107678

JÉSSICA CRISTINA FERREIRA
FELIX

4531

107678

JÉSSICA CRISTINA FERREIRA
FELIX

4528

107678

JÉSSICA CRISTINA FERREIRA
FELIX

4522

92176

4520

92176

4519

92176

4500

94738

JÉSSICA NORONHA
OLIVEIRA
JÉSSICA NORONHA
OLIVEIRA
JÉSSICA NORONHA
OLIVEIRA
JULIA DA SILVA MIRANDA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

6

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em: "E ela me APERTOU", a
forma verbal "APERTOU" é classificada, no contexto em que foi empregada, quanto à sua
Indeferido transitividade (Regência Verbal) como sendo Transitiva direta. O verbo apertar tem sentido de
"Segurar com força: apertar o filho no colo." (https://www.dicio.com.br/apertar/), portanto
"apertar o que? ou quem?). Ela apertou o personagem (me). Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

2

11

Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

2

12

Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

2

13

Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

2

14

Indeferido

INDEFERIDO

2

15

Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

1

11

Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

1

13

Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

1

15

Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

2

11

Indeferido

Recurso não corresponde a questão

4498

98442

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

18

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que a alternativa correta é a que consta como resposta: "Educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio." A questão trata do Art. 21 da Lei Federal nº
9.394 de 20/12/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o referido artigo versa
sobre a composição da educação escolar, qual seja: I - Educação Básica, formada pela educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio e II - educação superior. O enunciado da questão é
bem claro em seu comando quando questiona acerca da composição da educação básica, o uso
Indeferido
do termo "educação escolar básica" não compromete a compreensão do que está sendo
questionado pois as formas de educação que constam no artigo são "EDUCAÇÃO ESCOLAR", o
artigo não ventila outra forma de educação, refere-se única e exclusivamente a esse tipo.
Sendo assim, fica nítido que apenas a resposta acima citada seria possível, visto que o ensino
superior, não faz parte da educação básica. Desta feita, o recorrente não apresentou
fundamentação que invalidasse a questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a
questão está mantida.

4822

PROFESSOR I DA
139848 JULIANA DE SOUSA MOULIN EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

JULIANA DE FREITAS DE
SOUZA MORAES

JULIANA DE SOUZA
MOREIRA GOMES

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4515

96716

4886

JULIANA LOPES CALHEIROS
161824
DA SILVA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

118042 JULLIANE BATISTA RANGEL

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4852

4698

155428

KARINA MARIA COSTA DA
SILVA

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

1

2

2

1

22

22

22

3

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em "Eis o que percebo,
professora", a palavra professora atua como VOCATIVO. Vocativos são termos isolados da
oração que cumprem função de chamar a atenção do interlocutor ou colocá-lo em evidência no
Indeferido discurso. O vocativo sempre aparece isolado entre vírgulas, se estiver no meio da oração. Claro,
se estiver no começo, usamos a vírgula depois. Se o vocativo estiver no fim da oração, usamos a
vírgula antes. Fonte: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/vocativo-para-chamaro-ouvinte.htmfoto=8/ Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.

4459

91770

KARINA MEYRE LORENZO
DE SOUZA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

22

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

4734

91770

KARINA MEYRE LORENZO
DE SOUZA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

11

Indeferido

Recurso não corresponde a questão

7

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: No trecho: "Diz dona
Francisca, minha faxineira rezadeira, QUE acaba de chegar" a palavra "QUE", no contexto em
que foi empregada pertence à classe dos Pronomes. Trata-se de um Pronome Relativo,
Indeferido iniciando uma oração subordinada adjetiva. A oração "QUE acaba de chegar" funciona como
adjunto adnominal, especificando "que é a que acaba de chegar". Pronomes relativos são os
pronomes que retomam um substantivo mencionado anteriormente na frase, no caso o QUE,
retona a Dona Franscisca: "Dona Francisca acaba de chegar" Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4476

81119

KARINA RAEL OLIVEIRA
LIMA CARDOSO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

4540

81119

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

39

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: O comando da questão
solicitava ao Candidato assinalar a alternativa com afirmação correta. Portanto observa-se o
seguinte: O Setor secundário é o estágio no qual ocorre a produção a partir dos recursos
naturais existentes para exploração. (ERRADO - O Setor Primário é o estágio no qual ocorre a
produção a partir dos recursos naturais existentes para exploração.) O Setor primário é o
campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se encontram os produtos
de maior valor agregado, definido como o setor de comércio e prestação de serviços. (ERRADO O Setor Terciário é o campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se
encontram os produtos de maior valor agregado.) O Setor terciário da economia corresponde
Indeferido
ao momento quando as matérias-primas são transformadas em produtos industrializados de
alto valor agregado. Isso ocorre devido o emprego de altas tecnologias. (ERRADO - O Setor
Secundário da economia corresponde ao momento quando as matérias-primas são
transformadas em produtos industrializados de alto valor agregado. Isso ocorre devido o
emprego de altas tecnologias.) Quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será. (CORRETO - Segundo o portal
https://www.todamateria.com.br, quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será.) Fonte:
https://www.todamateria.com.br/setores-da-economia/ Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4726

PROFESSOR I DA
161310 KARINE MATTOS CAMARGO EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

KARINA RAEL OLIVEIRA
LIMA CARDOSO

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

4728

PROFESSOR I DA
161310 KARINE MATTOS CAMARGO EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

22

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

4517

156153

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

34

Indeferido

INDEFERIDO

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

4830

4692

4875

KATIA SANTOS DA SILVA
CERQUEIRA

108895 KELLI SANTOS DE OLIVEIRA

156409

163595

KELLY CRISTINA MEIRELLES
SOUZA

LAIZA AMARAL NUNES

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

1

2

22

34

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: noções de puericultura. A questão destina-se a
avaliar o conhecimento do candidato relacionado ao assunto puericultura, que dentre outros
aspectos está interligado ao desenvolvimento infantil e dentre os quesitos ligados a
puericultura encontra-se a alimentação, portanto, o exemplo referente ao assunto puericultura
que consta no gabarito relaciona-se à alimentação. Somado a isso as demais opções de
Indeferido resposta trazem opções claras que não podem ser identificadas como puericultura, sendo eles:
projeto político pedagógico, higienização de brinquedos e primeiros socorros. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO. Fonte: Luís R. C. M.
BonilhaCarlos R. S. F. Rivorêdo. Puericultura: duas concepções distintas. J. Pediatr, 81, 2005.
Disponível em:&lt;https://www.scielo.br/j/jped/a/Vfk6r6ymdhGM3pT6SH7RYKD/&gt;
Puericultura na educação infantil. Disponível em:
&lt;https://www.melhorescola.com.br/artigos/puericultura-na-educacao-infantil-a-atencaointegral-a-saude-da-crianca-na-escola&gt;

3

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em "Acumular nos DÁ a
sensação de permanência, apesar de a vida ser impermanente", a palavra DÁ é uma
Indeferido
monossílaba tônica e não uma oxítona. A Monossílaba é uma Palavra que possui apenas 1
sílaba, enquanto a oxítona quando a última sílaba é tônica. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4880

4879

4729

163595

LAIZA AMARAL NUNES

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

163595

LAIZA AMARAL NUNES

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

128860

LARA CAVALCANTE
NASCIMENTO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

2

2

17

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o inciso I do art. 7º Lei Federal nº 9.394 de 20/12/1996 - Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional afirma: "I - prova ou aula de reposição, CONFORME O
CASO , a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário
agendado com sua anuência expressa". O enunciado da questão é bem claro ao afirmar que o
Indeferido aluno deixou de fazer uma prova: "ausentou-se no dia da prova de Matemática, prevista no
calendário de provas da escola". Se a contraprestação é definida conforme o caso, na situação
em pauta o aluno fará nova prova e não um trabalho. Sobre as alegações de gabarito iguais,
após análise desta banca não foi identificado nehuma alternativa que conste a mesma redação.
Desta feita, o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a questão. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

24

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão. Explica-se, o inciso V do art. 53 do ECRIAD versa: "V - acesso à escola pública e
gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos
que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. (Redação dada pela Lei
nº 13.845, de 2019)" ao passo que na alternativa a ser assinalada como incorreta consta a
Indeferido
seguinte redação: "Acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se
vagas, SEMPRE QUE POSSÍVEL , no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma
etapa ou ciclo de ensino da educação básica." A lei não contempla essa faculdade, qual seja:
"sempre que possível", contempla apenas a obrigatoriedade do cumprimento. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

22

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

Deferido

4731

128860

LARA CAVALCANTE
NASCIMENTO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

24

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão. Explica-se, o inciso V do art. 53 do ECRIAD versa: "V - acesso à escola pública e
gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos
que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. (Redação dada pela Lei
nº 13.845, de 2019)" ao passo que na alternativa a ser assinalada como incorreta consta a
Indeferido
seguinte redação: "Acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se
vagas, SEMPRE QUE POSSÍVEL , no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma
etapa ou ciclo de ensino da educação básica." A lei não contempla essa faculdade, qual seja:
"sempre que possível", contempla apenas a obrigatoriedade do cumprimento. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

4523

128494

LAURA RAMOS FERREIRA
GOMES

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

4524

128494

LAURA RAMOS FERREIRA
GOMES

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

22

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

4468

142530

LAYENNE VIEIRA MULLER
DA SILVA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

11

Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

4

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A oração "Naquele local,
havia um lindo pé de flamboyant" tem o sujeito classificado como inexistente, pois o verbo
haver tem o sentido de EXISTIR. O verbo "haver" nos sentidos de "existir", "acontecer",
Indeferido
"ocorrer" é um verbo impessoal, ou seja, não possui sujeito, e é empregado na terceira pessoa
do singular, independente do tempo verbal. Fonte:
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/o-verbo-haver.htm Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

33

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: amamentação e desmame - como auxiliar a mãe.
O aleitamento materno deve ser estimulado de todas as formas possíveis, no entanto, o
desmame precoce pode ser realizado tanto pelas mães quanto pelos próprios bebês. Segundo
Ogaard, Larsson, e Lindsten (1994) apud Neiva et al (2003) Assim como a mamadeira, os hábitos
orais refletem diretamente no desenvolvimento motor-oral, craniofacial e no crescimento
ósseo. A presença de hábitos orais afeta o sucesso do aleitamento materno, podendo trazer,
Indeferido
como consequência, o desmame precoce ou vice-versa, ou seja, com o desmame precoce a
criança não supre suas necessidades de sucção e acaba adquirindo hábitos de sucção não
nutritiva (SNN), dentre eles, a sucção digital e o uso de chupeta, decorrendo em alterações na
oclusão dentária. Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
Fonte:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/aleitamento_materno_alimentar_desmame.pdf
Neiva, F.C.B.; Cattoni, D.M.; Ramos, J.L.A.; Issler, H. Desmame precoce: implicações para o
desenvolvimento motor-oral. J. Pediatr. 79 (1), 2003.

4789

4769

137570 LEONARDO ALVES FERREIRA

137570 LEONARDO ALVES FERREIRA

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

1

1

4770

137570 LEONARDO ALVES FERREIRA

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

1

35

1) P273DQ4968Q53369 Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca
conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente. A questão questionada pelo candidato(a)
trata do conteúdo programático: O processo educativo em creche. Nessa questão o gabarito
correto é a letra d, conforme consta, sendo portanto, um processo de reorientação da ação do
educador. Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
2)
P273DQ4968Q53374 Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca
Indeferido
conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente. A questão questionada pelo candidato(a)
trata do conteúdo programático: nutrição e alimentação de crianças de 0 a 6 anos. Documentos
tais como o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil utilizam-se da
nomenclatura de crianças de 0 a 6 anos. Somado a isso, essa descrição não impede o
candidato de julgar a resposta correta da questão referente a alimentação infantil. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4582

91703

LEONARDO CESAR
CASANOVA DE JESUS
GONÇALVES

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

38

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Mecânica é a área de
estudo da física que se concentra na descrição do movimento, explicando, desse modo, como
ele ocorre e quais são as suas características fundamentais. Mecânica é uma grande área da
Indeferido física que se concentra no estudo do movimento e repouso dos corpos, estejam estes ou não
sob a ação de forças. A mecânica divide-se nas áreas de cinemática, dinâmica e estática.
Praticamente todos os movimentos que acontecem em nosso cotidiano podem ser descritos
pelas equações dessa área. Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/mecanica.htm
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4466

87370

LEONARDO DA SILVA
AZEVEDO DOS REIS

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

4471

87370

LEONARDO DA SILVA
AZEVEDO DOS REIS

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4777

LÍVIA APARECIDA LOUZADA
INTÉRPRETE DE LIBRAS
81606
LACERDA

4598

131395

LOREN LINE FERNANDES
FERREIRA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

131395

LOREN LINE FERNANDES
FERREIRA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4600

1

22

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

1

39

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Como divulgado em gabarito
Indeferido
oficial, a afirmativa que atende ao enunciado da questão é: CERTO. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

2

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

2

22

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

4887

147172

LORRANE ELIAS MELO
PEREIRA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

30

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:
O período colonial foi
marcado pela exploração comercial das matérias primas encontradas em território brasileiro.
Depois do pau-brasil, a descoberta da cana-de-açúcar na região nordeste foi de suma
importância para a continuidade da colonização portuguesa. Para a realização do trabalho de
plantio e colheita, os indígenas foram escravizados. Posteriormente, com a agricultura de cana
nas colônias africanas, foi favorecida uma relação entre o continente africano e o Brasil:
estabeleceu-se, por essa razão, a escravização de indivíduos africanos. Fonte:
https://vestibulares.estrategia.com/portal/materias/historia/historia-do-brasil/#Cana-deacucar-no-periodo-colonial O açúcar comum é resultado de um processo de transformação
que foi desenvolvido por volta do século VI a.C. a partir da cana-de-açúcar. As Cruzadas foram
responsáveis pelo acesso dos povos europeus a essa iguaria, que passou a ser muito apreciada.
Por volta do século XII, a então República de Veneza passou a dominar seu processo de
Indeferido
produção e abastecer a Europa. O primeiro engenho de que se tem registro em terras
brasileiras é datado de 1516, no litoral da Província de Pernambuco, pelo administrador colonial
Pepo Capico. Porém, foi a partir da década de 1530 que o engenho foi implementado de fato na
colônia, sobretudo em São Vicente e Pernambuco, como forma de sistematização de um
processo de produção açucareira de caráter extensivo e também de povoamento das regiões
recém-descobertas. A partir de então, a produção de açúcar passou a desempenhar um papel
fundamental sob diversos aspectos de todo o sistema colonial português. Além do seu impacto
na alimentação, na colônia e também no mundo, sua produção em grande escala permitiu
maiores acessos ao produto. Todo o seu sistema de produção acabou formando também as
bases sociais de todo o período e possui heranças até os dias de hoje. Os engenhos foram,
portanto, o principal modelo de unidade produtiva de uma das bases econômicas do Brasil
Colonial. Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/economiaacucareira.htm Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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2
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Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.
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PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4495

133215

2
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Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.
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2

2

2

1

1

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: No trecho: "Dona Francisca
me conta QUE AS FRUTAS NASCEM AZEDAS E NO PÉ, vão ficando docinhas com o tempo.", o
Indeferido termo "QUE AS FRUTAS NASCEM AZEDAS E NO PÉ" está exercendo função sintática de Objeto
direto, uma vez que trata-se de uma <u>oração subordinada substantiva objetiva direta</u> .
O oração está complementando o sentido do verbo contar. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

6

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em: "E ela me APERTOU", a
forma verbal "APERTOU" é classificada, no contexto em que foi empregada, quanto à sua
Indeferido transitividade (Regência Verbal) como sendo Transitiva direta. O verbo apertar tem sentido de
"Segurar com força: apertar o filho no colo." (https://www.dicio.com.br/apertar/), portanto
"apertar o que? ou quem?). Ela apertou o personagem (me). Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

26

22

Deferido

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do requerente
procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido na questão Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.</p>
Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

2

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: O verbo resistir está no
sentido de "Opor força à força; defender-se" , portanto tem a regência como verbo transitivo
indireto, necessitando da preposição A (quem resiste, resiste a alguma coisa)
Indeferido https://www.dicio.com.br/resistir/ Portanto, no trecho: "O Ocidente resiste à ideia e, assim,
perde contato com o sagrado instante presente" o fenômeno linguístico da crase teve de
ocorrer porque está atendendo à regência verbal de "resiste" que exige a preposição "a"
(resiste a) e pela presença de artigo definido feminino singular (a ideia) Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

1

3

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em "Acumular nos DÁ a
sensação de permanência, apesar de a vida ser impermanente", a palavra DÁ é uma
Indeferido
monossílaba tônica e não uma oxítona. A Monossílaba é uma Palavra que possui apenas 1
sílaba, enquanto a oxítona quando a última sílaba é tônica. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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1

- Recurso não corresponde a questão
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Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

1

13

Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

1

14

Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

1

15

Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

24

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão. Explica-se, o inciso V do art. 53 do ECRIAD versa: "V - acesso à escola pública e
gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos
que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. (Redação dada pela Lei
nº 13.845, de 2019)" ao passo que na alternativa a ser assinalada como incorreta consta a
Indeferido
seguinte redação: "Acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se
vagas, SEMPRE QUE POSSÍVEL , no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma
etapa ou ciclo de ensino da educação básica." A lei não contempla essa faculdade, qual seja:
"sempre que possível", contempla apenas a obrigatoriedade do cumprimento. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

25

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão, a alternativa correta a ser assinalada traz a redação que consta no documento citado
no enunciado, as outras alternativas, embora guardem semelhança não estão corretas,
Indeferido
restando portanto uma única alternativa possível, qual seja: "compreender a complexidade e a
não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou
a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva." Diante dos argumentos apresentados
pela banca, a questão está mantida.

30

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Um campo de futebol já
adaptado às dimensões do "Padrão Fifa" possui 68 metros de largura e 105 metros de
Indeferido
comprimento. Se um jogador percorrer esse campo 5 vezes, ele percorrerá 1730 metros 68 +
68 + 105 + 105 = 346 x 5 = 1730 Formação de perímetros que é a soma do percurso Diante
dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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1

2
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Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

2

7

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: No trecho: "Diz dona
Francisca, minha faxineira rezadeira, QUE acaba de chegar" a palavra "QUE", no contexto em
que foi empregada pertence à classe dos Pronomes. Trata-se de um Pronome Relativo,
Indeferido iniciando uma oração subordinada adjetiva. A oração "QUE acaba de chegar" funciona como
adjunto adnominal, especificando "que é a que acaba de chegar". Pronomes relativos são os
pronomes que retomam um substantivo mencionado anteriormente na frase, no caso o QUE,
retona a Dona Franscisca: "Dona Francisca acaba de chegar" Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

1

11

Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

1

12

Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

22

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
Indeferido questão, sendo as áreas de conhecimento que constam na BNCC para o ensino fundamental:
Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

38

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: os primeiros cuidados com o recém-nascido. Os
cuidados com o recém-nascidos devem ser os mesmos independentes do local onde o mesmo
encontra-se. A alimentação do bebê não deve ter horários rígidos, o mesmo deve ser
alimentado quando sentir fome, ou seja, a livre demanda, de acordo com o preconizado pelo
Ministério da Saúde no Guia de Atenção à Saúde do Recém-Nascido (2012). Somado a isso as
Indeferido
demais opções de resposta trazem opções claras que não podem ser identificadas como os
cuidados recomendados com o recém-nascido, pois o bebê não deve dormir de barriga para
baixo, o bebê deve tomar banho desde o primeiro dia de vida e não deve utilizada uma cinta ou
faixa para cobrir o coto. Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.
Fonte:https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_profissionai
s_v4.pdf
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Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

24

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão. Explica-se, o inciso V do art. 53 do ECRIAD versa: "V - acesso à escola pública e
gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos
que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. (Redação dada pela Lei
nº 13.845, de 2019)" ao passo que na alternativa a ser assinalada como incorreta consta a
Indeferido
seguinte redação: "Acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se
vagas, SEMPRE QUE POSSÍVEL , no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma
etapa ou ciclo de ensino da educação básica." A lei não contempla essa faculdade, qual seja:
"sempre que possível", contempla apenas a obrigatoriedade do cumprimento. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

25

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão, a alternativa correta a ser assinalada traz a redação que consta no documento citado
no enunciado, as outras alternativas, embora guardem semelhança não estão corretas,
Indeferido
restando portanto uma única alternativa possível, qual seja: "compreender a complexidade e a
não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou
a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva." Diante dos argumentos apresentados
pela banca, a questão está mantida.
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Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.
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Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

4455

1

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.
Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.
Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.
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1

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: No trecho: "Dona Francisca
me conta QUE AS FRUTAS NASCEM AZEDAS E NO PÉ, vão ficando docinhas com o tempo.", o
Indeferido termo "QUE AS FRUTAS NASCEM AZEDAS E NO PÉ" está exercendo função sintática de Objeto
direto, uma vez que trata-se de uma <u>oração subordinada substantiva objetiva direta</u> .
O oração está complementando o sentido do verbo contar. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

3

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em "Acumular nos DÁ a
sensação de permanência, apesar de a vida ser impermanente", a palavra DÁ é uma
Indeferido
monossílaba tônica e não uma oxítona. A Monossílaba é uma Palavra que possui apenas 1
sílaba, enquanto a oxítona quando a última sílaba é tônica. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

26

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em "ENTREGUEI-lhe as
atividades e marquei outro encontro para explicar o conteúdo", a forma verbal "ENTREGUEI" é
classificada, no contexto em que foi empregada, quanto à sua transitividade (Regência Verbal)
Indeferido como sendo Transitiva direta e indireta. Entreguei o que? as atividades Entreguei a quem? a
eles Os Verbos Transitivos Diretos e Indiretos são aqueles que necessitam de dois
complementos: um sem preposição (objeto direto) e um com preposição (objeto indireto).
Fonte: https://www.todamateria.com.br/verbo-transitivo-direto-e-indireto/ Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

30

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Um campo de futebol já
adaptado às dimensões do "Padrão Fifa" possui 68 metros de largura e 105 metros de
Indeferido
comprimento. Se um jogador percorrer esse campo 5 vezes, ele percorrerá 1730 metros 68 +
68 + 105 + 105 = 346 x 5 = 1730 Formação de perímetros que é a soma do percurso Diante
dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

38

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Mecânica é a área de
estudo da física que se concentra na descrição do movimento, explicando, desse modo, como
ele ocorre e quais são as suas características fundamentais. Mecânica é uma grande área da
Indeferido física que se concentra no estudo do movimento e repouso dos corpos, estejam estes ou não
sob a ação de forças. A mecânica divide-se nas áreas de cinemática, dinâmica e estática.
Praticamente todos os movimentos que acontecem em nosso cotidiano podem ser descritos
pelas equações dessa área. Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/mecanica.htm
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:
O período colonial foi
marcado pela exploração comercial das matérias primas encontradas em território brasileiro.
Depois do pau-brasil, a descoberta da cana-de-açúcar na região nordeste foi de suma
importância para a continuidade da colonização portuguesa. Para a realização do trabalho de
plantio e colheita, os indígenas foram escravizados. Posteriormente, com a agricultura de cana
nas colônias africanas, foi favorecida uma relação entre o continente africano e o Brasil:
estabeleceu-se, por essa razão, a escravização de indivíduos africanos. Fonte:
https://vestibulares.estrategia.com/portal/materias/historia/historia-do-brasil/#Cana-deacucar-no-periodo-colonial O açúcar comum é resultado de um processo de transformação
que foi desenvolvido por volta do século VI a.C. a partir da cana-de-açúcar. As Cruzadas foram
responsáveis pelo acesso dos povos europeus a essa iguaria, que passou a ser muito apreciada.
Por volta do século XII, a então República de Veneza passou a dominar seu processo de
Indeferido
produção e abastecer a Europa. O primeiro engenho de que se tem registro em terras
brasileiras é datado de 1516, no litoral da Província de Pernambuco, pelo administrador colonial
Pepo Capico. Porém, foi a partir da década de 1530 que o engenho foi implementado de fato na
colônia, sobretudo em São Vicente e Pernambuco, como forma de sistematização de um
processo de produção açucareira de caráter extensivo e também de povoamento das regiões
recém-descobertas. A partir de então, a produção de açúcar passou a desempenhar um papel
fundamental sob diversos aspectos de todo o sistema colonial português. Além do seu impacto
na alimentação, na colônia e também no mundo, sua produção em grande escala permitiu
maiores acessos ao produto. Todo o seu sistema de produção acabou formando também as
bases sociais de todo o período e possui heranças até os dias de hoje. Os engenhos foram,
portanto, o principal modelo de unidade produtiva de uma das bases econômicas do Brasil
Colonial. Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/economiaacucareira.htm Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

92246

MARCIA REGINA BARROSO
MAGALHAES

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4503

93151

MARCIO SILVA RANGEL DE
LIMA JUNIOR

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

22

Deferido

4550

81476

MARIA CÉLIA BARROS
GOMES DE ANDRADE

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

81476

MARIA CÉLIA BARROS
GOMES DE ANDRADE

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4725

4534

2

1

30

22

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.
Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

4537

86066

MARIA ELIANE BARROS
GOMES DE SOUZA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

146535

MARIANA SUELEN DOS
SANTOS CIRINO

4717

146535

MARIANA SUELEN DOS
SANTOS CIRINO

INTÉRPRETE DE LIBRAS

4581

99921

MARIZA MATEUS DE
ALENCAR

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4676

MARTA DEISE DE FREITAS
102990
ARAUJO

4721

4635

4636

102990

102990

MARTA DEISE DE FREITAS
ARAUJO

MARTA DEISE DE FREITAS
ARAUJO

INTÉRPRETE DE LIBRAS

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

22

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

9

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A oração "Naquele local,
havia um lindo pé de flamboyant" tem o sujeito classificado como inexistente, pois o verbo
haver tem o sentido de EXISTIR. O verbo "haver" nos sentidos de "existir", "acontecer",
Indeferido
"ocorrer" é um verbo impessoal, ou seja, não possui sujeito, e é empregado na terceira pessoa
do singular, independente do tempo verbal. Fonte:
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/o-verbo-haver.htm Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

2

39

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Como divulgado em gabarito
Indeferido
oficial, a afirmativa que atende ao enunciado da questão é: CERTO. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

2

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

2

1

1

1

22

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

1

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: No trecho: "Dona Francisca
me conta QUE AS FRUTAS NASCEM AZEDAS E NO PÉ, vão ficando docinhas com o tempo.", o
Indeferido termo "QUE AS FRUTAS NASCEM AZEDAS E NO PÉ" está exercendo função sintática de Objeto
direto, uma vez que trata-se de uma <u>oração subordinada substantiva objetiva direta</u> .
O oração está complementando o sentido do verbo contar. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

2

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: O verbo resistir está no
sentido de "Opor força à força; defender-se" , portanto tem a regência como verbo transitivo
indireto, necessitando da preposição A (quem resiste, resiste a alguma coisa)
Indeferido https://www.dicio.com.br/resistir/ Portanto, no trecho: "O Ocidente resiste à ideia e, assim,
perde contato com o sagrado instante presente" o fenômeno linguístico da crase teve de
ocorrer porque está atendendo à regência verbal de "resiste" que exige a preposição "a"
(resiste a) e pela presença de artigo definido feminino singular (a ideia) Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4637

4641

102990

102990

MARTA DEISE DE FREITAS
ARAUJO

MARTA DEISE DE FREITAS
ARAUJO

4643

102990

MARTA DEISE DE FREITAS
ARAUJO

4644

102990

MARTA DEISE DE FREITAS
ARAUJO

4645

102990

MARTA DEISE DE FREITAS
ARAUJO

4646

102990

MARTA DEISE DE FREITAS
ARAUJO

4647

102990

MARTA DEISE DE FREITAS
ARAUJO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em "Na matemática de
dona Francisca, quatro abraços por dia dão para sobreviver" a vírgula é utilizada para isolar o
adjunto adverbial deslocado. A frase está na ordem indireta: "Quatro abraços por dia dão para
sobreviver na matemática de dona Francisca" (ordem direta) Segundo o Manual de
Comunicação da Secom (Senado Federal), usa-se sempre a vírgula para separar o adjunto
Indeferido
adverbial longo que estiver deslocado. Exemplo: Na reunião de ontem, a CRE aprovou a
indicação de Affonso Emílio de Alencastro Massot para o cargo de embaixador no Líbano e a de
Arnaldo Caiche D'Oliveira, que já responde pelo Benin, para exercer cumulativamente o cargo
de embaixador no Níger.
Fonte:https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/estilos/adjunto-adverbialdeslocado Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

6

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em: "E ela me APERTOU", a
forma verbal "APERTOU" é classificada, no contexto em que foi empregada, quanto à sua
Indeferido transitividade (Regência Verbal) como sendo Transitiva direta. O verbo apertar tem sentido de
"Segurar com força: apertar o filho no colo." (https://www.dicio.com.br/apertar/), portanto
"apertar o que? ou quem?). Ela apertou o personagem (me). Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

1

7

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: No trecho: "Diz dona
Francisca, minha faxineira rezadeira, QUE acaba de chegar" a palavra "QUE", no contexto em
que foi empregada pertence à classe dos Pronomes. Trata-se de um Pronome Relativo,
Indeferido iniciando uma oração subordinada adjetiva. A oração "QUE acaba de chegar" funciona como
adjunto adnominal, especificando "que é a que acaba de chegar". Pronomes relativos são os
pronomes que retomam um substantivo mencionado anteriormente na frase, no caso o QUE,
retona a Dona Franscisca: "Dona Francisca acaba de chegar" Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

1

11

Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

1

12

Indeferido

Recurso não corresponde a questão

1

13

Indeferido

Recurso não corresponde a questão

1

14

Indeferido

1

1

- Recurso não corresponde a questão

4650

4672

102990

102990

MARTA DEISE DE FREITAS
ARAUJO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

MARTA DEISE DE FREITAS
ARAUJO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

1

15

Indeferido

20

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o enunciado é claro ao afirmar que a questão deveria ser
Indeferido respondida com base na Lei Federal nº 10.639/03, assim sendo o recorrente não apresentou
fundamentação que invalidasse a questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a
questão está mantida.

- Recurso não corresponde a questão

4683

102990

MARTA DEISE DE FREITAS
ARAUJO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

28

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão está
fundamentada na explicação do Professor Pasquale Cipro Netto: O "porque" junto é uma
conjunção que indica causa, motivo, justificativa ou explicação. Um exemplo: "Eu não fui
porque estava doente". De acordo com o professor, "Porque estava doente" é a oração que
indica a razão pela qual ele não foi. Nesses casos, o "porque" é junto e sem acento. Com isso, é
Indeferido possível existir "porque" junto mesmo em frases que terminam com interrogação, como esta:
"Será que ela está chateada comigo porque eu não fui ao aniversário dela?" Alguns professores
recomendam tentar trocar o "porque" junto por "pois". Se der certo, está correto o uso do
"porque" junto. Fonte: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/professor-pasqualeresponde-quando-usar-porque-por-que-porque-e-porque,e48fa3e873456b5c16a3e2e09816bb970frhzq00.html Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4689

102990

MARTA DEISE DE FREITAS
ARAUJO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

34

Indeferido

36

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão está baseada no
seguinte contéudo programático previsto no EDITAL: IV. GEOGRAFIA: 4. Fundamentos da
Cartografia: orientação e localização, convenções, escalas, projeções, formas de representação
espacial e fusos horários.
Destaca-se ainda que as coordenadas geográficas são um
Indeferido
complexo sistema de localização espacial utilizado para apontar um determinado objeto
situado em qualquer ponto da superfície terrestre. Fonte:
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/coordenadas-geograficas.htm Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4697

102990

MARTA DEISE DE FREITAS
ARAUJO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

INDEFERIDO

4706

4823

4673

102990

MARTA DEISE DE FREITAS
ARAUJO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

152100

MATHEUS ALVES COELHO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

132104

MAYK CAVALCANTE DOS
SANTOS

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

1

1

1

40

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão está baseada nos
seguintes conteúdos previstos no Edital: IV. GEOGRAFIA: 7.Sustentabilidade: aproveitamento
econômico e gestão dos recursos naturais, problemas ambientais resultantes, iniciativas para a
conservação do meio ambiente e responsabilidade social e individual. V. CIÊNCIAS: 7.
Desenvolvimento sustentado - relações entre ecologia, economia e educação ambiental.
Indeferido Destaca-se ainda que o desenvolvimento sustentável possui três grandes princípios, que são:
sustentabilidade econômica; sustentabilidade ambiental; sustentabilidade social. Desse
modo, os princípios sustentam o conceito do termo desenvolvimento sustentável, que indica a
promoção do crescimento econômico baseada no respeito ao meio ambiente e na melhoria da
qualidade de vida da população. Fonte:
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/desenvolvimento-sustentavel.htm Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

39

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: O comando da questão
solicitava ao Candidato assinalar a alternativa com afirmação correta. Portanto observa-se o
seguinte: O Setor secundário é o estágio no qual ocorre a produção a partir dos recursos
naturais existentes para exploração. (ERRADO - O Setor Primário é o estágio no qual ocorre a
produção a partir dos recursos naturais existentes para exploração.) O Setor primário é o
campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se encontram os produtos
de maior valor agregado, definido como o setor de comércio e prestação de serviços. (ERRADO O Setor Terciário é o campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se
encontram os produtos de maior valor agregado.) O Setor terciário da economia corresponde
Indeferido
ao momento quando as matérias-primas são transformadas em produtos industrializados de
alto valor agregado. Isso ocorre devido o emprego de altas tecnologias. (ERRADO - O Setor
Secundário da economia corresponde ao momento quando as matérias-primas são
transformadas em produtos industrializados de alto valor agregado. Isso ocorre devido o
emprego de altas tecnologias.) Quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será. (CORRETO - Segundo o portal
https://www.todamateria.com.br, quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será.) Fonte:
https://www.todamateria.com.br/setores-da-economia/ Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

20

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

4584

4722

PROFESSOR I DA
126449 MICHELE CEZARETI PEREIRA EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

PROFESSOR I DA
126449 MICHELE CEZARETI PEREIRA EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

2

4

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em "Na matemática de
dona Francisca, quatro abraços por dia dão para sobreviver" a vírgula é utilizada para isolar o
adjunto adverbial deslocado. A frase está na ordem indireta: "Quatro abraços por dia dão para
sobreviver na matemática de dona Francisca" (ordem direta) Segundo o Manual de
Comunicação da Secom (Senado Federal), usa-se sempre a vírgula para separar o adjunto
Indeferido
adverbial longo que estiver deslocado. Exemplo: Na reunião de ontem, a CRE aprovou a
indicação de Affonso Emílio de Alencastro Massot para o cargo de embaixador no Líbano e a de
Arnaldo Caiche D'Oliveira, que já responde pelo Benin, para exercer cumulativamente o cargo
de embaixador no Níger.
Fonte:https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/estilos/adjunto-adverbialdeslocado Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

31

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão está baseada no
seguinte contéudo programático previsto no EDITAL: IV. GEOGRAFIA: 4. Fundamentos da
Cartografia: orientação e localização, convenções, escalas, projeções, formas de representação
espacial e fusos horários.
Destaca-se ainda que as coordenadas geográficas são um
Indeferido
complexo sistema de localização espacial utilizado para apontar um determinado objeto
situado em qualquer ponto da superfície terrestre. Fonte:
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/coordenadas-geograficas.htm Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4585

PROFESSOR I DA
126449 MICHELE CEZARETI PEREIRA EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

32

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão está baseada no
seguinte contéudo programático previsto no EDITAL: IV. GEOGRAFIA: 5. Fundamentos da
Demografia: distribuição espacial da população, dinâmicas do crescimento demográfico,
estrutura populacional, movimentos populacionais, desigualdades socioeconômicas e questões
étnicas e de gênero. Destaca-se ainda que Densidade demográfica: é a taxa que mede o
Indeferido
número de pessoas em determinado espaço, geralmente medida em habitantes por quilômetro
quadrado (hab/km²). Também é chamada de população relativa, ou seja, densidade
demográfica ou densidade populacional, é a razão entre a população absoluta de um
determinado território e a área onde essa população está distribuída. Fonte:
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/populacao-absoluta-populacao-relativa.htm
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4826

119237

MICHELLE CALAZANS
RIBEIRO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

119237

MICHELLE CALAZANS
RIBEIRO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4828

1

22

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

4801

93033

MIDIAN LEMOS
FIGUEIREDO DE ASSIS

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

7

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: No trecho: "Diz dona
Francisca, minha faxineira rezadeira, QUE acaba de chegar" a palavra "QUE", no contexto em
que foi empregada pertence à classe dos Pronomes. Trata-se de um Pronome Relativo,
Indeferido iniciando uma oração subordinada adjetiva. A oração "QUE acaba de chegar" funciona como
adjunto adnominal, especificando "que é a que acaba de chegar". Pronomes relativos são os
pronomes que retomam um substantivo mencionado anteriormente na frase, no caso o QUE,
retona a Dona Franscisca: "Dona Francisca acaba de chegar" Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4820

103584

MILENA BARCELOS DA
SILVA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

4821

103584

MILENA BARCELOS DA
SILVA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4814

103584

MILENA BARCELOS DA
SILVA

4815

103584

MILENA BARCELOS DA
SILVA

4816

103584

MILENA BARCELOS DA
SILVA

4817

103584

MILENA BARCELOS DA
SILVA

4818

103584

MILENA BARCELOS DA
SILVA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

1

22

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

1

11

Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

1

12

Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

1

13

Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

1

14

Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

1

15

Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

4562

4565

4583

93138 MILENA FERREIRA DA SILVA

93138 MILENA FERREIRA DA SILVA

93138 MILENA FERREIRA DA SILVA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

1

1

18

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que a alternativa correta é a que consta como resposta: "Educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio." A questão trata do Art. 21 da Lei Federal nº
9.394 de 20/12/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o referido artigo versa
sobre a composição da educação escolar, qual seja: I - Educação Básica, formada pela educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio e II - educação superior. O enunciado da questão é
bem claro em seu comando quando questiona acerca da composição da educação básica, o uso
Indeferido
do termo "educação escolar básica" não compromete a compreensão do que está sendo
questionado pois as formas de educação que constam no artigo são "EDUCAÇÃO ESCOLAR", o
artigo não ventila outra forma de educação, refere-se única e exclusivamente a esse tipo.
Sendo assim, fica nítido que apenas a resposta acima citada seria possível, visto que o ensino
superior, não faz parte da educação básica. Desta feita, o recorrente não apresentou
fundamentação que invalidasse a questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a
questão está mantida.

30

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Um campo de futebol já
adaptado às dimensões do "Padrão Fifa" possui 68 metros de largura e 105 metros de
Indeferido
comprimento. Se um jogador percorrer esse campo 5 vezes, ele percorrerá 1730 metros 68 +
68 + 105 + 105 = 346 x 5 = 1730 Formação de perímetros que é a soma do percurso Diante
dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

39

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: O comando da questão
solicitava ao Candidato assinalar a alternativa com afirmação correta. Portanto observa-se o
seguinte: O Setor secundário é o estágio no qual ocorre a produção a partir dos recursos
naturais existentes para exploração. (ERRADO - O Setor Primário é o estágio no qual ocorre a
produção a partir dos recursos naturais existentes para exploração.) O Setor primário é o
campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se encontram os produtos
de maior valor agregado, definido como o setor de comércio e prestação de serviços. (ERRADO O Setor Terciário é o campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se
encontram os produtos de maior valor agregado.) O Setor terciário da economia corresponde
Indeferido
ao momento quando as matérias-primas são transformadas em produtos industrializados de
alto valor agregado. Isso ocorre devido o emprego de altas tecnologias. (ERRADO - O Setor
Secundário da economia corresponde ao momento quando as matérias-primas são
transformadas em produtos industrializados de alto valor agregado. Isso ocorre devido o
emprego de altas tecnologias.) Quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será. (CORRETO - Segundo o portal
https://www.todamateria.com.br, quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será.) Fonte:
https://www.todamateria.com.br/setores-da-economia/ Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão está
fundamentada na explicação do Professor Pasquale Cipro Netto: O "porque" junto é uma
conjunção que indica causa, motivo, justificativa ou explicação. Um exemplo: "Eu não fui
porque estava doente". De acordo com o professor, "Porque estava doente" é a oração que
indica a razão pela qual ele não foi. Nesses casos, o "porque" é junto e sem acento. Com isso, é
Indeferido possível existir "porque" junto mesmo em frases que terminam com interrogação, como esta:
"Será que ela está chateada comigo porque eu não fui ao aniversário dela?" Alguns professores
recomendam tentar trocar o "porque" junto por "pois". Se der certo, está correto o uso do
"porque" junto. Fonte: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/professor-pasqualeresponde-quando-usar-porque-por-que-porque-e-porque,e48fa3e873456b5c16a3e2e09816bb970frhzq00.html Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

3

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em "Acumular nos DÁ a
sensação de permanência, apesar de a vida ser impermanente", a palavra DÁ é uma
Indeferido
monossílaba tônica e não uma oxítona. A Monossílaba é uma Palavra que possui apenas 1
sílaba, enquanto a oxítona quando a última sílaba é tônica. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

16

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que, a assertiva citada de fato está correta, tendo em vista que está de
acordo com a redação dada pela Lei n°14.333 de 2022. A nova redação afirma que: "padrões
mínimos de qualidade do ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas, por
aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem
adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a
provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados;" embora a redação
completa não conste no item da questão, o que está descrito no item IV do enunciado não
Indeferido
contradiz a nova redação, portanto não é uma afirmação incorreta. Não houve alteração em
relação a "padrões mínimos de qualidade do ensino, definidos como a variedade e a
quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de
ensino-aprendizagem", houve apena um acréscimo dado pela nova redação que não invalida
essa afirmação. A garantia acima citada ainda existe e consta na lei, ela não foi suprimida.
Assim sendo o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a questão. Diante
dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.
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Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o inciso I do art. 7º Lei Federal nº 9.394 de 20/12/1996 - Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional afirma: "I - prova ou aula de reposição, CONFORME O
CASO , a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário
agendado com sua anuência expressa". O enunciado da questão é bem claro ao afirmar que o
Indeferido aluno deixou de fazer uma prova: "ausentou-se no dia da prova de Matemática, prevista no
calendário de provas da escola". Se a contraprestação é definida conforme o caso, na situação
em pauta o aluno fará nova prova e não um trabalho. Sobre as alegações de gabarito iguais,
após análise desta banca não foi identificado nehuma alternativa que conste a mesma redação.
Desta feita, o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a questão. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

18

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que a alternativa correta é a que consta como resposta: "Educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio." A questão trata do Art. 21 da Lei Federal nº
9.394 de 20/12/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o referido artigo versa
sobre a composição da educação escolar, qual seja: I - Educação Básica, formada pela educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio e II - educação superior. O enunciado da questão é
bem claro em seu comando quando questiona acerca da composição da educação básica, o uso
Indeferido
do termo "educação escolar básica" não compromete a compreensão do que está sendo
questionado pois as formas de educação que constam no artigo são "EDUCAÇÃO ESCOLAR", o
artigo não ventila outra forma de educação, refere-se única e exclusivamente a esse tipo.
Sendo assim, fica nítido que apenas a resposta acima citada seria possível, visto que o ensino
superior, não faz parte da educação básica. Desta feita, o recorrente não apresentou
fundamentação que invalidasse a questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a
questão está mantida.

22

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

"Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:

No trecho: ""Diz dona Francisca, minha faxineira rezadeira, QUE acaba de chegar"" a palavra
""QUE"", no contexto em que foi empregada pertence à classe dos Pronomes.
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1
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Indeferido

A oração ""QUE acaba de chegar"" funciona como adjunto adnominal, especificando ""que é a
que acaba de chegar"".
Pronomes relativos são os pronomes que retomam um substantivo mencionado anteriormente
na frase, no caso o QUE, retona a Dona Franscisca: ""Dona Francisca acaba de chegar""

Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: No trecho: "Diz dona
Francisca, minha faxineira rezadeira, QUE acaba de chegar" a palavra "QUE", no contexto em
que foi empregada pertence à classe dos Pronomes. Trata-se de um Pronome Relativo,
Indeferido iniciando uma oração subordinada adjetiva. A oração "QUE acaba de chegar" funciona como
adjunto adnominal, especificando "que é a que acaba de chegar". Pronomes relativos são os
pronomes que retomam um substantivo mencionado anteriormente na frase, no caso o QUE,
retona a Dona Franscisca: "Dona Francisca acaba de chegar" Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: O comando da questão
solicitava ao Candidato assinalar a alternativa com afirmação correta. Portanto observa-se o
seguinte: O Setor secundário é o estágio no qual ocorre a produção a partir dos recursos
naturais existentes para exploração. (ERRADO - O Setor Primário é o estágio no qual ocorre a
produção a partir dos recursos naturais existentes para exploração.) O Setor primário é o
campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se encontram os produtos
de maior valor agregado, definido como o setor de comércio e prestação de serviços. (ERRADO O Setor Terciário é o campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se
encontram os produtos de maior valor agregado.) O Setor terciário da economia corresponde
Indeferido
ao momento quando as matérias-primas são transformadas em produtos industrializados de
alto valor agregado. Isso ocorre devido o emprego de altas tecnologias. (ERRADO - O Setor
Secundário da economia corresponde ao momento quando as matérias-primas são
transformadas em produtos industrializados de alto valor agregado. Isso ocorre devido o
emprego de altas tecnologias.) Quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será. (CORRETO - Segundo o portal
https://www.todamateria.com.br, quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será.) Fonte:
https://www.todamateria.com.br/setores-da-economia/ Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

19

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão, todas as sentenças são divergentes em relação ao texto da lei e portanto estão
Indeferido
incorretas, assim sendo a alternativa a ser assinalada é a que contem como resposta: "F, F, F, F".
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

22

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
Indeferido questão, sendo as áreas de conhecimento que constam na BNCC para o ensino fundamental:
Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

34

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: o processo de desenvolvimento infantil e
estímulos adequados a cada fase. De acordo com o documento oficial do Ministério da Saúde,
conforme encontra-se citado na fonte, segue-se a informação de permanência na posição
Indeferido
sentado, a partir dos seis meses e as demais questões como: agarrar objetos - 4 meses;
caminhar só - de 12 a 14 meses e engatinhar - 10 meses. Entende-se que cada criança tem a
sua particularidade na escala temporal do desenvolvimento, mas em geral, são os tempos
dispostos acima. Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: No trecho: "Diz dona
Francisca, minha faxineira rezadeira, QUE acaba de chegar" a palavra "QUE", no contexto em
que foi empregada pertence à classe dos Pronomes. Trata-se de um Pronome Relativo,
Indeferido iniciando uma oração subordinada adjetiva. A oração "QUE acaba de chegar" funciona como
adjunto adnominal, especificando "que é a que acaba de chegar". Pronomes relativos são os
pronomes que retomam um substantivo mencionado anteriormente na frase, no caso o QUE,
retona a Dona Franscisca: "Dona Francisca acaba de chegar" Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

1

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: No trecho: "Dona Francisca
me conta QUE AS FRUTAS NASCEM AZEDAS E NO PÉ, vão ficando docinhas com o tempo.", o
Indeferido termo "QUE AS FRUTAS NASCEM AZEDAS E NO PÉ" está exercendo função sintática de Objeto
direto, uma vez que trata-se de uma <u>oração subordinada substantiva objetiva direta</u> .
O oração está complementando o sentido do verbo contar. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

3

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em "Acumular nos DÁ a
sensação de permanência, apesar de a vida ser impermanente", a palavra DÁ é uma
Indeferido
monossílaba tônica e não uma oxítona. A Monossílaba é uma Palavra que possui apenas 1
sílaba, enquanto a oxítona quando a última sílaba é tônica. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

6

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em: "E ela me APERTOU", a
forma verbal "APERTOU" é classificada, no contexto em que foi empregada, quanto à sua
Indeferido transitividade (Regência Verbal) como sendo Transitiva direta. O verbo apertar tem sentido de
"Segurar com força: apertar o filho no colo." (https://www.dicio.com.br/apertar/), portanto
"apertar o que? ou quem?). Ela apertou o personagem (me). Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

9

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: O sujeito da oração "Já
ouviu falar em toxinas da casa?" é oculto "VOCÊ". Sujeito oculto, também chamado de sujeito
Indeferido
elíptico, sujeito desinencial e sujeito implícito, é aquele que está implícito na desinência verbal
da oração ou no seu contexto. Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.

8

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: O sujeito da oração "Já
ouviu falar em toxinas da casa?" é oculto "VOCÊ". Sujeito oculto, também chamado de sujeito
Indeferido
elíptico, sujeito desinencial e sujeito implícito, é aquele que está implícito na desinência verbal
da oração ou no seu contexto. Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.
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Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

22

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.
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18

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que a alternativa correta é a que consta como resposta: "Educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio." A questão trata do Art. 21 da Lei Federal nº
9.394 de 20/12/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o referido artigo versa
sobre a composição da educação escolar, qual seja: I - Educação Básica, formada pela educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio e II - educação superior. O enunciado da questão é
bem claro em seu comando quando questiona acerca da composição da educação básica, o uso
Indeferido
do termo "educação escolar básica" não compromete a compreensão do que está sendo
questionado pois as formas de educação que constam no artigo são "EDUCAÇÃO ESCOLAR", o
artigo não ventila outra forma de educação, refere-se única e exclusivamente a esse tipo.
Sendo assim, fica nítido que apenas a resposta acima citada seria possível, visto que o ensino
superior, não faz parte da educação básica. Desta feita, o recorrente não apresentou
fundamentação que invalidasse a questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a
questão está mantida.

4608

137813

PRISCILLA OLIVEIRA REIS DE
ANDRADE

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4609

137813

PRISCILLA OLIVEIRA REIS DE
ANDRADE

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4603

137813

PRISCILLA OLIVEIRA REIS DE
ANDRADE

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4610

4612

137813

137813

PRISCILLA OLIVEIRA REIS DE
ANDRADE

PRISCILLA OLIVEIRA REIS DE
ANDRADE

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

6

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em: "E ela me APERTOU", a
forma verbal "APERTOU" é classificada, no contexto em que foi empregada, quanto à sua
Indeferido transitividade (Regência Verbal) como sendo Transitiva direta. O verbo apertar tem sentido de
"Segurar com força: apertar o filho no colo." (https://www.dicio.com.br/apertar/), portanto
"apertar o que? ou quem?). Ela apertou o personagem (me). Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

2

9

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: O sujeito da oração "Já
ouviu falar em toxinas da casa?" é oculto "VOCÊ". Sujeito oculto, também chamado de sujeito
Indeferido
elíptico, sujeito desinencial e sujeito implícito, é aquele que está implícito na desinência verbal
da oração ou no seu contexto. Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.

2

23

Indeferido

25

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão, a alternativa correta a ser assinalada traz a redação que consta no documento citado
no enunciado, as outras alternativas, embora guardem semelhança não estão corretas,
Indeferido
restando portanto uma única alternativa possível, qual seja: "compreender a complexidade e a
não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou
a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva." Diante dos argumentos apresentados
pela banca, a questão está mantida.

36

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão está
fundamentada na explicação do Professor Pasquale Cipro Netto: O "porque" junto é uma
conjunção que indica causa, motivo, justificativa ou explicação. Um exemplo: "Eu não fui
porque estava doente". De acordo com o professor, "Porque estava doente" é a oração que
indica a razão pela qual ele não foi. Nesses casos, o "porque" é junto e sem acento. Com isso, é
Indeferido possível existir "porque" junto mesmo em frases que terminam com interrogação, como esta:
"Será que ela está chateada comigo porque eu não fui ao aniversário dela?" Alguns professores
recomendam tentar trocar o "porque" junto por "pois". Se der certo, está correto o uso do
"porque" junto. Fonte: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/professor-pasqualeresponde-quando-usar-porque-por-que-porque-e-porque,e48fa3e873456b5c16a3e2e09816bb970frhzq00.html Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

2

2

2

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

4613

4614

4617

137813

137813

137813

PRISCILLA OLIVEIRA REIS DE
ANDRADE

PRISCILLA OLIVEIRA REIS DE
ANDRADE

PRISCILLA OLIVEIRA REIS DE
ANDRADE

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

2

2

37

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A palavra "DEBATE" na frase
de Joseph Joubert obedece ao processo de formação de palavras "Derivação Regressiva"
Indeferido
Segundo o portal www.meudicionario.org a ORIGEM DA PALAVRA DEBATE é Derivação
regressiva de debater, Fonte: https://www.meudicionario.org/debate Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

39

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: O comando da questão
solicitava ao Candidato assinalar a alternativa com afirmação correta. Portanto observa-se o
seguinte: O Setor secundário é o estágio no qual ocorre a produção a partir dos recursos
naturais existentes para exploração. (ERRADO - O Setor Primário é o estágio no qual ocorre a
produção a partir dos recursos naturais existentes para exploração.) O Setor primário é o
campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se encontram os produtos
de maior valor agregado, definido como o setor de comércio e prestação de serviços. (ERRADO O Setor Terciário é o campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se
encontram os produtos de maior valor agregado.) O Setor terciário da economia corresponde
Indeferido
ao momento quando as matérias-primas são transformadas em produtos industrializados de
alto valor agregado. Isso ocorre devido o emprego de altas tecnologias. (ERRADO - O Setor
Secundário da economia corresponde ao momento quando as matérias-primas são
transformadas em produtos industrializados de alto valor agregado. Isso ocorre devido o
emprego de altas tecnologias.) Quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será. (CORRETO - Segundo o portal
https://www.todamateria.com.br, quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será.) Fonte:
https://www.todamateria.com.br/setores-da-economia/ Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

40

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão está baseada nos
seguintes conteúdos previstos no Edital: IV. GEOGRAFIA: 7.Sustentabilidade: aproveitamento
econômico e gestão dos recursos naturais, problemas ambientais resultantes, iniciativas para a
conservação do meio ambiente e responsabilidade social e individual. V. CIÊNCIAS: 7.
Desenvolvimento sustentado - relações entre ecologia, economia e educação ambiental.
Indeferido Destaca-se ainda que o desenvolvimento sustentável possui três grandes princípios, que são:
sustentabilidade econômica; sustentabilidade ambiental; sustentabilidade social. Desse
modo, os princípios sustentam o conceito do termo desenvolvimento sustentável, que indica a
promoção do crescimento econômico baseada no respeito ao meio ambiente e na melhoria da
qualidade de vida da população. Fonte:
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/desenvolvimento-sustentavel.htm Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

4707

PROFESSOR I DA
88122 RAFAELA AMARAL MACEDO EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

22

Deferido

4628

129604

RAFAELA DE JESUS DA
SILVA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

129604

RAFAELA DE JESUS DA
SILVA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

160034

RAFAELLA GOMES VIEIRA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4570

150909

RAQUEL GONÇALVES
CONCEIÇÃO KAFA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

4578

150909

RAQUEL GONÇALVES
CONCEIÇÃO KAFA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4711

141858 RAQUEL SANTOS DA SILVA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4629

4536

4735

124361

RAQUEL VILAS BÔAS
GOMES PORPHIRIO DA
COSTA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

22

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

2

23

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

1

19

1

1

2

22

22

22

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

4732

124361

RAQUEL VILAS BÔAS
GOMES PORPHIRIO DA
COSTA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

18

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que a alternativa correta é a que consta como resposta: "Educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio." A questão trata do Art. 21 da Lei Federal nº
9.394 de 20/12/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o referido artigo versa
sobre a composição da educação escolar, qual seja: I - Educação Básica, formada pela educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio e II - educação superior. O enunciado da questão é
bem claro em seu comando quando questiona acerca da composição da educação básica, o uso
Indeferido
do termo "educação escolar básica" não compromete a compreensão do que está sendo
questionado pois as formas de educação que constam no artigo são "EDUCAÇÃO ESCOLAR", o
artigo não ventila outra forma de educação, refere-se única e exclusivamente a esse tipo.
Sendo assim, fica nítido que apenas a resposta acima citada seria possível, visto que o ensino
superior, não faz parte da educação básica. Desta feita, o recorrente não apresentou
fundamentação que invalidasse a questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a
questão está mantida.

4737

124361

RAQUEL VILAS BÔAS
GOMES PORPHIRIO DA
COSTA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

35

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: No trecho: "Eu sabia QUE a
vida nunca era tão fácil", a palavra destacada é classificada como Conjunção Subordinativa
Integrante. Conjunções integrantes são conjunções subordinativas que introduzem orações
Indeferido
substantivas, ou seja, orações que atuam como um substantivo na frase, desempenhando
funções de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicado nominal e
aposto. Eu sabia o que? "QUE a vida nunca era tão fácil" - objeto direto. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4703

99430

RAYSSA ONIRA RODRIGUES
DA SILVA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

4702

RAYSSA ONIRA RODRIGUES
99430
DA SILVA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

22

Deferido

4462

120703

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

RENAN FERREIRA DE
AZEVEDO

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.
Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

4463

120703

RENAN FERREIRA DE
AZEVEDO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

9

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: É preciso observar o
contexto em que a frase está presente: - Bom dia, como tá a alegria? Diz dona Francisca, minha
faxineira rezadeira, que acaba de chegar. Antes de dar uma benzida na <u>casa</u>, deixa eu
te dar um abraço que preste! E ela me apertou. A palavra CASA foi utilizado no sentido
Indeferido
DENOTATIVO, ou seja, LITERAL. "Sentido literal é aquele que pode ser tomado como o sentido
"básico, usual" da palavra ou expressão, esse pode ser compreendido sem ajuda do contexto.
Quando uma palavra ou enunciado se apresenta em seu sentido usual, adquire valor
denotativo." Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/sentido-literal-sentidofigurado.htm Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4461

120703

RENAN FERREIRA DE
AZEVEDO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

39

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: O comando da questão
solicitava ao Candidato assinalar a alternativa com afirmação correta. Portanto observa-se o
seguinte: O Setor secundário é o estágio no qual ocorre a produção a partir dos recursos
naturais existentes para exploração. (ERRADO - O Setor Primário é o estágio no qual ocorre a
produção a partir dos recursos naturais existentes para exploração.) O Setor primário é o
campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se encontram os produtos
de maior valor agregado, definido como o setor de comércio e prestação de serviços. (ERRADO O Setor Terciário é o campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se
encontram os produtos de maior valor agregado.) O Setor terciário da economia corresponde
Indeferido
ao momento quando as matérias-primas são transformadas em produtos industrializados de
alto valor agregado. Isso ocorre devido o emprego de altas tecnologias. (ERRADO - O Setor
Secundário da economia corresponde ao momento quando as matérias-primas são
transformadas em produtos industrializados de alto valor agregado. Isso ocorre devido o
emprego de altas tecnologias.) Quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será. (CORRETO - Segundo o portal
https://www.todamateria.com.br, quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será.) Fonte:
https://www.todamateria.com.br/setores-da-economia/ Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4554

95002

RENATA FRANCA LIMA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

2

22

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

2

26

Indeferido

INDEFERIDO

4634

165840

RENATA VIVEIROS GAMA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4541

128107

ROGÉRIO SOUZA DOS
SANTOS

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

4835

128107

ROGÉRIO SOUZA DOS
SANTOS

4836

128107

ROGÉRIO SOUZA DOS
SANTOS

4837

128107

ROGÉRIO SOUZA DOS
SANTOS

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

27

Indeferido

INDEFERIDO

2

28

Indeferido

INDEFERIDO

2

29

Indeferido

INDEFERIDO

4839

128107

ROGÉRIO SOUZA DOS
SANTOS

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

30

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:
O período colonial foi
marcado pela exploração comercial das matérias primas encontradas em território brasileiro.
Depois do pau-brasil, a descoberta da cana-de-açúcar na região nordeste foi de suma
importância para a continuidade da colonização portuguesa. Para a realização do trabalho de
plantio e colheita, os indígenas foram escravizados. Posteriormente, com a agricultura de cana
nas colônias africanas, foi favorecida uma relação entre o continente africano e o Brasil:
estabeleceu-se, por essa razão, a escravização de indivíduos africanos. Fonte:
https://vestibulares.estrategia.com/portal/materias/historia/historia-do-brasil/#Cana-deacucar-no-periodo-colonial O açúcar comum é resultado de um processo de transformação
que foi desenvolvido por volta do século VI a.C. a partir da cana-de-açúcar. As Cruzadas foram
responsáveis pelo acesso dos povos europeus a essa iguaria, que passou a ser muito apreciada.
Por volta do século XII, a então República de Veneza passou a dominar seu processo de
Indeferido
produção e abastecer a Europa. O primeiro engenho de que se tem registro em terras
brasileiras é datado de 1516, no litoral da Província de Pernambuco, pelo administrador colonial
Pepo Capico. Porém, foi a partir da década de 1530 que o engenho foi implementado de fato na
colônia, sobretudo em São Vicente e Pernambuco, como forma de sistematização de um
processo de produção açucareira de caráter extensivo e também de povoamento das regiões
recém-descobertas. A partir de então, a produção de açúcar passou a desempenhar um papel
fundamental sob diversos aspectos de todo o sistema colonial português. Além do seu impacto
na alimentação, na colônia e também no mundo, sua produção em grande escala permitiu
maiores acessos ao produto. Todo o seu sistema de produção acabou formando também as
bases sociais de todo o período e possui heranças até os dias de hoje. Os engenhos foram,
portanto, o principal modelo de unidade produtiva de uma das bases econômicas do Brasil
Colonial. Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/economiaacucareira.htm Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4841

128107

ROGÉRIO SOUZA DOS
SANTOS

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

31

Indeferido

INDEFERIDO

4842

128107

ROGÉRIO SOUZA DOS
SANTOS

4844

128107

ROGÉRIO SOUZA DOS
SANTOS

4845

128107

ROGÉRIO SOUZA DOS
SANTOS

4846

128107

ROGÉRIO SOUZA DOS
SANTOS

4847

128107

ROGÉRIO SOUZA DOS
SANTOS

4848

128107

ROGÉRIO SOUZA DOS
SANTOS

4849

128107

ROGÉRIO SOUZA DOS
SANTOS

4850

128107

ROGÉRIO SOUZA DOS
SANTOS

4851

128107

ROGÉRIO SOUZA DOS
SANTOS

4786

94463

RÔMULO MEDEIROS
ANTELO GONSALES

4638

90035

ROSANA MARIA DE SALES
GONÇALO

4861

134432

134432

4866

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

2

32

Indeferido

INDEFERIDO

2

33

Indeferido

INDEFERIDO

2

34

Indeferido

INDEFERIDO

2

35

Indeferido

INDEFERIDO

2

36

Indeferido

INDEFERIDO

2

37

Indeferido

INDEFERIDO

2

38

Indeferido

INDEFERIDO

2

39

Indeferido

INDEFERIDO

2

40

Indeferido

INDEFERIDO

1

6

Indeferido

Indeferido

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

ROSÂNGELA BENICIO DA
SILVA CARDOSO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

ROSÂNGELA BENICIO DA
SILVA CARDOSO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

22

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

138500

RUANA PESSOA FARIAS

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4631

120545

SANDRA DA SILVA
OLIVEIRA COSTA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4780

155613

SANDRA LOPES LOUZADA

4611

131507

SARA DOS SANTOS DE
OLIVEIRA

4521

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

2

22

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

2

22

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

2

11

Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

2

1

Indeferido

INDEFERIDO

4620

131507

SARA DOS SANTOS DE
OLIVEIRA

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

2

10

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão está fundamentada
na explicação do Professor Pasquale Cipro Netto: O "porque" junto é uma conjunção que
indica causa, motivo, justificativa ou explicação. Um exemplo: "Eu não fui porque estava
doente". De acordo com o professor, "Porque estava doente" é a oração que indica a razão
pela qual ele não foi. Nesses casos, o "porque" é junto e sem acento. Com isso, é possível
Indeferido existir "porque" junto mesmo em frases que terminam com interrogação, como esta: "Será que
ela está chateada comigo porque eu não fui ao aniversário dela?" Alguns professores
recomendam tentar trocar o "porque" junto por "pois". Se der certo, está correto o uso do
"porque" junto. Fonte: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/professor-pasqualeresponde-quando-usar-porque-por-que-porque-e-porque,e48fa3e873456b5c16a3e2e09816bb970frhzq00.html Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4485

94291

SARA QUEIROZ LINHARES

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

1

22

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

4486

94291

SARA QUEIROZ LINHARES

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4487

94291

SARA QUEIROZ LINHARES

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

14

4493

101393

SAYONARA SANTOS DE
SOUZA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

19

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

4490

101393

SAYONARA SANTOS DE
SOUZA

4492

101393

SAYONARA SANTOS DE
SOUZA

4488

101393

SAYONARA SANTOS DE
SOUZA

SHANNA KARINE DOS
SANTOS TAVARES

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

7

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: No trecho: "Diz dona
Francisca, minha faxineira rezadeira, QUE acaba de chegar" a palavra "QUE", no contexto em
que foi empregada pertence à classe dos Pronomes. Trata-se de um Pronome Relativo,
Indeferido iniciando uma oração subordinada adjetiva. A oração "QUE acaba de chegar" funciona como
adjunto adnominal, especificando "que é a que acaba de chegar". Pronomes relativos são os
pronomes que retomam um substantivo mencionado anteriormente na frase, no caso o QUE,
retona a Dona Franscisca: "Dona Francisca acaba de chegar" Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

2

14

Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

2

27

Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

38

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Mecânica é a área de
estudo da física que se concentra na descrição do movimento, explicando, desse modo, como
ele ocorre e quais são as suas características fundamentais. Mecânica é uma grande área da
Indeferido física que se concentra no estudo do movimento e repouso dos corpos, estejam estes ou não
sob a ação de forças. A mecânica divide-se nas áreas de cinemática, dinâmica e estática.
Praticamente todos os movimentos que acontecem em nosso cotidiano podem ser descritos
pelas equações dessa área. Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/mecanica.htm
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

1

4616

132151

4469

SHAYANE LIMA RAMÃO DA
122968
SILVA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

22

Deferido

4648

89519

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

SHEILA MACHADO PEREIRA

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

4652

89519

SHEILA MACHADO PEREIRA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

24

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão. Explica-se, o inciso V do art. 53 do ECRIAD versa: "V - acesso à escola pública e
gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos
que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. (Redação dada pela Lei
nº 13.845, de 2019)" ao passo que na alternativa a ser assinalada como incorreta consta a
Indeferido
seguinte redação: "Acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se
vagas, SEMPRE QUE POSSÍVEL , no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma
etapa ou ciclo de ensino da educação básica." A lei não contempla essa faculdade, qual seja:
"sempre que possível", contempla apenas a obrigatoriedade do cumprimento. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

4655

89519

SHEILA MACHADO PEREIRA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

25

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão, a alternativa correta a ser assinalada traz a redação que consta no documento citado
no enunciado, as outras alternativas, embora guardem semelhança não estão corretas,
Indeferido
restando portanto uma única alternativa possível, qual seja: "compreender a complexidade e a
não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou
a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva." Diante dos argumentos apresentados
pela banca, a questão está mantida.

4474

82040

SHIRLEI LOURENÇO DA
SILVA ESCORCIO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

4467

82040

SHIRLEI LOURENÇO DA
SILVA ESCORCIO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

22

Deferido

4832

89128

SHIRLEI SANTOS DE SOUZA
DE ARAUJO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

4833

SHIRLEI SANTOS DE SOUZA
89128
DE ARAUJO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

22

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.
Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

4596

4587

157245

157245

SIMONE FÁTIMA
RODRIGUES ANTUNES REIS

SIMONE FÁTIMA
RODRIGUES ANTUNES REIS

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

2

7

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: No trecho: "Diz dona
Francisca, minha faxineira rezadeira, QUE acaba de chegar" a palavra "QUE", no contexto em
que foi empregada pertence à classe dos Pronomes. Trata-se de um Pronome Relativo,
Indeferido iniciando uma oração subordinada adjetiva. A oração "QUE acaba de chegar" funciona como
adjunto adnominal, especificando "que é a que acaba de chegar". Pronomes relativos são os
pronomes que retomam um substantivo mencionado anteriormente na frase, no caso o QUE,
retona a Dona Franscisca: "Dona Francisca acaba de chegar" Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

39

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: O comando da questão
solicitava ao Candidato assinalar a alternativa com afirmação correta. Portanto observa-se o
seguinte: O Setor secundário é o estágio no qual ocorre a produção a partir dos recursos
naturais existentes para exploração. (ERRADO - O Setor Primário é o estágio no qual ocorre a
produção a partir dos recursos naturais existentes para exploração.) O Setor primário é o
campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se encontram os produtos
de maior valor agregado, definido como o setor de comércio e prestação de serviços. (ERRADO O Setor Terciário é o campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se
encontram os produtos de maior valor agregado.) O Setor terciário da economia corresponde
Indeferido
ao momento quando as matérias-primas são transformadas em produtos industrializados de
alto valor agregado. Isso ocorre devido o emprego de altas tecnologias. (ERRADO - O Setor
Secundário da economia corresponde ao momento quando as matérias-primas são
transformadas em produtos industrializados de alto valor agregado. Isso ocorre devido o
emprego de altas tecnologias.) Quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será. (CORRETO - Segundo o portal
https://www.todamateria.com.br, quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será.) Fonte:
https://www.todamateria.com.br/setores-da-economia/ Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4862

104515

SINDY HEVELLYN BRAZ DA
SILVA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

18

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que a alternativa correta é a que consta como resposta: "Educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio." A questão trata do Art. 21 da Lei Federal nº
9.394 de 20/12/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o referido artigo versa
sobre a composição da educação escolar, qual seja: I - Educação Básica, formada pela educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio e II - educação superior. O enunciado da questão é
bem claro em seu comando quando questiona acerca da composição da educação básica, o uso
Indeferido
do termo "educação escolar básica" não compromete a compreensão do que está sendo
questionado pois as formas de educação que constam no artigo são "EDUCAÇÃO ESCOLAR", o
artigo não ventila outra forma de educação, refere-se única e exclusivamente a esse tipo.
Sendo assim, fica nítido que apenas a resposta acima citada seria possível, visto que o ensino
superior, não faz parte da educação básica. Desta feita, o recorrente não apresentou
fundamentação que invalidasse a questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a
questão está mantida.

4863

104515

SINDY HEVELLYN BRAZ DA
SILVA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

33

Indeferido

- A resposta CORRETA da questão 33 é "32 semanas"

4865

104515

SINDY HEVELLYN BRAZ DA
SILVA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

38

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Mecânica é a área de
estudo da física que se concentra na descrição do movimento, explicando, desse modo, como
ele ocorre e quais são as suas características fundamentais. Mecânica é uma grande área da
Indeferido física que se concentra no estudo do movimento e repouso dos corpos, estejam estes ou não
sob a ação de forças. A mecânica divide-se nas áreas de cinemática, dinâmica e estática.
Praticamente todos os movimentos que acontecem em nosso cotidiano podem ser descritos
pelas equações dessa área. Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/mecanica.htm
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4632

156530

STEFFANYA THEODORO
PAULA DE SOUZA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

4516

86452

STEPHANIE OLIVEIRA DA
SILVA

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

2

30

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: noções de puericultura. A questão destina-se a
avaliar o conhecimento do candidato relacionado ao assunto puericultura, que dentre outros
aspectos está interligado ao desenvolvimento infantil e dentre os quesitos ligados a
puericultura encontra-se a alimentação, portanto, o exemplo referente ao assunto puericultura
que consta no gabarito relaciona-se à alimentação. Somado a isso as demais opções de
Indeferido resposta trazem opções claras que não podem ser identificadas como puericultura, sendo eles:
projeto político pedagógico, higienização de brinquedos e primeiros socorros. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO. Fonte: Luís R. C. M.
BonilhaCarlos R. S. F. Rivorêdo. Puericultura: duas concepções distintas. J. Pediatr, 81, 2005.
Disponível em:&lt;https://www.scielo.br/j/jped/a/Vfk6r6ymdhGM3pT6SH7RYKD/&gt;
Puericultura na educação infantil. Disponível em:
&lt;https://www.melhorescola.com.br/artigos/puericultura-na-educacao-infantil-a-atencaointegral-a-saude-da-crianca-na-escola&gt;

4746

147279

SUELEN CAETANO DE
OLIVEIRA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

11

Indeferido

4868

158359

TAINÁ DOS SANTOS
TAVARES DE LIMA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

19

4870

158359

TAINÁ DOS SANTOS
TAVARES DE LIMA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

22

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

4872

139227 TANIA DA SILVA CORDEIRO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

34

Indeferido

- Recurso não corresponde a questão

4623

126076

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

19

TATIANA CORDEIRO
ERMINDOLFO ARAUJO

- Recurso não corresponde a questão
Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: O comando da questão
solicitava ao Candidato assinalar a alternativa com afirmação correta. Portanto observa-se o
seguinte: O Setor secundário é o estágio no qual ocorre a produção a partir dos recursos
naturais existentes para exploração. (ERRADO - O Setor Primário é o estágio no qual ocorre a
produção a partir dos recursos naturais existentes para exploração.) O Setor primário é o
campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se encontram os produtos
de maior valor agregado, definido como o setor de comércio e prestação de serviços. (ERRADO O Setor Terciário é o campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se
encontram os produtos de maior valor agregado.) O Setor terciário da economia corresponde
Indeferido
ao momento quando as matérias-primas são transformadas em produtos industrializados de
alto valor agregado. Isso ocorre devido o emprego de altas tecnologias. (ERRADO - O Setor
Secundário da economia corresponde ao momento quando as matérias-primas são
transformadas em produtos industrializados de alto valor agregado. Isso ocorre devido o
emprego de altas tecnologias.) Quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será. (CORRETO - Segundo o portal
https://www.todamateria.com.br, quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será.) Fonte:
https://www.todamateria.com.br/setores-da-economia/ Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

126076

TATIANA CORDEIRO
ERMINDOLFO ARAUJO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4827

83536

TATIANA MARIA DOS
SANTOS MOREIRA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

22

Deferido

4819

153526

TATIANA SAMPAIO GOMES
RIBEIRO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

119610

THATIANNE PANTALEÃO
DOURADO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4812

4464

4681

119610

THATIANNE PANTALEÃO
DOURADO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

1

1

39

22

7

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.
Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: No trecho: "Diz dona
Francisca, minha faxineira rezadeira, QUE acaba de chegar" a palavra "QUE", no contexto em
que foi empregada pertence à classe dos Pronomes. Trata-se de um Pronome Relativo,
Indeferido iniciando uma oração subordinada adjetiva. A oração "QUE acaba de chegar" funciona como
adjunto adnominal, especificando "que é a que acaba de chegar". Pronomes relativos são os
pronomes que retomam um substantivo mencionado anteriormente na frase, no caso o QUE,
retona a Dona Franscisca: "Dona Francisca acaba de chegar" Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4654

4505

119610

128182

THATIANNE PANTALEÃO
DOURADO

THIAGO ANDRE CRUZ DA
COSTA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

OFICINEIRO

1

1

16

18

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que, a assertiva citada de fato está correta, tendo em vista que está de
acordo com a redação dada pela Lei n°14.333 de 2022. A nova redação afirma que: "padrões
mínimos de qualidade do ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas, por
aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem
adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a
provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados;" embora a redação
completa não conste no item da questão, o que está descrito no item IV do enunciado não
Indeferido
contradiz a nova redação, portanto não é uma afirmação incorreta. Não houve alteração em
relação a "padrões mínimos de qualidade do ensino, definidos como a variedade e a
quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de
ensino-aprendizagem", houve apena um acréscimo dado pela nova redação que não invalida
essa afirmação. A garantia acima citada ainda existe e consta na lei, ela não foi suprimida.
Assim sendo o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a questão. Diante
dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

Em resposta à fundamentação do(a) candidato(a), após análise desta banca conclui-se que:
De acordo com a PORTARIA Nº 2.048, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2002: "Os Municípios que
realizam apenas a atenção básica (PAB): devem se responsabilizar pelo acolhimento dos
pacientes com quadros agudos de menor complexidade, principalmente aqueles já vinculados
ao serviço". Sendo assim, a primeira afirmativa encontra-se Falsa . "O Setor privado de
atendimento pré-hospitalar das urgências e emergências deve contar, obrigatoriamente, com
Centrais de Regulação Médica, médicos reguladores e de intervenção, equipe de enfermagem e
assistência técnica farmacêutica (para os casos de serviços de atendimentos clínicos). Estas
Centrais de Regulação privadas devem ser submetidas à regulação pública, sempre que suas
Deferido ações ultrapassarem os limites estritos das instituições particulares não-conveniadas ao Sistema
Único de Saúde - SUS, inclusive nos casos de medicalização de assistência domiciliar
nãourgente". Sendo assim, a segunda afirmativa encontra-se Falsa . "O Atendimento PréHospitalar Fixo é aquela assistência prestada, num primeiro nível de atenção, aos pacientes
portadores de quadros agudos, de natureza clínica, traumática ou ainda psiquiátrica, que possa
levar a sofrimento, sequelas ou mesmo à morte, provendo um atendimento e/ou transporte
adequado a um serviço de saúde hierarquizado, regulado e integrante do Sistema Estadual de
Urgência e Emergência". Sendo assim, a terceira afirmativa encontra-se Verdadeira . Tendo
em vista as argumentações acima a alternativa CORRETA é: F, F, V.
Sendo assim, a banca
conclui que o RECURSO ESTÁ DEFERIDO, E A QUESTÃO SERÁ ANULADA.

4513

4888

128182

THIAGO ANDRE CRUZ DA
COSTA

156664 VANESSA DA SILVA COSTA

OFICINEIRO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

1

36

O Art. 6o da Lei Federal nº 10.216/01aponta: "A internação psiquiátrica somente será realizada
mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São
considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que
Indeferido se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o
consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação compulsória: aquela
determinada pela Justiça." Logo, a única resposta possível é a letra C. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

18

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que a alternativa correta é a que consta como resposta: "Educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio." A questão trata do Art. 21 da Lei Federal nº
9.394 de 20/12/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o referido artigo versa
sobre a composição da educação escolar, qual seja: I - Educação Básica, formada pela educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio e II - educação superior. O enunciado da questão é
bem claro em seu comando quando questiona acerca da composição da educação básica, o uso
Indeferido
do termo "educação escolar básica" não compromete a compreensão do que está sendo
questionado pois as formas de educação que constam no artigo são "EDUCAÇÃO ESCOLAR", o
artigo não ventila outra forma de educação, refere-se única e exclusivamente a esse tipo.
Sendo assim, fica nítido que apenas a resposta acima citada seria possível, visto que o ensino
superior, não faz parte da educação básica. Desta feita, o recorrente não apresentou
fundamentação que invalidasse a questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a
questão está mantida.
Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

22

Deferido

1

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

4560

130630

VANESSA DA SILVA
MARTINS

4883

162028

VANESSA REAL DE
CARVALHO CONCEIÇÃO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4882

162028

VANESSA REAL DE
CARVALHO CONCEIÇÃO

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

22

Deferido

4873

88624

VIRNA CRISTINA PIO
RIBEIRO SOARES

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.
Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

4452

4568

4809

4738

141719

118741

154806

82023

VITÓRIA MOLEN DE SOUZA
GOMES

VIVIAN DA SILVA SECUNDO
ROCHA

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

VIVIANE VIEIRA DIAS

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

WAGNER SILVA SALDANHA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

1

1

2

2

26

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão questionada pelo
candidato(a) trata do conteúdo programático: cuidado especial com a criança que apresenta a
doença do refluxo gastresofágico. Uma das questões que foram questionadas pelo candidato
foi em relação a letra "c" Intolerância ou alergia alimentar como por exemplo, ao leite de gado,
essa questão relaciona-se ao fato de várias crianças que possuem refluxo, o mesmo ser
ocasionado pelo leite bovino ou leite de gado, ambas expressões configuram-se esclarecer, que
significa o leite de vaca. As demais questões estão claramente relacionadas ao refluxo, sendo a
posição de amamentação e a alimentação excessiva, que são consideradas causadores do
refluxo em bebês. No entanto, a questão indicada como gabarito: letra "a" cheiro como
Indeferido
perfumes das mães, não configuram-se como um promotor de refluxo nos bebês, não sendo
avaliado cientificamente. No entanto, o perfume é sim, desaconselhável de ser utilizado pelas
mães, por ser um estimulador olfativo para os bebês. Já a fumaça de cigarro e a cafeína são
promotores de problemas relacionados ao refluxo, pois causam o relaxamento do esfíncter
esofágico. Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO. Fonte:
Mauro Batista de Morais. Sinais e sintomas associados com o desenvolvimento do trato
digestivo. Jornal de Pediatria, v.92, 2016. William J. Cochran. Refluxo gastroesofágico em
crianças, 2021. Disponível em: &lt;https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/problemas-desa%C3%BAde-infantil/dist%C3%BArbios-digestivos-nas-crian%C3%A7as/refluxogastroesof%C3%A1gico-em-crian%C3%A7as&gt;

7

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: No trecho: "Diz dona
Francisca, minha faxineira rezadeira, QUE acaba de chegar" a palavra "QUE", no contexto em
que foi empregada pertence à classe dos Pronomes. Trata-se de um Pronome Relativo,
Indeferido iniciando uma oração subordinada adjetiva. A oração "QUE acaba de chegar" funciona como
adjunto adnominal, especificando "que é a que acaba de chegar". Pronomes relativos são os
pronomes que retomam um substantivo mencionado anteriormente na frase, no caso o QUE,
retona a Dona Franscisca: "Dona Francisca acaba de chegar" Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

1

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: No trecho: "Dona Francisca
me conta QUE AS FRUTAS NASCEM AZEDAS E NO PÉ, vão ficando docinhas com o tempo.", o
Indeferido termo "QUE AS FRUTAS NASCEM AZEDAS E NO PÉ" está exercendo função sintática de Objeto
direto, uma vez que trata-se de uma <u>oração subordinada substantiva objetiva direta</u> .
O oração está complementando o sentido do verbo contar. Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

22

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

Deferido

4739

82023

WAGNER SILVA SALDANHA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4688

95137

WAGNER SOUZA DA SILVA

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4626

96870

WESLIAN HELEN DE
OLIVEIRA FERNANDES

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

96870

WESLIAN HELEN DE
OLIVEIRA FERNANDES

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4624

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

4518

81479 WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA

4791

PROFESSOR I DA
130699 YASMIN DOS SANTOS SILVA. EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

24

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão. Explica-se, o inciso V do art. 53 do ECRIAD versa: "V - acesso à escola pública e
gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos
que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. (Redação dada pela Lei
nº 13.845, de 2019)" ao passo que na alternativa a ser assinalada como incorreta consta a
Indeferido
seguinte redação: "Acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se
vagas, SEMPRE QUE POSSÍVEL , no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma
etapa ou ciclo de ensino da educação básica." A lei não contempla essa faculdade, qual seja:
"sempre que possível", contempla apenas a obrigatoriedade do cumprimento. Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

1

22

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

1

19

Deferido desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação que invalidasse a questão.

2

1

1

2

22

22

22

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se que de fato houve um erro material em relação a numeração da lei no
enunciado da questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

4571

PROFESSOR I DA
130699 YASMIN DOS SANTOS SILVA. EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

39

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso
não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: O comando da questão
solicitava ao Candidato assinalar a alternativa com afirmação correta. Portanto observa-se o
seguinte: O Setor secundário é o estágio no qual ocorre a produção a partir dos recursos
naturais existentes para exploração. (ERRADO - O Setor Primário é o estágio no qual ocorre a
produção a partir dos recursos naturais existentes para exploração.) O Setor primário é o
campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se encontram os produtos
de maior valor agregado, definido como o setor de comércio e prestação de serviços. (ERRADO O Setor Terciário é o campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se
encontram os produtos de maior valor agregado.) O Setor terciário da economia corresponde
Indeferido
ao momento quando as matérias-primas são transformadas em produtos industrializados de
alto valor agregado. Isso ocorre devido o emprego de altas tecnologias. (ERRADO - O Setor
Secundário da economia corresponde ao momento quando as matérias-primas são
transformadas em produtos industrializados de alto valor agregado. Isso ocorre devido o
emprego de altas tecnologias.) Quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será. (CORRETO - Segundo o portal
https://www.todamateria.com.br, quanto maior a concentração econômica no segundo e
terceiros setores, mais desenvolvido este país será.) Fonte:
https://www.todamateria.com.br/setores-da-economia/ Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4797

94523

PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
AO 5ª ANO

2

11

Indeferido

YGOR INACIO DA CRUZ

Recurso não corresponde a questão

Edital : 01/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS

Código do Nº INSC
3847

3853

4052

4060

4374

Recursos contra o Gabarito PrelimiNar e questões das Provas Objetivas Nível Superior

CANDIDATO

Vaga

Nº prova

Nº questão Status

83955

ADRIANa
ABRANTES DE
MELLO

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

83955

ADRIANa
ABRANTES DE
MELLO

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

83955

ADRIANa
ABRANTES DE
MELLO

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

83955

ADRIANa
ABRANTES DE
MELLO

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

24

Deferido

150361

ADRIANa
CRISTINa LOPES
GONÇALVES
MALLMANN

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

28

Indeferido

2

2

2

21

22

23

Deferido

Deferido

Deferido

Resposta
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e
para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino Diante dos argumentos a
banca conclui pela alteração do gabarito.

INDEFERIDO

4135

150361

4142

150361

4143

150361

4147

150361

ADRIANa
CRISTINa LOPES
GONÇALVES
MALLMANN

ADRIANa
CRISTINa LOPES
GONÇALVES
MALLMANN
ADRIANa
CRISTINa LOPES
GONÇALVES
MALLMANN
ADRIANa
CRISTINa LOPES
GONÇALVES
MALLMANN

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a) Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b) Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c) Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d) Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b) Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c) Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d) Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

7

Indeferido

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

26

Indeferido

Indeferido

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

27

Indeferido

INDEFERIDO

Indeferido

INDEFERIDO / OBSERVANDO O TEXTO, DE ONDE VEIO O FRAGMENTO, PERCEBE-SE QUE
O ADVÉRBIO, EM QUESTÃO, É APENaS RETÓRICO(FORÇA DE EXPRESSÃO), POIS, DE
MODO NENHUM, A IMPOSIÇÃO DE REGRAS FUNCIONaRIA COM “A MULHER” TRATADA
NO TEXTO

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

34

4148

4157

150361

150361

4450

150361

4205

150361

ADRIANa
CRISTINa LOPES
GONÇALVES
MALLMANN

ADRIANa
CRISTINa LOPES
GONÇALVES
MALLMANN

ADRIANa
CRISTINa LOPES
GONÇALVES
MALLMANN
ADRIANa
CRISTINa LOPES
GONÇALVES
MALLMANN

4131

154018

ADRIANa DE
CARVALHO
CARDOZO

4139

154018

ADRIANa DE
CARVALHO
CARDOZO

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

37

Indeferido

INDEFERIDO

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a) Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b) Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c) Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d) Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b) Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c) Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d) Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

5

Indeferido

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

33

Indeferido

INDEFERIDO

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

36

Indeferido

INDEFERIDO

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

35

Indeferido

INDEFERIDO / OBSERVANDO O TEXTO, DE ONDE VEIO O FRAGMENTO, PERCEBE-SE QUE
O ADVÉRBIO, EM QUESTÃO, É APENaS RETÓRICO(FORÇA DE EXPRESSÃO), POIS, DE
MODO NENHUM, A IMPOSIÇÃO DE REGRAS FUNCIONaRIA COM “A MULHER” TRATADA
NO TEXTO

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

37

Indeferido

INDEFERIDO

3746

154018

ADRIANa DE
CARVALHO
CARDOZO

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

4

Indeferido

3760

154018

ADRIANa DE
CARVALHO
CARDOZO

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

2

Indeferido

4447

137429

ADRIANa MELLO
DE CASTRO
BAPTISTA

ORIENTADOR
PEDAGÓGICO

1

26

Indeferido

4162

92185

ADRIANa VIANa
PSICOPEDAGOGO
PEREIRA FERREIRA

1

32

Deferido

4167

92185

ADRIANa VIANa
PSICOPEDAGOGO
PEREIRA FERREIRA

1

40

Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

Recurso não é um questioNamento de questão.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: O erro material
(palavraEXCETO) impede a interpretação da questão e a correta resolução da questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, QUESTÃO ANULADA.

Recurso não é um questioNamento de questão.

3430

163457

3432

163457

3590

84751

4247

89141

4249

89141

4177

3976

96969

135586

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
ALBERTO LUIS DA
LÍNGUA
SILVA SEABRA
PorTUGUESA
ALBERTO LUIS DA
SILVA SEABRA

2

36

Indeferido

INDEFERIDO

2

37

Indeferido

Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

ALCIDES COELHO PROFESSOR III DE
BORGES NETO
MATEMÁTICA

1

5

Indeferido

ALESSANDRA
GUIMARÃES
CABRAL

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

35

Indeferido

INDEFERIDO / OBSERVANDO O TEXTO, DE ONDE VEIO O FRAGMENTO, PERCEBE-SE QUE
O ADVÉRBIO, EM QUESTÃO, É APENaS RETÓRICO(FORÇA DE EXPRESSÃO), POIS, DE
MODO NENHUM, A IMPOSIÇÃO DE REGRAS FUNCIONaRIA COM “A MULHER” TRATADA
NO TEXTO

ALESSANDRA
GUIMARÃES
CABRAL

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

37

Indeferido

Indeferido

ALESSANDRA
GUIMARAES DOS
SANTOS

ALEX DE SOUZA
ALCUNHA

NUTRICIONISTA

PROFESSOR III DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

1

1

18

35

Indeferido

Deferido

Em resposta à fundamentação do(a) candidato(a), após análise desta banca conclui-se
que: Não houve embasamento Na argumentação do(a) candidato(a) no presente
recurso. Visto que em alguns documentos do Ministério da Saúde descreve as três
esferas de gestão como sendo: União, Estados e Municípios Diante dos argumentos
apresentados pela banca, a pontuação do(a) candidato(a) foi mantida. <br>
Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação coerente
que invalida a questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.

3974

3971

3977

3995

4009

4017

135586

ALEX DE SOUZA
ALCUNHA

PROFESSOR III DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

135586

ALEX DE SOUZA
ALCUNHA

PROFESSOR III DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

135586

ALEX DE SOUZA
ALCUNHA

PROFESSOR III DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

87465

ALEX FREIRE DA
SILVA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

87465

ALEX FREIRE DA
SILVA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

87465

ALEX FREIRE DA
SILVA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

1

1

2

2

2

37

13

15

21

22

23

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Deferido

Deferido

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que
invalidasse a questão, tendo em vista que apresentou uma questão e Na fundamentação
do recurso argumentou acerca de um erro de digitação que não existe Na questão de
número 33 O recorrente não deixou claro o que poderia estar incorreto Na questão, mas
a título de esclarecimento essa banca informa que a Homeostase ocorre quando o corpo
está em repouso, enquanto o Estado Estável acontece com o corpo em atividade física,
que foi o caso Narrado no enunciado da questão e corroborado pelo próprio recorrente
em seu recurso que afirma: "Na questão a aluNa Jean Grey apresenta um aumento de
temperatura [...] ao realizar um esforço físico..."Assim sendo, o recorrente não
apresentou fundamentação que invalidasse a questão, a resposta correta é a alterNativa
que consta: "Estado Estável" Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão
está mantida.

Em resposta à fundamentação do candidato da questão que foi escolhida pelo candidato
no sistema para abertura deste recurso, após análise desta banca conclui-se: A
alterNativa correta está exatamente conforme letra de lei, sendo inquestionável sua
legitimidade A lei é clara que a possibilidade do servidor ser provido em outro cargo
efetivo é uma EXCEÇÃO, e não uma regra conforme consta Na alterNativa Art. 17- O
servidor não poderá, sem prejuízo de seu cargo, ser provido em outro cargo efetivo,
salvo nos casos de acumulação legal definidos Na Constituição Federal Em relação a
referências ao capítulo, seção e artigo do referido estatuto de servidores, o candidato
deve conhecer toda legislação constante no conteúdo programático. O elaborador não
precisa referenciar minuciosamente, mas somente citar de qual legislação trata a
questão Diante dos argumentos apresentados pela banca, questão está mantida.

Em resposta à fundamentação do candidato da questão que foi escolhida pelo candidato
no sistema para abertura deste recurso, após análise desta banca conclui-se: <br> A
alterNativa correta está exatamente conforme letra de lei anexado no site da IAN, sendo
inquestionável sua legitimidade. Conforme imagem abaixo:
https://cdn.ian.org.br/edital/1/17/79f10add7d451793f472cf2d3964ae26.pdf
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.

4278

87465

ALEX FREIRE DA
SILVA

4183

87465

ALEX FREIRE DA
SILVA

4223

87465

ALEX FREIRE DA
SILVA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

38

Deferido

DEFERIDO/ MUDANÇA DO GABARITO PARA A LETRA “A”

2

26

Indeferido

Indeferido

2

37

Indeferido

Indeferido

3769

157100

ALEXANDRE
FRANCISCO DA
SILVA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

5

Indeferido

3791

157100

ALEXANDRE
FRANCISCO DA
SILVA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

37

Indeferido

3414

87799

ALEXANDRE LEAL PROFESSOR III DE
COSTA
MATEMÁTICA

1

32

Deferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

Indeferido
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

4439

4449

4228

87799

87799

105121

ALEXANDRE LEAL PROFESSOR III DE
COSTA
MATEMÁTICA

ALEXANDRE LEAL PROFESSOR III DE
COSTA
MATEMÁTICA

ALEXANDRE
PROFESSOR III DE
RIBEIRO FREITAS
MATEMÁTICA

1

1

1

7

26

32

Indeferido

Indeferido

Deferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão em
análise diz: "Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ideia, através de um aplicativo de
celular, entre os dias 5 e 11 de abril deste ano, aponta que apeNas 3% dos homens
brasileiros se consideram feios. Os dados foram obtidos Por amostragem com 663
entrevistas, a qual reflete o conjunto dos brasileiros, respaldados pelo Censo de 2010 e a
Pesquisa NacioNal Por Amostra de Domicílios (PNaD) de 2021. A metodologia da
pesquisa seguiu as informações do Censo e da PNaD para captar os entrevistados. Do
grupo que participou da entrevista, 44% moram no Sudeste, 27% no Nordeste, 14% no
Sul, 8% no Norte e 8% no Centro-Oeste. As informações foram compartilhadas no site
GQ Brasil." Disponível em:
ttps://www.opovo.com.br/noticias/brasil/2022/05/11/pesquisaaponta-que-apeNas-3dos-homens-se-consideram-feios-no-brasil.html Supondo que se mantenha a média de
apeNas 8% dos homens se acharem feios em cada região, do total de entrevistados,
aproximadamente, quantos homens do nordeste disseram que não são feios? De acordo
com os dados fornecidos pela questão, a resolução é: Total de entrevistados = 663
homens Total de entrevistados no nordestes = 27% de 663 = 663*0,27 = 179,01 Total de
feios = 8% Total de não feios = 92% de 179,01 = 179,01*0,92 = 164,6892 Como a questão
pede a quantidade aproximada, utilizando a regra de arredondamento, chegamos ao
resultado de. 165 Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

4070

123023

ALICE ALVES
MARQUES

PROFESSOR III DE
EDUCAÇÃO
ARTÍSTICA

3917

141854

ALICE DO LAGO
MACHADO

PROFESSOR III DE
INGLÊS

3962

3966

84416

84416

ALICE EMILIA DE PROFESSOR III DE
ALMEIDA SANTOS
INGLÊS

ALICE EMILIA DE PROFESSOR III DE
ALMEIDA SANTOS
INGLÊS

1

30

Indeferido

2

29

Deferido

1

1

3

5

Indeferido

Indeferido

Enquanto Wassily Kandinsky era expressionista, Gustav Klimt era simbolista. Ademais, é
sabido que o fauvismo surgiu no início do século XX Na França com os trabalhos de
Matisse Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida Fonte:
https://arteeartistas.com.br/biografia-de-henri-matisse-e-sua-obra/

Considerando a falta de palavras sublinhadas Nas alterNativas, a questão será anulada.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em uma
questão objetiva, semelhante não é igual. E não há caso de semelhança Explicação da
questão: Substantivo Cerca de trinta e sete mil lanchonetes do McDoNald's funcioNam
hoje espalhadas Por todo mundo. AssiNale a opção que somente contenha
SUBSTANTIVOS. a)LANCHONETES - MUNDO - MCDONaLD'S b)lanchonetes - trinta e
sete - todo c)mundo - McDoNald's - todo d)todo - lanchonetes - trinta e sete Defesa da
questão e Observações: a)Certo. lanchonetes - mundo - McDoNald's Obs.: Trinta e sete numeral cardiNal Todo - pronome indefinido OU adjetivo Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

3969

84416

ALICE EMILIA DE PROFESSOR III DE
ALMEIDA SANTOS
INGLÊS

1

7

Indeferido

4100

160872

ALINE DA SILVA
SOUSA BARBOZA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

37

Indeferido

INDEFERIDO

4106

160872

ALINE DA SILVA
SOUSA BARBOZA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

35

Indeferido

INDEFERIDO / OBSERVANDO O TEXTO, DE ONDE VEIO O FRAGMENTO, PERCEBE-SE QUE
O ADVÉRBIO, EM QUESTÃO, É APENaS RETÓRICO(FORÇA DE EXPRESSÃO), POIS, DE
MODO NENHUM, A IMPOSIÇÃO DE REGRAS FUNCIONaRIA COM “A MULHER” TRATADA
NO TEXTO

4110

4071

160872

160032

ALINE DA SILVA
SOUSA BARBOZA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

ALINE DE
PROFESSOR III DE
MORAES ALMEIDA EDUCAÇÃO FÍSICA

2

1

2

27

Indeferido

Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em resposta à
fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise desta
banca, conclui-se que de fato Caiapós se trata de um grupo étnico, mas que também dá
nome a dança típica desse grupo, assim sendo o recorrente não apresentou
fundamentação que invalidasse a questão, a resposta correta é a alterNativa que consta
como resposta: "Huka huka", Por se tratar de um tipo de luta e não um tipo de dança.
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

3518

3526

3540

3546

4119

140839

PROFESSOR III DE
ALINE LIMA DOS
EDUCAÇÃO
SANTOS CARMO
ARTÍSTICA

140839

PROFESSOR III DE
ALINE LIMA DOS
EDUCAÇÃO
SANTOS CARMO
ARTÍSTICA

140839

ALINE LIMA DOS
SANTOS CARMO

140839

PROFESSOR III DE
ALINE LIMA DOS
EDUCAÇÃO
SANTOS CARMO
ARTÍSTICA

118438

ALINE MATIAS
GOMES

PROFESSOR III DE
EDUCAÇÃO
ARTÍSTICA

PROFESSOR III DE
INGLÊS

2

2

2

2

2

21

22

23

24

4

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Indeferido

Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e
para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino Diante dos argumentos a
banca conclui pela alteração do gabarito.
" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

3722

118438

ALINE MATIAS
GOMES

PROFESSOR III DE
INGLÊS

2

2

Indeferido

3912

93320

ALOAN SOUSA DA PROFESSOR III DE
SILVA
CIÊNCIAS

1

30

Indeferido

4066

88566

ALTAIR ARNaLDO
ABRANTES FILHO

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

36

Indeferido

4067

88566

ALTAIR ARNaLDO
ABRANTES FILHO

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

5

Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão
questioNada pelo candidato(a) trata do conteúdo programático: Parasitologia (viroses,
bacterioses, protozooses, helmintoses e micoses) A questão foi extraída do Livro de
ensino médio da fonte, César, Sezar e Caldini. Biologia, volume 3. Editora Saraiva. São
Paulo, 2010, págiNa 265, adaptação dos hospedeiros, Portanto as letras a, c e d,
configuram-se como adaptações dos hospedeiros Somado a isso a questão que NÃO
configura-se como correta, sendo Portanto o gabarito da questão refere-se a feromômio
como adaptação dos hospedeiros, fato incorreto, visto que existem os feromônios
sexuais (reprodução), de alarme (utilizados em situações de perigo), de ataque (presença
de predadores), de agregação (alimentar). Dessa forma, o feromônio como adaptação
para evitar parasito está incorreto Diante dos argumentos apresentados pela banca,
RECURSO INDEFERIDO.

Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

4068

88566

ALTAIR ARNaLDO
ABRANTES FILHO

4069

88566

ALTAIR ARNaLDO
ABRANTES FILHO

4080

88566

3909

3908

4312

127768

127768

98016

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
ALTAIR ARNaLDO
LÍNGUA
ABRANTES FILHO
PorTUGUESA
AMANDA
CAMARGO
PISTILLI
GONÇALVES

AMANDA
CAMARGO
PISTILLI
GONÇALVES

PROFESSOR III DE
MATEMÁTICA

PROFESSOR III DE
MATEMÁTICA

AMANDA
PROFESSOR III DE
CORREIA SODRÉ EDUCAÇÃO FÍSICA

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

1

7

Indeferido

1

33

Indeferido

INDEFERIDO/ “PARA ( HAVER/ EXISTIR/ QUE HAJA) O BOM FUNCIONaMENTO...”

1

27

Indeferido

INDEFERIDO/ O TEXTO NÃO VERSA SOBRE A QUESTÃO DO MACHISMO

1

1

2

32

5

22

Deferido

Indeferido

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.

4289

4293

98016

98016

AMANDA
PROFESSOR III DE
CORREIA SODRÉ EDUCAÇÃO FÍSICA

AMANDA
PROFESSOR III DE
CORREIA SODRÉ EDUCAÇÃO FÍSICA

2

2

35

33

Indeferido

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se que: O item "3" do conteúdo programático contempla:
"Conhecimentos específicos e diferentes possibilidades de inserção Na escola das
culturas corPorais de movimento: jogos, esPorte, ginástica, lutas, dança e capoeira." Uma
das possibilidades de inserção Na escola do conteúdo esPorte, que faz parte da cultura
corPoral de movimento, é de fato estudar a regras oficiais da modalidade, até como
forma do aluno lançar um olhar crítico acerca dessas práticas Na escola, e entre outras
conclusões, entender que não necessariamente precisam se ater às regras oficiais para
praticar o esPorte no ambiente escolar A questão é baseada Nas regras oficiais da
modalidade que versa: "O jogo terá duração de dois períodos iguais de 45 minutos cada,
que só poderão ser reduzidos se houver acordo entre o árbitro e as duas equipes, antes
do seu início e desde que haja previsão no regulamento da competição" Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida. <br>

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que
invalidasse a questão, tendo em vista que apresentou uma questão e Na fundamentação
do recurso argumentou acerca de um erro de digitação que não existe Na questão de
número 33 O recorrente não deixou claro o que poderia estar incorreto Na questão, mas
a título de esclarecimento essa banca informa que a Homeostase ocorre quando o corpo
está em repouso, enquanto o Estado Estável acontece com o corpo em atividade física,
que foi o caso Narrado no enunciado da questão e corroborado pelo próprio recorrente
em seu recurso que afirma: "Na questão a aluNa Jean Grey apresenta um aumento de
temperatura [...] ao realizar um esforço físico..."Assim sendo, o recorrente não
apresentou fundamentação que invalidasse a questão, a resposta correta é a alterNativa
que consta: "Estado Estável" Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão
está mantida.

4300

4307

4302

98016

98016

145251

AMANDA
PROFESSOR III DE
CORREIA SODRÉ EDUCAÇÃO FÍSICA

AMANDA
PROFESSOR III DE
CORREIA SODRÉ EDUCAÇÃO FÍSICA

AMANDA
NOGUEIRA
MARTINS
MANHÃES

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

25

Indeferido

2

4

Indeferido

1

36

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão diz:
a) Os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito
ao bem comum. b) Os princípios dos Direitos e Deveres da Cidadania, do exercício da
criticidade e do respeito à ordem democrática. c) Os princípios estéticos da sensibilidade,
da criatividade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais. De acordo com a
Resolução n° 02 CNE/SEB/98 os itens citados correspondem a: Na referida resolução
temos: Art. 3º. São as seguintes as Diretrizes Curriculares NacioNais para o Ensino
Fundamental: I - As escolas deverão estabelecer como norteadores de suas ações
pedagógicas: a) os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade
e do respeito ao bem comum; b) os princípios dos Direitos e Deveres da Cidadania, do
exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática; c) os princípios estéticos da
sensibilidade, da criatividade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais Nas
alterNativas da questão temos: Princípios que regem as ações pedagógicas e
administrativas da equipe gestora de uma instituição de ensino. OBS: não há menção às
ações administrativas Na referida resolução Princípios que compõem o Regimento
Escolar. OBS: o Regimento Escolar determiNa regras de conduta e não ações pedagógicas
Princípios que os Sistemas de Ensino deverão estabelecer como regra para a prática
pedagógica de todo docente. OBS: a resolução não está direcioNada exclusivamente à
prática pedagógica do docente Princípios que as escolas deverão estabelecer como
norteadores de suas ações pedagógicas. OBS: esta alterNativa traz exatamente o que diz
a resolução Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

INDEFERIDO

4306

3887

145251

83319

4408

83319

4341

141754

AMANDA
NOGUEIRA
MARTINS
MANHÃES

AMILTON DA
SILVA JUNIOR

AMILTON DA
SILVA JUNIOR

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

PROFESSOR III DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

1

2

34

9

Indeferido

Indeferido

PROFESSOR III DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

2

2

Indeferido

ANa CARLA DA PROFESSOR III DE
SILVA NORONHA
INGLÊS

2

29

Deferido

INDEFERIDO / OBSERVANDO O TEXTO, DE ONDE VEIO O FRAGMENTO, PERCEBE-SE QUE
O ADVÉRBIO, EM QUESTÃO, É APENaS RETÓRICO(FORÇA DE EXPRESSÃO), POIS, DE
MODO NENHUM, A IMPOSIÇÃO DE REGRAS FUNCIONaRIA COM “A MULHER” TRATADA
NO TEXTO
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão é de
ACENTUAÇÃO GRÁFICA, não interpretação de texto APLICAÇÃO DAS REGRAS E
JUSTIFICATIVA DAS QUESTÕES: Acentuação gráfica Consta que, após a iNauguração, o
McDoNald's era capaz de parar o trânsito, Porém, o interesse caiu. O plano econômico
Naufragou Na Bolívia, assim como o McDoNald's. AssiNale a opção correta. a)Os
vocábulos 'trânsito, econômico' possuem a mesma regra de acentuação gráfica.
b)'Bolívia' é um vocábulo paroxítono acentuado Por termiNar em 'a'. c)Os vocábulos
'após' e 'Porém' possuem a mesma regra de acentuação gráfica. d)Os vocábulos 'trânsito,
econômico' são proparoxítonos cujas sílabas átoNas são 'trân' e 'nô' respectivamente
Defesa da questão e Observações: a)Certo. Os vocábulos 'trânsito, econômico' possuem
a mesma regra de acentuação gráfica. São proparoxítonos . b)Errado. Bolívia' é um
vocábulo paroxítono acentuado Por termiNar em 'a'. Por termiNar em ditongo
crescente. c)Errado. Os vocábulos 'após' e 'Porém' possuem a mesma regra de
acentuação gráfica. Após = oxítoNa termiNada em 'o(s)' e Porém = oxítoNa termiNada
em 'em'. d)Errado. Os vocábulos 'trânsito, econômico' são proparoxítonos cujas sílabas
átoNas são 'trân' e 'nô' respectivamente. Sílabas TÔNICAS Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

Considerando a falta de palavras sublinhadas Nas alterNativas, a questão será anulada.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
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2
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Indeferido

INDEFERIDO / OBSERVANDO O TEXTO, DE ONDE VEIO O FRAGMENTO, PERCEBE-SE QUE
O ADVÉRBIO, EM QUESTÃO, É APENaS RETÓRICO(FORÇA DE EXPRESSÃO), POIS, DE
MODO NENHUM, A IMPOSIÇÃO DE REGRAS FUNCIONaRIA COM “A MULHER” TRATADA
NO TEXTO
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INDEFERIDO

4407

2

2

Indeferido
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2

4

Indeferido
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PorTUGUESA

2

32

Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

INDEFERIDO
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Indeferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em uma
questão objetiva, semelhante não é igual. E não há caso de semelhança Explicação da
questão: Substantivo Cerca de trinta e sete mil lanchonetes do McDoNald's funcioNam
hoje espalhadas Por todo mundo. AssiNale a opção que somente contenha
SUBSTANTIVOS. a)LANCHONETES - MUNDO - MCDONaLD'S b)lanchonetes - trinta e
sete - todo c)mundo - McDoNald's - todo d)todo - lanchonetes - trinta e sete Defesa da
questão e Observações: a)Certo. lanchonetes - mundo - McDoNald's Obs.: Trinta e sete numeral cardiNal Todo - pronome indefinido OU adjetivo Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e
para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino Diante dos argumentos a
banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação do(a) candidato(a), após análise desta banca conclui-se
que: A afirmativa "As lactoalbumiNas, lactoglobuliNas e caseíNa são as proteíNas
presentes no soro do leite'' é falsa, visto que a caseíNa não se encontra presente no soro
do leite. Sendo assim, a banca conclui que o RECURSO ESTÁ DEFERIDO, E O GABARITO
SERÁ ALTERADO. Sendo a alterNativa correta a: F, F, V. <br>
A questão seguiu a ementa do concurso, mais especificamente: "11. Outras questões do
mundo contemPorâneo: racismo, xenofobia, crime organizado; AIDS; atividades ilícitas,
aquecimento global e a questão energética." Diante dos argumentos apresentados pela
banca, a questão está mantida.
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2

1

1

7
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5

Indeferido

Indeferido

Indeferido

" Acentuação gráfica Estudos Na área de gestão de águas pluviais demonstram o
potencial dos tetos vegetados, pela promoção de serviços ecossistêmicos e a criação de
hábitats para espécies botânicas AssiNale a opção em que há somente palavras
acentuadas pela mesma regra a)hábitats - botânicas - ecossistêmicas b)espécies - hábitats
- botânicas c)águas - espécies - hábitats d)ecossistêmicas - botânicas - espécies <br>
Defesa da questão e Observações: A)Certo. Hábitats - botânicas - ecossistêmicas. Todas
são proparoxítoNas. OBS.: espécies e águas são paroxítoNas termiNadas em ditongo
crescente Resultados encontrados - VOLP - VOCABULÁRIO DA LÍNGUA PorTUGUESA DA
ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS Palavra habitats.m.2n. lat.Estrangeira hábitats. m.; pl.
hábitats habitatividades. f. Habitativo adj. es-pé-cie (no Brasil) Quantas sílabas tem
espécie? 3 sílabas (no Brasil), ou 4 sílabas (no Portugal e restante CPLP). No Brasil, é uma
palavra chamada paroxítoNa, acento tônico Na penúltima sílaba.
https://www.separaremsilabas.com/index.php?p=esp%C3%A9cie. BECHARA. <br>"

Em resposta à fundamentação do candidato da questão que foi escolhida pelo candidato
no sistema para abertura deste recurso, após análise desta banca conclui-se: A
alterNativa correta está exatamente conforme letra de lei, sendo inquestionável sua
legitimidade A lei é clara que a possibilidade do servidor ser provido em outro cargo
efetivo é uma EXCEÇÃO, e não uma regra conforme consta Na alterNativa Art. 17- O
servidor não poderá, sem prejuízo de seu cargo, ser provido em outro cargo efetivo,
salvo nos casos de acumulação legal definidos Na Constituição Federal Em relação a
referências ao capítulo, seção e artigo do referido estatuto de servidores, o candidato
deve conhecer toda legislação constante no conteúdo programático. O elaborador não
precisa referenciar minuciosamente, mas somente citar de qual legislação trata a
questão Diante dos argumentos apresentados pela banca, questão está mantida.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
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Indeferido

Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: JUSTIFICATIVA
DA BANCA PARA TODAS AS QUESTÕES: AssiNale a opção correta. a)O McDoNald's, sendo
a maior rede de fast-food com mais de trinta mil lanchonetes pelo mundo, não agradou
aos bolivianos, fechando após quatorze anos de funcioNamento. b)A primeira lanchonete
instalada no país causou um verdadeiro alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o
capital estrangeiro em uma política neoliberal. c)Um dos motivos que levaram a rede a
fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano, que não queria
consumir os produtos da rede norte-americaNa. d)A rede tentou conquistar os
bolivianos, servindo as famosas Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho
saltenhas, à base de tomate e pimentas variadas Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O McDoNald's, sendo a maior rede de fast-food com mais de trinta mil
lanchonetes pelo mundo, não agradou aos bolivianos, fechando após quatorze anos de
funcioNamento. b)Errado. A primeira lanchonete instalada no país causou um verdadeiro
alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o capital estrangeiro em uma política
neoliberal. FRASE CORRETA: Antes do fracasso, Porém, a chegada do McDoNald's Na
Bolívia inicialmente causou comoção entre a população da capital, La Paz, onde a
PRIMEIRA LANCHONETE FOI INaUGURADA, EM 1997. c)Errado. Um dos motivos que
levaram a rede a fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano,
que não queria consumir os produtos da rede norte-americaNa. FRASE CORRETA: Em um
país ao mesmo tempo economicamente pobre e ORGULHOSO DE SUAS TRADIÇÕES
CULINÁRIAS. d)Errado. A rede tentou conquistar os bolivianos, servindo as famosas
Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho saltenhas, à base de tomate e
pimentas variadas. FRASE CORRETA: Os esforços para conquistar o público boliviano
incluíram oferecer temperos e lanches típicos, COMO O MOLHO LLAJUA, FEITO COM
TOMATE E PIMENTAS VARIADAS, OU AS FAMOSAS SALTENHAS, TRADICIONaL PASTEL
NORMALMENTE RECHEADO COM CARNE, POPULAR EM TODO O PAÍS Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

O conhecimento histórico é registrado pelo historiador. O trabalho do historiador é
interpretar os fatos históricos ou as experiências humaNas com a ajuda dos registros e
vestígios que foram deixados Por um povo em um determiNado local e tempo. Nesse
sentido, o fato histórico necessariamente precisa ter a presença humaNa. Logo, tanto a
erupção de um vulcão em uma ilha desabitada do Oceano Pacífico há milhares de anos
quanto a a transição entre a era Pré-CambriaNa e a Paleozoica são fatos geológicos e não
históricos Fonte: https://www.sohistoria.com.br/ef2/paraqueserve/p3.php Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.
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Indeferido
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Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
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Deferido

Deferido

Deferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato da questão que foi escolhida pelo candidato
no sistema para abertura deste recurso, após análise desta banca conclui-se: <br> A
alterNativa correta está exatamente conforme letra de lei anexado no site da IAN, sendo
inquestionável sua legitimidade. Conforme imagem abaixo:
https://cdn.ian.org.br/edital/1/17/79f10add7d451793f472cf2d3964ae26.pdf Diante dos
argumentos apresentados pela banca, questão está mantida.</p>
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e
para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino Diante dos argumentos a
banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.

INDEFERIDO

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
INDEFERIDO / OBSERVANDO O TEXTO, DE ONDE VEIO O FRAGMENTO, PERCEBE-SE QUE
O ADVÉRBIO, EM QUESTÃO, É APENaS RETÓRICO(FORÇA DE EXPRESSÃO), POIS, DE
MODO NENHUM, A IMPOSIÇÃO DE REGRAS FUNCIONaRIA COM “A MULHER” TRATADA
NO TEXTO
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3660

3662

3664

3667

3672

148421

ANDREZA
ALMEIDA
BARBOSA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
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128493
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PROFESSOR III DE
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RANGEL

128493

ANDREZA DE
PROFESSOR III DE
MIRANDA GOMES
INGLÊS
RANGEL

128493

ANDREZA DE
PROFESSOR III DE
MIRANDA GOMES
INGLÊS
RANGEL

128493

ANDREZA DE
PROFESSOR III DE
MIRANDA GOMES
INGLÊS
RANGEL

128493

ANDREZA DE
PROFESSOR III DE
MIRANDA GOMES
INGLÊS
RANGEL
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2

2

2

2

2

2
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22
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24

2

Indeferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e
para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino Diante dos argumentos a
banca conclui pela alteração do gabarito.
" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
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84095

ANDREZZA
OLIVEIRA FREITAS

3463

84095
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OLIVEIRA FREITAS

3465

84095

ANDREZZA
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4035

137576
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4039
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LÍNGUA
PorTUGUESA

PROFESSOR III DE
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PorTUGUESA
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LÍNGUA
PorTUGUESA
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PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: JUSTIFICATIVA
DA BANCA PARA TODAS AS QUESTÕES: AssiNale a opção correta. a)O McDoNald's, sendo
a maior rede de fast-food com mais de trinta mil lanchonetes pelo mundo, não agradou
aos bolivianos, fechando após quatorze anos de funcioNamento. b)A primeira lanchonete
instalada no país causou um verdadeiro alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o
capital estrangeiro em uma política neoliberal. c)Um dos motivos que levaram a rede a
fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano, que não queria
consumir os produtos da rede norte-americaNa. d)A rede tentou conquistar os
bolivianos, servindo as famosas Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho
saltenhas, à base de tomate e pimentas variadas Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O McDoNald's, sendo a maior rede de fast-food com mais de trinta mil
lanchonetes pelo mundo, não agradou aos bolivianos, fechando após quatorze anos de
funcioNamento. b)Errado. A primeira lanchonete instalada no país causou um verdadeiro
alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o capital estrangeiro em uma política
neoliberal. FRASE CORRETA: Antes do fracasso, Porém, a chegada do McDoNald's Na
Bolívia inicialmente causou comoção entre a população da capital, La Paz, onde a
PRIMEIRA LANCHONETE FOI INaUGURADA, EM 1997. c)Errado. Um dos motivos que
levaram a rede a fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano,
que não queria consumir os produtos da rede norte-americaNa. FRASE CORRETA: Em um
país ao mesmo tempo economicamente pobre e ORGULHOSO DE SUAS TRADIÇÕES
CULINÁRIAS. d)Errado. A rede tentou conquistar os bolivianos, servindo as famosas
Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho saltenhas, à base de tomate e
pimentas variadas. FRASE CORRETA: Os esforços para conquistar o público boliviano
incluíram oferecer temperos e lanches típicos, COMO O MOLHO LLAJUA, FEITO COM
TOMATE E PIMENTAS VARIADAS, OU AS FAMOSAS SALTENHAS, TRADICIONaL PASTEL
NORMALMENTE RECHEADO COM CARNE, POPULAR EM TODO O PAÍS Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
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1
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ANTONIO
MARCOS
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1
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INDEFERIDO

1
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INDEFERIDO

2

2

2
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4
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26

Indeferido

Deferido

Indeferido

Deferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
Considerando o fato de que há algumas possibilidades historiográficas que permitem
interpretações variadas para um mesmo fato, a questão se mostrou dúbia Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão será anulada.
De acordo com Tavares (2012, p. 27), o Tratado de Alcáçovas-Toledo foi assiNado em
1479 "através do qual Portugal acreditava ter todas as terras firmes e ilhas, descobertas
ou Por se descobrir, desde que não estivessem sob domínio de príncipes cristãos, ao sul
de um paralelo traçado à altura das Canárias.Os espanhóis, entretanto, consideravam
que caberiam aos lusitanos as regiões junto ao litoral africano - contra Guinéa. As
divergências acerca da questão se iniciaram quando Cristóvão Colombo retornou da sua
primeira viagem à América e, em Portugal, entrevistou-se com D. João II, rei de Portugal.
O soberano, então, afirmou que as terras onde Colombo tinha chegado eram suas, de
acordo com o tratado de Toledo, gerando singular querela que acompanhou os Reinos
ibéricos até a assiNatura do Tratado de Tordesilhas, em 7 de junho de 1494" Fonte:
TAVARES, L. E. Brasil Lindeiro: o Sul (1479-1750). Navigator. v. 8. n. 15. 2012 Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.
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PROFESSOR III DE
INGLÊS

1

29

Deferido

DEFERIDO/ MUDANÇA DO GABARITO PARA A LETRA “A”

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: JUSTIFICATIVA
DA BANCA PARA TODAS AS QUESTÕES: AssiNale a opção correta. a)O McDoNald's, sendo
a maior rede de fast-food com mais de trinta mil lanchonetes pelo mundo, não agradou
aos bolivianos, fechando após quatorze anos de funcioNamento. b)A primeira lanchonete
instalada no país causou um verdadeiro alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o
capital estrangeiro em uma política neoliberal. c)Um dos motivos que levaram a rede a
fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano, que não queria
consumir os produtos da rede norte-americaNa. d)A rede tentou conquistar os
bolivianos, servindo as famosas Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho
saltenhas, à base de tomate e pimentas variadas Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O McDoNald's, sendo a maior rede de fast-food com mais de trinta mil
lanchonetes pelo mundo, não agradou aos bolivianos, fechando após quatorze anos de
funcioNamento. b)Errado. A primeira lanchonete instalada no país causou um verdadeiro
alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o capital estrangeiro em uma política
neoliberal. FRASE CORRETA: Antes do fracasso, Porém, a chegada do McDoNald's Na
Bolívia inicialmente causou comoção entre a população da capital, La Paz, onde a
PRIMEIRA LANCHONETE FOI INaUGURADA, EM 1997. c)Errado. Um dos motivos que
levaram a rede a fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano,
que não queria consumir os produtos da rede norte-americaNa. FRASE CORRETA: Em um
país ao mesmo tempo economicamente pobre e ORGULHOSO DE SUAS TRADIÇÕES
CULINÁRIAS. d)Errado. A rede tentou conquistar os bolivianos, servindo as famosas
Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho saltenhas, à base de tomate e
pimentas variadas. FRASE CORRETA: Os esforços para conquistar o público boliviano
incluíram oferecer temperos e lanches típicos, COMO O MOLHO LLAJUA, FEITO COM
TOMATE E PIMENTAS VARIADAS, OU AS FAMOSAS SALTENHAS, TRADICIONaL PASTEL
NORMALMENTE RECHEADO COM CARNE, POPULAR EM TODO O PAÍS Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

Considerando a falta de palavras sublinhadas Nas alterNativas, a questão será anulada.
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1

5

Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Estudando
qualquer gramática, Por mais simples, percebe-se que 'mas também' não cabe Na frase
em questão. Não se memorizam conjunções e as aplica sem aNalisar o contexto sintático
da oração Sinônimo, em língua Portuguesa, não significa a mesma coisa. E, para se
utilizar o 'mas também', obrigatoriamente, necessitaria do 'não só', 'mas também' O
plano econômico NÃO SÓ (SOMENTE) Naufragou Na Bolívia, MAS TAMBÉM afundou o
McDoNald's Tal frase, sim, estaria correta, o que não é o caso da questão QUESTÃO:
Orações O plano econômico Naufragou Na Bolívia, 'assim como afundou o McDoNald's.'
A expressão em destaque é uma oração a)subordiNada adverbial comparativa.
b)subordiNada adverbial causal. c)coordeNada sindética explicativa. d)coordeNada
sindética aditiva Defesa da questão e Observações: a)Certo. subordiNada adverbial
comparativa. Oração subordiNada adverbial comparativa As orações subordiNadas
adverbiais comparativas exprimem comparação As conjunções subordiNativas adverbiais
utilizadas são: como, assim como, tal como, tanto como, tanto quanto, como se, do que,
quanto, tal, qual, tal qual, que nem, que (combiNado com menos ou mais). Exemplos:
Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão (é). Luísa estava nervosa Na reunião tal como
eu (estava) Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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Indeferido

INDEFERIDO/ “É POSSÍVEL CONCILIAR AMBOS”, AQUI O TEXTO SUGERE QUE ELA TEM A
RELAÇÃO SOBRE CONTROLE ( É APENaS UMA FUNDAMENTAÇÃO , HÁ MAIS)

2
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Indeferido

INDEFERIDO/ “É POSSÍVEL CONCILIAR AMBOS”, AQUI O TEXTO SUGERE QUE ELA TEM A
RELAÇÃO SOBRE CONTROLE ( É APENaS UMA FUNDAMENTAÇÃO , HÁ MAIS)
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Deferido

Deferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão
questioNada pelo candidato(a) trata do conteúdo programático: reprodução celular:
mitose e meiose Segundo fundamentação do candidato existem duas alterNativas para a
referida questão, sendo o gabarito correto separação das cromátides. No entanto, a
outra alterNativa questioNada pelo candidato refere-se à duplicação dos cromossomos,
entretanto, essa alterNativa não está associada ao solicitado ao candidato como correto,
uma vez que a duplicação dos cromossomos ocorre Na fase de intérfase, que é o período
que precede à divisão celular. Portanto, não ocorre duplicação de cromossomos Na
mitose e nem Na meiose, propriamente dita Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO <sub>Fonte: Amabis &amp; Martho. Biologia ModerNa.
São Paulo: 2016.</sub>
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e
para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino Diante dos argumentos a
banca conclui pela alteração do gabarito.

3800

159531

BARBARA FONTES
DE ABREU

3804

159531

BARBARA FONTES
DE ABREU

3811

159531

BARBARA FONTES
DE ABREU

3816

159531

BARBARA FONTES
DE ABREU

3819

159531

BARBARA FONTES
DE ABREU

3829

159531

BARBARA FONTES
DE ABREU

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: JUSTIFICATIVA
DA BANCA PARA TODAS AS QUESTÕES: AssiNale a opção correta. a)O McDoNald's, sendo
a maior rede de fast-food com mais de trinta mil lanchonetes pelo mundo, não agradou
aos bolivianos, fechando após quatorze anos de funcioNamento. b)A primeira lanchonete
instalada no país causou um verdadeiro alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o
capital estrangeiro em uma política neoliberal. c)Um dos motivos que levaram a rede a
fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano, que não queria
consumir os produtos da rede norte-americaNa. d)A rede tentou conquistar os
bolivianos, servindo as famosas Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho
saltenhas, à base de tomate e pimentas variadas Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O McDoNald's, sendo a maior rede de fast-food com mais de trinta mil
lanchonetes pelo mundo, não agradou aos bolivianos, fechando após quatorze anos de
funcioNamento. b)Errado. A primeira lanchonete instalada no país causou um verdadeiro
alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o capital estrangeiro em uma política
neoliberal. FRASE CORRETA: Antes do fracasso, Porém, a chegada do McDoNald's Na
Bolívia inicialmente causou comoção entre a população da capital, La Paz, onde a
PRIMEIRA LANCHONETE FOI INaUGURADA, EM 1997. c)Errado. Um dos motivos que
levaram a rede a fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano,
que não queria consumir os produtos da rede norte-americaNa. FRASE CORRETA: Em um
país ao mesmo tempo economicamente pobre e ORGULHOSO DE SUAS TRADIÇÕES
CULINÁRIAS. d)Errado. A rede tentou conquistar os bolivianos, servindo as famosas
Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho saltenhas, à base de tomate e
pimentas variadas. FRASE CORRETA: Os esforços para conquistar o público boliviano
incluíram oferecer temperos e lanches típicos, COMO O MOLHO LLAJUA, FEITO COM
TOMATE E PIMENTAS VARIADAS, OU AS FAMOSAS SALTENHAS, TRADICIONaL PASTEL
NORMALMENTE RECHEADO COM CARNE, POPULAR EM TODO O PAÍS Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

2

8

Indeferido

2

26

Indeferido

INDEFERIDO

2

27

Indeferido

INDEFERIDO

2

28

Indeferido

INDEFERIDO

2

32

Indeferido

INDEFERIDO

2

33

Indeferido

INDEFERIDO

3834

159531

3580

162923

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
BÁRBARA
LÍNGUA
TEIXEIRA PRIETO
PorTUGUESA

BARBARA FONTES
DE ABREU

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

34

Indeferido

INDEFERIDO/ “PARA( HAVER) O BOM...”

1

35

Indeferido

INDEFERIDO

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

154146

BEATRIZ BORGES
BARELI GOMES

3440

130807

PROFESSOR III DE
BEATRIZ CHAVES
LÍNGUA
DOS SANTOS RIOS
PorTUGUESA

2

21

Deferido

4196

108209

BEATRIZ CRISTINa PROFESSOR III DE
LÍNGUA
DE FIGUEIREDO
PorTUGUESA
MEDEROS

1

34

Indeferido

INDEFERIDO / OBSERVANDO O TEXTO, DE ONDE VEIO O FRAGMENTO, PERCEBE-SE QUE
O ADVÉRBIO, EM QUESTÃO, É APENaS RETÓRICO(FORÇA DE EXPRESSÃO), POIS, DE
MODO NENHUM, A IMPOSIÇÃO DE REGRAS FUNCIONaRIA COM “A MULHER” TRATADA
NO TEXTO

4207

108209

BEATRIZ CRISTINa PROFESSOR III DE
LÍNGUA
DE FIGUEIREDO
PorTUGUESA
MEDEROS

1

36

Indeferido

INDEFERIDO

4123

2

4

Indeferido

Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.

4036

132758

BEATRIZ DE
ALMEIDA
QUINTÃO

PROFESSOR III DE
INGLÊS

1

7

Indeferido

3527

141728

BEATRIZ
GONÇALVES DA
SILVA

PROFESSOR III DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

1

37

Indeferido

4188

131200

BEATRIZ SOUTO
DE FREITAS

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

37

Indeferido

3784

131200

BEATRIZ SOUTO
DE FREITAS

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

2

Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que
invalidasse a questão, tendo em vista que apresentou uma questão e Na fundamentação
do recurso argumentou acerca de um erro de digitação que não existe Na questão de
número 33 O recorrente não deixou claro o que poderia estar incorreto Na questão, mas
a título de esclarecimento essa banca informa que a Homeostase ocorre quando o corpo
está em repouso, enquanto o Estado Estável acontece com o corpo em atividade física,
que foi o caso Narrado no enunciado da questão e corroborado pelo próprio recorrente
em seu recurso que afirma: "Na questão a aluNa Jean Grey apresenta um aumento de
temperatura [...] ao realizar um esforço físico..."Assim sendo, o recorrente não
apresentou fundamentação que invalidasse a questão, a resposta correta é a alterNativa
que consta: "Estado Estável" Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão
está mantida.

INDEFERIDO

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

4064

156444

BIANCA FRAGA
MENEZES

PROFESSOR III DE
CIÊNCIAS

1

31

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão
questioNada pelo candidato(a) trata do conteúdo programático: reprodução celular:
mitose e meiose Segundo fundamentação do candidato existem duas alterNativas para a
referida questão, sendo o gabarito correto separação das cromátides. No entanto, a
outra alterNativa questioNada pelo candidato refere-se à duplicação dos cromossomos,
entretanto, essa alterNativa não está associada ao solicitado ao candidato como correto,
uma vez que a duplicação dos cromossomos ocorre Na fase de intérfase, que é o período
que precede à divisão celular. Portanto, não ocorre duplicação de cromossomos Na
mitose e nem Na meiose, propriamente dita Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO <sub>Fonte: Amabis &amp; Martho. Biologia ModerNa.
São Paulo: 2016.</sub>

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

4073

156444

BIANCA FRAGA
MENEZES

PROFESSOR III DE
CIÊNCIAS

1

5

Indeferido

4363

155787

BIANCA MOURA
DE MESQUITA
MENEZES

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

28

Indeferido

INDEFERIDO

4370

155787

BIANCA MOURA
DE MESQUITA
MENEZES

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

4377

155787

4388

155787

BIANCA MOURA
DE MESQUITA
MENEZES
BIANCA MOURA
DE MESQUITA
MENEZES

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

35

Indeferido

INDEFERIDO / OBSERVANDO O TEXTO, DE ONDE VEIO O FRAGMENTO, PERCEBE-SE QUE
O ADVÉRBIO, EM QUESTÃO, É APENaS RETÓRICO(FORÇA DE EXPRESSÃO), POIS, DE
MODO NENHUM, A IMPOSIÇÃO DE REGRAS FUNCIONaRIA COM “A MULHER” TRATADA
NO TEXTO

2

38

Indeferido

INDEFERIDO

2

29

Indeferido

INDEFERIDO

4332

155787

BIANCA MOURA
DE MESQUITA
MENEZES

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

4

Indeferido

4349

155787

BIANCA MOURA
DE MESQUITA
MENEZES

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

26

Indeferido

3604

88579

BRENDA CABRAL
MARCONDES

NUTRICIONISTA

3712

90399

BRENO DA SILVA
PROFESSOR III DE
RAMOS
CIÊNCIAS
RODRIGUES

3528

90568

BRENO LUCAS DE
ASSIS SANTOS

3547

90568

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
BRENO LUCAS DE
LÍNGUA
ASSIS SANTOS
PorTUGUESA

1

38

Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

INDEFERIDO
Em resposta à fundamentação do(a) candidato(a), após análise desta banca conclui-se
que: O argumentação descrito acima não é referente a questão no qual foi solicitado o
recurso Diante dos argumentos apresentados pela banca, a pontuação do(a)
candidato(a) foi alterada Sendo assim, a banca conclui que o RECURSO ESTÁ
INDEFERIDO, E A QUESTÃO ESTÁ MANTIDA.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão
questioNada pelo candidato(a) trata do conteúdo programático: reprodução celular:
mitose e meiose Segundo fundamentação do candidato existem duas alterNativas para a
referida questão, sendo o gabarito correto separação das cromátides. No entanto, a
outra alterNativa questioNada pelo candidato refere-se à duplicação dos cromossomos,
entretanto, essa alterNativa não está associada ao solicitado ao candidato como correto,
uma vez que a duplicação dos cromossomos ocorre Na fase de intérfase, que é o período
que precede à divisão celular. Portanto, não ocorre duplicação de cromossomos Na
mitose e nem Na meiose, propriamente dita Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO <sub>Fonte: Amabis &amp; Martho. Biologia ModerNa.
São Paulo: 2016.</sub>

1

31

Indeferido

1

38

Deferido

DEFERIDO/ MUDANÇA DO GABARITO PARA A LETRA “A”

1

39

Indeferido

INDEFERIDO/ A EXPRESSÃO ‘INTUITIVAMENTE’ SUSTENTA A RESPOSTA DA BANCA

3551

90568

3555

90568

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
BRENO LUCAS DE
LÍNGUA
ASSIS SANTOS
PorTUGUESA
BRENO LUCAS DE
ASSIS SANTOS

3563

90568

BRENO LUCAS DE
ASSIS SANTOS

3570

90568

BRENO LUCAS DE
ASSIS SANTOS

3572

90568

3578

90568

3857

140125

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
BRENO LUCAS DE
LÍNGUA
ASSIS SANTOS
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
BRENO LUCAS DE
LÍNGUA
ASSIS SANTOS
PorTUGUESA

BRIAN JONES
ALVES DE
AZEVEDO
FERREIRA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

37

Indeferido

Indeferido

1

33

Indeferido

INDEFERIDO/ “PARA ( HAVER/ EXISTIR/ QUE HAJA) O BOM FUNCIONaMENTO...”

1

34

Indeferido

INDEFERIDO / OBSERVANDO O TEXTO, DE ONDE VEIO O FRAGMENTO, PERCEBE-SE QUE
O ADVÉRBIO, EM QUESTÃO, É APENaS RETÓRICO(FORÇA DE EXPRESSÃO), POIS, DE
MODO NENHUM, A IMPOSIÇÃO DE REGRAS FUNCIONaRIA COM “A MULHER” TRATADA
NO TEXTO

1

27

Indeferido

INDEFERIDO/ “É POSSÍVEL CONCILIAR AMBOS”, AQUI O TEXTO SUGERE QUE ELA TEM A
RELAÇÃO, SOBRE CONTROLE ( É APENaS UMA FUNDAMENTAÇÃO , HÁ MAIS)

1

28

Indeferido

INDEFERIDO, PorQUE FALTOU A CRASE ANTES DE “BUSCA” Na LETRA A

1

40

Indeferido

Indeferido

2

6

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Estudando
qualquer gramática, Por mais simples, percebe-se que 'mas também' não cabe Na frase
em questão. Não se memorizam conjunções e as aplica sem aNalisar o contexto sintático
da oração Sinônimo, em língua Portuguesa, não significa a mesma coisa. E, para se
utilizar o 'mas também', obrigatoriamente, necessitaria do 'não só', 'mas também' O
plano econômico NÃO SÓ (SOMENTE) Naufragou Na Bolívia, MAS TAMBÉM afundou o
McDoNald's Tal frase, sim, estaria correta, o que não é o caso da questão QUESTÃO:
Orações O plano econômico Naufragou Na Bolívia, 'assim como afundou o McDoNald's.'
A expressão em destaque é uma oração a)subordiNada adverbial comparativa.
b)subordiNada adverbial causal. c)coordeNada sindética explicativa. d)coordeNada
sindética aditiva Defesa da questão e Observações: a)Certo. subordiNada adverbial
comparativa. Oração subordiNada adverbial comparativa As orações subordiNadas
adverbiais comparativas exprimem comparação As conjunções subordiNativas adverbiais
utilizadas são: como, assim como, tal como, tanto como, tanto quanto, como se, do que,
quanto, tal, qual, tal qual, que nem, que (combiNado com menos ou mais). Exemplos:
Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão (é). Luísa estava nervosa Na reunião tal como
eu (estava) Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

3395

140125

3401

140125

3409

140125

3435

4028

BRIAN JONES
ALVES DE
AZEVEDO
FERREIRA

BRIAN JONES
ALVES DE
AZEVEDO
FERREIRA
BRIAN JONES
ALVES DE
AZEVEDO
FERREIRA

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Adjetivo
Omotivo FUNDAMENTAL do fracasso da rede dosarcos DOURADOS Na Bolívia foi o PURO
e SIMPLESprejuízo COMERCIAL. AssiNale a opção que contenha apeNas adjetivos.
a)DOURADOS - COMERCIAL - FUNDAMENTAL b)puro - simples - arcos c)fundamental dourados - rede d)comercial - puro - fracasso Defesa da questão e Observações: a)Certo.
dourados - comercial - fundamental Obs.: arcos, rede, fracasso = substantivos
SUBSTANTIVOS - ADJETIVOS motivo - FUNDAMENTAL arcos - DOURADOS prejuízo PURO, SIMPLES, COMERCIAL Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

4

Indeferido

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

31

Indeferido

Indeferido

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

27

Indeferido

Indeferido

133065

BRUNa CAROLINa
PROFESSOR III DE
MOREIRA COSTA
INGLÊS
DA SILVA

149222

BRUNa FERREIRA PROFESSOR III DE
LEITE DE PINHO
MATEMÁTICA

1

2

5

26

Indeferido

Deferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.
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Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que
invalidasse a questão, tendo em vista que apresentou uma questão e Na fundamentação
do recurso argumentou acerca de um erro de digitação que não existe Na questão de
número 33 O recorrente não deixou claro o que poderia estar incorreto Na questão, mas
a título de esclarecimento essa banca informa que a Homeostase ocorre quando o corpo
está em repouso, enquanto o Estado Estável acontece com o corpo em atividade física,
que foi o caso Narrado no enunciado da questão e corroborado pelo próprio recorrente
em seu recurso que afirma: "Na questão a aluNa Jean Grey apresenta um aumento de
temperatura [...] ao realizar um esforço físico..."Assim sendo, o recorrente não
apresentou fundamentação que invalidasse a questão, a resposta correta é a alterNativa
que consta: "Estado Estável" Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão
está mantida.
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INDEFERIDO/ “É POSSÍVEL CONCILIAR AMBOS” , AQUI O TEXTO SUGERE QUE ELA TEM A
RELAÇÃO SOBRE CONTROLE (É APENaS UMA FUNDAMENTAÇÃO, HÁ MAIS)
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
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INDEFERIDO/ O TEXTO NÃO FALA DE FIDELIDADE AO COMPANHEIRO.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Estudando
qualquer gramática, Por mais simples, percebe-se que 'mas também' não cabe Na frase
em questão. Não se memorizam conjunções e as aplica sem aNalisar o contexto sintático
da oração Sinônimo, em língua Portuguesa, não significa a mesma coisa. E, para se
utilizar o 'mas também', obrigatoriamente, necessitaria do 'não só', 'mas também' O
plano econômico NÃO SÓ (SOMENTE) Naufragou Na Bolívia, MAS TAMBÉM afundou o
McDoNald's Tal frase, sim, estaria correta, o que não é o caso da questão QUESTÃO:
Orações O plano econômico Naufragou Na Bolívia, 'assim como afundou o McDoNald's.'
A expressão em destaque é uma oração a)subordiNada adverbial comparativa.
b)subordiNada adverbial causal. c)coordeNada sindética explicativa. d)coordeNada
sindética aditiva Defesa da questão e Observações: a)Certo. subordiNada adverbial
comparativa. Oração subordiNada adverbial comparativa As orações subordiNadas
adverbiais comparativas exprimem comparação As conjunções subordiNativas adverbiais
utilizadas são: como, assim como, tal como, tanto como, tanto quanto, como se, do que,
quanto, tal, qual, tal qual, que nem, que (combiNado com menos ou mais). Exemplos:
Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão (é). Luísa estava nervosa Na reunião tal como
eu (estava) Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e
para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino Diante dos argumentos a
banca conclui pela alteração do gabarito.
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Em 2020, o presidente DoNald Trump assinou o acordo Estados Unidos-México-CaNadá
(USMCA, a sigla em em inglês), que substitui o Tratado de Livre Comércio da América do
Norte (Nafta). Logo, o antigo tratado deixou de existir, uma vez que agora novas regras,
em um novo tratado entrou em vigor Fonte:
https://agenciabrasil.ebc.com.br/interNacioNal/noticia/2020-01/doNald-trump-assiNanovo-acordo-comercial-que-substitui-Nafta Diante dos argumentos apresentados pela
banca, a questão está mantida.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão é
objetiva, vale o que está escrito no comando, e não no texto. Se foi suprimida a palavra
'cidade', os nomes das respectivas passam a ser o sujeito da frase, no caso, composto. O
candidato tem que se ater ao trecho dado pela banca, e não fazer interpretações
extratextual, o que torNaria a questão subjetiva QUESTÃO: Relações sintáticas Santa
Cruz de La Sierra e Cochabamba também receberam filiais AssiNale a opção correta a)O
sujeito é composto. b)O predicado é verbo-nomiNal. c)O núcleo do sujeito é 'Santa Cruz
de La Sierra'. d)O núcleo do predicado é 'filiais' Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O sujeito é composto = Santa Cruz de La Sierra (E) Cochabamba. b)Errado. O
predicado é verbo-nomiNal. Predicado verbal. c)Errado. O núcleo do sujeito é 'Santa Cruz
de La Sierra'. = Santa Cruz de La Sierra, Cochabamba. d)Errado. O núcleo do predicado é
'filiais'. Núcleo é o verbo 'receberam' Diante dos argumentos apresentados pela banca,
RECURSO INDEFERIDO."
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: JUSTIFICATIVA
DA BANCA PARA TODAS AS QUESTÕES: AssiNale a opção correta. a)O McDoNald's, sendo
a maior rede de fast-food com mais de trinta mil lanchonetes pelo mundo, não agradou
aos bolivianos, fechando após quatorze anos de funcioNamento. b)A primeira lanchonete
instalada no país causou um verdadeiro alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o
capital estrangeiro em uma política neoliberal. c)Um dos motivos que levaram a rede a
fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano, que não queria
consumir os produtos da rede norte-americaNa. d)A rede tentou conquistar os
bolivianos, servindo as famosas Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho
saltenhas, à base de tomate e pimentas variadas Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O McDoNald's, sendo a maior rede de fast-food com mais de trinta mil
lanchonetes pelo mundo, não agradou aos bolivianos, fechando após quatorze anos de
funcioNamento. b)Errado. A primeira lanchonete instalada no país causou um verdadeiro
alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o capital estrangeiro em uma política
neoliberal. FRASE CORRETA: Antes do fracasso, Porém, a chegada do McDoNald's Na
Bolívia inicialmente causou comoção entre a população da capital, La Paz, onde a
PRIMEIRA LANCHONETE FOI INaUGURADA, EM 1997. c)Errado. Um dos motivos que
levaram a rede a fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano,
que não queria consumir os produtos da rede norte-americaNa. FRASE CORRETA: Em um
país ao mesmo tempo economicamente pobre e ORGULHOSO DE SUAS TRADIÇÕES
CULINÁRIAS. d)Errado. A rede tentou conquistar os bolivianos, servindo as famosas
Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho saltenhas, à base de tomate e
pimentas variadas. FRASE CORRETA: Os esforços para conquistar o público boliviano
incluíram oferecer temperos e lanches típicos, COMO O MOLHO LLAJUA, FEITO COM
TOMATE E PIMENTAS VARIADAS, OU AS FAMOSAS SALTENHAS, TRADICIONaL PASTEL
NORMALMENTE RECHEADO COM CARNE, POPULAR EM TODO O PAÍS Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação a argumentação do candidato(a) a banca conclui que o
recursos não assiste ao recorrente pelos motivos apresentados abaixo: A partir de uma
leitura atenta do texto, é possível observar que o tema central seria a troca de
ingredientes (alface Por repolho) pela Rede de Restaurantes KFC (inclusive fica expresso
no título) Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.
Em resposta à fundamentação do candidato a banca elaboradora concorda que a
resposta correta é "Avaliação Formativa."
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
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Em resposta à fundamentação do candidato da questão que foi escolhida pelo candidato
no sistema para abertura deste recurso, após análise desta banca conclui-se: A questão
argumentada não se refere a que o candidato abriu recurso Diante dos argumentos
apresentados pela banca, questão está mantida.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão
aborda um tema dado de acordo com o que determiNa a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação NacioNal, quando afirma que: "Art. 3º O ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios: ... II - liberdade de aprender, ensiNar, pesquisar e divulgar a cultura,
o pensamento, a arte e o saber;" Observamos, então, que não há meios de contestação,
pois trata-se do entendimento de que "liberdade de aprender, ensiNar, pesquisar e
divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber" é definido Na LDB como sendo "um
dos princípios, com base nos quais o ensino deve ser ministrado" Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão trata
pura e simplesmente do entendimento do que é a Base NacioNal Comum Curricular BNCC, fundamentada no conceito que o próprio documento traz de si mesmo, de forma
clara e evidente "A Base NacioNal Comum Curricular A Base NacioNal Comum Curricular
(BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e
progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao
longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de todo a que tenham assegurados
seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que
preceitua o Plano NacioNal de Educação (PNE). Este documento normativo aplica-se
exclusivamente à educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação NacioNal (LDB, Lei nº 9.394/1996)<sub>1</sub>, e está
orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação humaNa
integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como
fundamentado Nas Diretrizes Curriculares NacioNais da Educação Básica
(DCN)<sub>2</sub>." Disponível em:
http://baseNacioNalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofiNal_site.p
df (págiNa 7) Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão diz:
"O Estatuto da Criança e do Adolescente determiNa que a criança e o adolescente têm
direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o
exercício da cidadania e qualificação para o trabalho e, neste sentido, define garantias,
entre as quais NÃO consta:" O trecho da lei abordado nesta questão diz: Art. 53. A
criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de
sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho,
assegurando-se-lhes: I - igualdade de condições para o acesso e permanência Na escola;
II - direito de ser respeitado Por seus educadores; III - direito de contestar critérios
avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; IV - direito de
organização e participação em entidades estudantis; V - acesso à escola pública e
gratuita próxima de sua residência. V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua
residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a
mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. (Redação dada pela Lei nº 13.845,
de 2019) Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo
pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacioNais ANalisando as
alterNativas dadas temos: Igualdade de condições para o acesso e permanência Na
escola. OBS: refere-se ao inciso I do artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente
Direito de organização e participação em entidades estudantis. OBS: refere-se ao inciso
IV do artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente Direito de contestar critérios
avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. OBS: refere-se ao inciso
III do artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente Igualdade de condições Na
preparação para o acesso a instituições de ensino superior. OBS: não há neste, ou em
qualquer outro artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, a determiNação de que
deve ser GARANTIDO AO ESTUDANTE "Igualdade de condições Na PREPARAÇÃO para o
acesso a instituições de ensino superior". Se tal afirmação fosse verdadeira, o sistema
público de ensino seria OBRIGADO a ofertar, além da Educação Básica, cursos
preparatórios para provas de acesso a cursos superiores Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão trata
de uma das alterações feitas pela Lei Federal nº 12.976 à Lei de Diretrizes e bases da
Educação NacioNal., descrita abaixo: "Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a
matrícula das crianças Na educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade." (NR)
Disponível em: http://www.plaNalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2013/lei/l12796.htm Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão diz:
"O Ensino Fundamental, com duração de 9 (nove) anos, abrange a população Na faixa
etária dos 6 (seis) aos 14 (quatorze) anos de idade e se estende, também, a todos os
que:" - Optarem Por frequentá-lo em outro momento da vida. - Na idade própria, não
tiveram condições de frequentá-lo. - Os pais ou responsáveis decidiram educar em casa
neste período. - Nesta idade não foram considerados aptos a frequentá-lo As Diretrizes
Curriculares NacioNais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos dizem: Art. 8º O
Ensino Fundamental, com duração de 9 (nove) anos, abrange a população Na faixa etária
dos 6 (seis) aos 14 (quatorze) anos de idade e se estende, também, a todos os que, Na
idade própria, não tiveram condições de frequentá-lo Portanto, a opção correta é a que
diz: Na idade própria, não tiveram condições de frequentá-lo Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão diz:
Na Resolução n° 02 CNE/SEB/98 fica definido que a base comum NacioNal e sua parte
diversificada deverão integrar-se em torno do paradigma curricular, que vise a
estabelecer a relação entre a educação fundamental e: A vida profissioNal e as áreas de
conhecimento. A vida cidadã e a vida profissioNal. A vida cidadã, a vida profissioNal e as
áreas de conhecimento. A vida cidadã e as áreas de conhecimento A lei diz: IV - Em todas
as escolas deverá ser garantida a igualdade de acesso para alunos a uma base NacioNal
comum, de maneira a legitimar a unidade e a qualidade da ação pedagógica Na
diversidade NacioNal. A base comum NacioNal e sua parte diversificada deverão integrarse em torno do paradigma curricular, que vise a estabelecer a relação entre a educação
fundamental e: a) a vida cidadã através da articulação entre vários dos seus aspectos
como: 1. a saúde 2. a sexualidade 3. a vida familiar e social 4. o meio ambiente 5. o
trabalho 6. a ciência e a tecnologia b) as áreas de conhecimento: 1. Língua Portuguesa 2.
Língua MaterNa, para populações indígeNas e migrantes 3. Matemática 4. Ciências 5.
Geografia 6. História 7. Língua Estrangeira 8. Educação Artística 9. Educação Física 10.
Educação Religiosa, Na forma do art. 33 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Ou
seja: a) a vida cidadã b) as áreas de conhecimento ANalisando as alterNativas dadas
temos: A vida profissioNal e as áreas de conhecimento. OBS: "a vida profissioNal" não
constam Na lei citada A vida cidadã e a vida profissioNal. OBS: "a vida profissioNal" não
constam Na lei citada A vida cidadã, a vida profissioNal e as áreas de conhecimento. OBS:
"a vida profissioNal" não constam Na lei citada A vida cidadã e as áreas de
conhecimento. OBS: vida cidadã e as áreas de conhecimento constam Na lei citada
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: "O pedagogo é
um pesquisador e estudioso no ambiente escolar. Deverá permanecer atento as
questões didático - pedagógicas, levando sempre em consideração em sua análise
oProjeto Político-Pedagógico da escola . Para tanto, deverá ter clareza da sua
característica principal, que é planejar, decidir, coordeNar, acompanhar, controlar,
avaliar e executar ações de forma articulada e planejada com os demais segmentos da
escola. Inclui aqui, os demais profissioNais dos diversos setores e as instâncias
colegiadas, que deverão ser fortalecidas Nas escolas, torNando-se representatividade
dos diversos segmentos."
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/Portals/pde/arquivos/641-4.pdf Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Adjetivo
Omotivo FUNDAMENTAL do fracasso da rede dosarcos DOURADOS Na Bolívia foi o PURO
e SIMPLESprejuízo COMERCIAL. AssiNale a opção que contenha apeNas adjetivos.
a)DOURADOS - COMERCIAL - FUNDAMENTAL b)puro - simples - arcos c)fundamental dourados - rede d)comercial - puro - fracasso Defesa da questão e Observações: a)Certo.
dourados - comercial - fundamental Obs.: arcos, rede, fracasso = substantivos
SUBSTANTIVOS - ADJETIVOS motivo - FUNDAMENTAL arcos - DOURADOS prejuízo PURO, SIMPLES, COMERCIAL Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.
" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão é de
ACENTUAÇÃO GRÁFICA, não interpretação de texto APLICAÇÃO DAS REGRAS E
JUSTIFICATIVA DAS QUESTÕES: Acentuação gráfica Consta que, após a iNauguração, o
McDoNald's era capaz de parar o trânsito, Porém, o interesse caiu. O plano econômico
Naufragou Na Bolívia, assim como o McDoNald's. AssiNale a opção correta. a)Os
vocábulos 'trânsito, econômico' possuem a mesma regra de acentuação gráfica.
b)'Bolívia' é um vocábulo paroxítono acentuado Por termiNar em 'a'. c)Os vocábulos
'após' e 'Porém' possuem a mesma regra de acentuação gráfica. d)Os vocábulos 'trânsito,
econômico' são proparoxítonos cujas sílabas átoNas são 'trân' e 'nô' respectivamente
Defesa da questão e Observações: a)Certo. Os vocábulos 'trânsito, econômico' possuem
a mesma regra de acentuação gráfica. São proparoxítonos . b)Errado. Bolívia' é um
vocábulo paroxítono acentuado Por termiNar em 'a'. Por termiNar em ditongo
crescente. c)Errado. Os vocábulos 'após' e 'Porém' possuem a mesma regra de
acentuação gráfica. Após = oxítoNa termiNada em 'o(s)' e Porém = oxítoNa termiNada
em 'em'. d)Errado. Os vocábulos 'trânsito, econômico' são proparoxítonos cujas sílabas
átoNas são 'trân' e 'nô' respectivamente. Sílabas TÔNICAS Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato da questão que foi escolhida pelo candidato
no sistema para abertura deste recurso, após análise desta banca conclui-se: <br> A
alterNativa correta está exatamente conforme letra de lei, sendo inquestionável sua
legitimidade <br> Art. 6º- É vedado atribuir ao servidor funções diversas das próprias do
seu cargo, definidas em lei ou regulamento, ressalvados os casos de readaptação médica.
Art. 8º- Os cargos públicos da administração municipal podem ser de provimento efetivo
ou em comissão. Art. 9º- É proibido o exercício gratuito de cargos públicos, salvo nos
casos previstos em lei. Art. 10- O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato
da autoridade competente do Poder Executivo ou do dirigente superior de autarquia
Diante dos argumentos apresentados pela banca, questão está mantida.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A Base
NacioNal Comum Curricular diz que: "Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens
essenciais definidas Na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o
desenvolvimento de dez competências gerais, que consubstanciam, no âmbito
pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Na BNCC, competência é
definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades
(práticas, cognitivas e socioemocioNais), atitudes e valores para resolver demandas
complexas da vida cotidiaNa, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho."
Disponível em:
http://baseNacioNalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofiNal_site.p
df (págiNa 8) Portanto, o conceito abordado e definido Na alterNativa dada como correta
Por esta banca está de acordo com o que determiNa o próprio documento, não havendo
outra alterNativa que descreva tal conceito de forma semelhante Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão
aborda a Lei Federal nº 10.639/03 que diz: "Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino
fundamental e médio, oficiais e particulares, torNa-se obrigatório o ensino sobre História
e Cultura Afro-Brasileira. ... § 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura AfroBrasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial Nas áreas
de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras." Disponível em:
http://www.plaNalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm Estando, Portanto, de
acordo com a alterNativa da questão que diz "No âmbito de todo o currículo escolar, em
especial Nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras." Vale
observar que em seu texto tal lei traz a seguinte informação: "LEI No 10.639, DE 9 DE
JANEIRO DE 2003. Mensagem de veto Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação NacioNal, para incluir no currículo
oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura AfroBrasileira", e dá outras providências." Como sinônimo de providências temos: Decisão e
ação para a realização de algo: 1 decisão, deliberação, diligência, resolução,
determiNação, medida, disposição, ordem, encaminhamento, atitude. Disponível em:
https://www.sinonimos.com.br/providencia/#:~:text=50%20sin%C3%B4nimos%20de%20
provid%C3%AAncia%20para,%2C%20ordem%2C%20encaminhamento%2C%20atitude
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão diz:
a) Os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito
ao bem comum. b) Os princípios dos Direitos e Deveres da Cidadania, do exercício da
criticidade e do respeito à ordem democrática. c) Os princípios estéticos da sensibilidade,
da criatividade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais. De acordo com a
Resolução n° 02 CNE/SEB/98 os itens citados correspondem a: Na referida resolução
temos: Art. 3º. São as seguintes as Diretrizes Curriculares NacioNais para o Ensino
Fundamental: I - As escolas deverão estabelecer como norteadores de suas ações
pedagógicas: a) os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade
e do respeito ao bem comum; b) os princípios dos Direitos e Deveres da Cidadania, do
exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática; c) os princípios estéticos da
sensibilidade, da criatividade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais Nas
alterNativas da questão temos: Princípios que regem as ações pedagógicas e
administrativas da equipe gestora de uma instituição de ensino. OBS: não há menção às
ações administrativas Na referida resolução Princípios que compõem o Regimento
Escolar. OBS: o Regimento Escolar determiNa regras de conduta e não ações pedagógicas
Princípios que os Sistemas de Ensino deverão estabelecer como regra para a prática
pedagógica de todo docente. OBS: a resolução não está direcioNada exclusivamente à
prática pedagógica do docente Princípios que as escolas deverão estabelecer como
norteadores de suas ações pedagógicas. OBS: esta alterNativa traz exatamente o que diz
a resolução Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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Em resposta à fundamentação do candidato para abertura deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se: A questão está intrinsicamente relacioNada ao tema "A
Educação Geográfica e o Ensino Fundamental: o papel da Geografia Na sociedade
contemPorânea e Na formação do indivíduo" , prevista no edital do referido concurso.
Verifica-se que o tema se torNa ainda mais evidente quando se lê Na questão <em>"Ao
ingressar Na Escola, o professor de Geografia assume papel fundamental Na formação
desse indivíduo (...)"</em> Diante dos argumentos apresentados pela banca a questão
está mantida.
" Acentuação gráfica Estudos Na área de gestão de águas pluviais demonstram o
potencial dos tetos vegetados, pela promoção de serviços ecossistêmicos e a criação de
hábitats para espécies botânicas AssiNale a opção em que há somente palavras
acentuadas pela mesma regra a)hábitats - botânicas - ecossistêmicas b)espécies - hábitats
- botânicas c)águas - espécies - hábitats d)ecossistêmicas - botânicas - espécies <br>
Defesa da questão e Observações: A)Certo. Hábitats - botânicas - ecossistêmicas. Todas
são proparoxítoNas. OBS.: espécies e águas são paroxítoNas termiNadas em ditongo
crescente Resultados encontrados - VOLP - VOCABULÁRIO DA LÍNGUA PorTUGUESA DA
ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS Palavra habitats.m.2n. lat.Estrangeira hábitats. m.; pl.
hábitats habitatividades. f. Habitativo adj. es-pé-cie (no Brasil) Quantas sílabas tem
espécie? 3 sílabas (no Brasil), ou 4 sílabas (no Portugal e restante CPLP). No Brasil, é uma
palavra chamada paroxítoNa, acento tônico Na penúltima sílaba.
https://www.separaremsilabas.com/index.php?p=esp%C3%A9cie. BECHARA. <br>"
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A LEI Nº
13.185, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015 que institui o Programa de Combate à Intimidação
Sistemática ( Bullying ), preconiza no artigo 2º o seguinte: Caracteriza-se a intimidação
sistemática ( bullying ) quando há violência física ou psicológica em atos de intimidação,
humilhação ou discrimiNação e, ainda: I - ataques físicos; II - insultos pessoais; III comentários sistemáticos e apelidos pejorativos; IV - ameaças Por quaisquer meios; V grafites depreciativos; VI - expressões preconceituosas; VII - isolamento social consciente
e premeditado; VIII - pilhérias Fonte: http://www.plaNalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2015/lei/l13185.htm Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.
" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
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A frase "She got pregNant on their honeymoon" está errada e deveria ser escrita da
seguinte forma: "She got pregNant on her honeymoon". Por outro lado, "she made her
hair cut" está correta Considerando que o gabarito foi registrado de maneira errada, a
questão sofrerá uma mudança para alterNativa She got pregNant on their honeymoon.
<br>
Considerando a falta de palavras sublinhadas Nas alterNativas, a questão será anulada.
Em resposta à fundamentação a argumentação do candidato(a) a banca conclui que o
recurso não assiste ao recorrente pelos motivos apresentados abaixo: De acordo com a
gramática da Língua Inglesa, a palavra "the" é um artigo. Entretanto, a palavra "food"
seria um substantivo, não um advérbio. Por sua vez, a palavra "disruptions" não poderia
ser substituída Por "atrasos", mas Por Por "interrupção" Diante dos argumentos
apresentados pela banca, a questão está mantida. <br>
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

Considerando a falta de palavras sublinhadas Nas alterNativas, a questão será anulada.

Considerando que no contexto do texto "further" é um advérbio tempo, a questão será
anulada. Fonte: https://dictioNary.cambridge.org/ <br>
A frase "She got pregNant on their honeymoon" está errada e deveria ser escrita da
seguinte forma: "She got pregNant on her honeymoon". Por outro lado, "she made her
hair cut" está correta Considerando que o gabarito foi registrado de maneira errada, a
questão sofrerá uma mudança para alterNativa She got pregNant on their honeymoon.
<br>
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Em resposta à fundamentação do candidato da questão que foi escolhida pelo candidato
no sistema para abertura deste recurso, após análise desta banca conclui-se: A
alterNativa correta está exatamente conforme letra de lei, sendo inquestionável sua
legitimidade Art. 124 - O Município poderá instituir contribuição, cobrada de seus
serviços, para o custeio, em beneficio destes, do sistema de previdência e assistência
social que criar e administrar Diante dos argumentos apresentados pela banca, questão
está mantida.
O Afeganistão passou Por duas guerras de destaque: uma a partir de 1979 e outra a
partir de 2001. A última ocorreu em decorrência dos atentados terroristas de 11 de
setembro de 2001 Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
mantida.
Em resposta à fundamentação do candidato da questão que foi escolhida pelo candidato
no sistema para abertura deste recurso, após análise desta banca conclui-se: A
alterNativa correta está exatamente conforme letra de lei, sendo inquestionável sua
legitimidade, no Art. 104
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e
para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino Diante dos argumentos a
banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
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Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e
para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino Diante dos argumentos a
banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em resposta à
fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise desta
banca, conclui-se que, em que pese o erro material de constar em uma das alterNativas a
opção "I, II e II", o mesmo não interfere Na resolução da questão, tendo em vista que Na
alterNativa apontada pelo candidato consta a assertiva "I", assim sendo a escolha dessa
alterNativa como correta jamais poderia ser ventilada, pois a assertiva "I" do enunciado
está INCORRETA e o candidato deveria assiNalar a CORRETA. Desta forma não há que se
falar em inviabilidade de entendimento, pois o simples fato de aparecer a assertiva
incorreta Na alterNativa, já inviabiliza a sua marcação, não sendo motivo de
incompreensão Na resolução. Desta feita, o recorrente não apresentou fundamentação
que invalidasse a questão, a resposta correta é a alterNativa que consta: "II, apeNas".
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão
questioNada pelo candidato(a) trata do conteúdo programático: reprodução celular:
mitose e meiose Segundo fundamentação do candidato existem duas alterNativas para a
referida questão, sendo o gabarito correto separação das cromátides. No entanto, a
outra alterNativa questioNada pelo candidato refere-se à duplicação dos cromossomos,
entretanto, essa alterNativa não está associada ao solicitado ao candidato como correto,
uma vez que a duplicação dos cromossomos ocorre Na fase de intérfase, que é o período
que precede à divisão celular. Portanto, não ocorre duplicação de cromossomos Na
mitose e nem Na meiose, propriamente dita Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO <sub>Fonte: Amabis &amp; Martho. Biologia ModerNa.
São Paulo: 2016.</sub>

INDEFERIDO/ “ É POSSÍVEL CONCILIAR AMBOS” , AQUI O TEXTO SUGERE QUE ELA TEM A
RELAÇÃO SOBRE CONTROLE ( É APENaS UMA FUNDAMENTAÇÃO , HÁ MAIS)
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.
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Em 2020, o presidente DoNald Trump assinou o acordo Estados Unidos-México-CaNadá
(USMCA, a sigla em em inglês), que substitui o Tratado de Livre Comércio da América do
Norte (Nafta). Logo, o antigo tratado deixou de existir, uma vez que agora novas regras,
em um novo tratado entrou em vigor Fonte:
https://agenciabrasil.ebc.com.br/interNacioNal/noticia/2020-01/doNald-trump-assiNanovo-acordo-comercial-que-substitui-Nafta Diante dos argumentos apresentados pela
banca, a questão está mantida.
" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
Em 2020, o presidente DoNald Trump assinou o acordo Estados Unidos-México-CaNadá
(USMCA, a sigla em em inglês), que substitui o Tratado de Livre Comércio da América do
Norte (Nafta). Logo, o antigo tratado deixou de existir, uma vez que agora novas regras,
em um novo tratado entrou em vigor Fonte:
https://agenciabrasil.ebc.com.br/interNacioNal/noticia/2020-01/doNald-trump-assiNanovo-acordo-comercial-que-substitui-Nafta Diante dos argumentos apresentados pela
banca, a questão está mantida.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A única
afirmativa que atende ao enunciado é: Seguindo a intenção precípua de efetivar muitos
princípios e regras trazidas pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência procura fazer um giro linguístico e
conceitual ao adotar o modelo biopsicossocial de deficiência, ao direcioNar que os
impedimentos físicos, sensoriais, mentais e intelectuais não impedem o exercício de
direitos são produzidos socialmente, e sim que estas barreiras produzem obstáculos Por
si só "Seguindo a intenção precípua de efetivar muitos princípios e regras trazidas pela
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o EPCD procura fazer um giro
linguístico e conceitual ao adotar o modelo biopsicossocial de deficiência, ao direcioNar
que os impedimentos físicos, sensoriais, mentais e intelectuais não produzem
obstáculos Por si só, e sim que estas barreiras que impedem o exercício de direitos são
produzidos socialmente, sendo fundamental estratégias políticas, jurídicas e sociais que
excluam esses obstáculos e discrimiNações negativas permitindo aos deficientes
demonstrar suas capacidades e usufruir de autonomia e independência para uma real
inclusão social." "Como então a deficiência não é sinônimo de incapacidade e limitação,
fenômenos estes produzidos socialmente, consagra o EPCD, a partir de seu art. 84, que
"a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal
em igualdade de condições com as demais pessoas", e somente terá restringido esse
exercício de seus direitos Por si próprio em situações excepcioNais , através da curatela
ou do instituto novo da Tomada de Decisão Apoiada. E é bom frisar que nestes dois
institutos a intenção será sempre proteger a pessoa com deficiência quando
extraordiNariamente a mesma estiver em dificuldade, mesmo garantido a igualdade de
condições com as demais pessoas, de realizar algum direito." FONTE:" ARAUJO, Luiz
Alberto David; COSTA FILHO, Waldir Macieira da. O Estatuto da Pessoa com DeficiênciaEPCD (Lei 13.146, de 06.07. 2015): algumas novidades. Revista dos TribuNais| vol, v. 962,
n. 2015, p. 65-80, 2015.
https://escolasuperior.mppr.mp.br/arquivos/File/MariNa/deficiencia6.pdf Diante" dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO. <br>
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
" Necessário atentar-se ao comando que diz O TERMO DESTACADO. A expressão ALÉM
DE não participa do texto em destaque conforme a questão abaixo QUESTÃO: Termos
oracioNais Além de 'promover um novo destino para as águas pluviais'.. O termo
destacado é uma oração a)subordiNada reduzida de infinitivo. b)subordiNada reduzida de
particípio. c)coordeNada sindética alterNativa. d)coordeNada sindética conclusiva Defesa
da questão e Observações: a)Certo. subordiNada reduzida de infinitivo. Verbo termiNado
em R. = promover. <br>"
" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Segundo o
Portal "planodesaude.coop.br" as Características do bullying são: - Intenção sem
motivação evidente A pessoa que pratica o bullying entende que sua atitude será
desagradável, mas mesmo assim a faz - Repetição Uma das evidências é a repetição,
diferente do cyberbullying que mesmo se ocorrer apeNas uma vez já é considerado
bullying - Relação desigual de poder A vítima se sente inferior em força física, em
desvantagem Por existir mais agressores do que agredidos e uma visível diferença em
autoconfiança e autoestima - Natureza das atitudes agressivas Os atos visam humilhar,
intimidar, agredir, difamar, debochar, ameaçar e danificar pertences. Muitas vezes, a
criança ou o jovem não relata aos pais o que acontece Na escola Fonte:
http://planodesaude.coop.br/blog/2018/01/26/vamos-falar-sobre-bullying/ Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: O erro material
(palavraEXCETO) impede a interpretação da questão e a correta resolução da questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, QUESTÃO ANULADA.
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26
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Deferido

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A teoria da
aprendizagem consiste em uma área de estudo da psicologia que procura investigar,
sistematizar e proPor soluções que estão ligadas ao campo do aprendizado humano.
Dessa forma tem-se as seguintes teorias: Teoria de aprendizagem Behaviorista Esse
modelo de aprendizagem é representado pelo fisiologista Ivan Pavlov, onde afirma que o
comPortamento do sujeito é estimulado Por meio das repetições mecânicas. Dessa
maneira, os alunos memorizam e conseguem assim melhores respostas Teoria de
aprendizagem Piaget Nessa teoria da aprendizagem, o psicólogo e biólogo Jean Piaget diz
que é necessário estimular os alunos de forma desafiadora, assim eles poderão
compreender e modificar melhor o pensamento. AfiNal de contas, Por meio da
compreensão é possível modificar a mente, assim o indivíduo passa a assimilar melhor as
informações Teoria de aprendizagem Vygotsky Vygotsky elaborou a teoria do
interacionismo, onde o conhecimento é potencializado através da interação social, ou
seja, o aluno ele precisa se relacioNar com você e com os outros que participam da
turma. Além disso, sua teoria também leva em consideração o meio em que o indivíduo
está inserido como um fator imPortante Na aprendizagem Teoria de Skinner A teoria de
Skinner baseia-se Na ideia de que o aprendizado ocorre em função de mudança no
comPortamento manifesto. As mudanças no comPortamento são o resultado de uma
resposta individual a eventos (estímulos) que ocorrem no meio. Assim, uma resposta
produz uma consequência Considerando que a obra Burrhus Frederic Skinner é a
expressão mais célebre do behaviorismo - corrente que dominou o pensamento e a
prática da psicologia, em escolas e consultórios, até os anos 1950, há duas alterNativas
corretas Fontes:
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo
=343 https://seadflix.com.br/teoria-de-aprendizagem/ Diante dos argumentos
apresentados pela banca, QUESTÃO ANULADA.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Os primeiros
trabalhos de Wallon são marcadamente relacioNados com a afetividade. Wallon
formulou uma teoria de origem da afetividade definida como teoria da emoção e do
caráter Na concepção de Wallon "a afetividade tem papel imprescindível no processo de
desenvolvimento da persoNalidade", é uma das etapas que a criança percorre e é a
primeira de todas elas. Enquanto, não aparece à linguagem, é o movimento que traduz
as necessidades, garantindo a relação da criança com o meio Fonte:
https://monografias.brasilescola.uol.com.br/pedagogia/a-afetividade-Na-praticapedagogica-Na-formacao-docente.htm Diante dos argumentos apresentados pela banca,
RECURSO INDEFERIDO.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão trata
pura e simplesmente do entendimento do que é a Base NacioNal Comum Curricular BNCC, fundamentada no conceito que o próprio documento traz de si mesmo, de forma
clara e evidente "A Base NacioNal Comum Curricular A Base NacioNal Comum Curricular
(BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e
progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao
longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de todo a que tenham assegurados
seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que
preceitua o Plano NacioNal de Educação (PNE). Este documento normativo aplica-se
exclusivamente à educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação NacioNal (LDB, Lei nº 9.394/1996)<sub>1</sub>, e está
orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação humaNa
integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como
fundamentado Nas Diretrizes Curriculares NacioNais da Educação Básica
(DCN)<sub>2</sub>." Disponível em:
http://baseNacioNalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofiNal_site.p
df (págiNa 7) Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato da questão que foi escolhida pelo candidato
no sistema para abertura deste recurso, após análise desta banca conclui-se: <br> A
alterNativa correta está exatamente conforme letra de lei, sendo inquestionável sua
legitimidade <br> Art. 6º- É vedado atribuir ao servidor funções diversas das próprias do
seu cargo, definidas em lei ou regulamento, ressalvados os casos de readaptação médica.
Art. 8º- Os cargos públicos da administração municipal podem ser de provimento efetivo
ou em comissão. Art. 9º- É proibido o exercício gratuito de cargos públicos, salvo nos
casos previstos em lei. Art. 10- O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato
da autoridade competente do Poder Executivo ou do dirigente superior de autarquia
Diante dos argumentos apresentados pela banca, questão está mantida.
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Indeferido

Indeferido

Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão é
objetiva, vale o que está escrito no comando, e não no texto. Se foi suprimida a palavra
'cidade', os nomes das respectivas passam a ser o sujeito da frase, no caso, composto. O
candidato tem que se ater ao trecho dado pela banca, e não fazer interpretações
extratextual, o que torNaria a questão subjetiva QUESTÃO: Relações sintáticas Santa
Cruz de La Sierra e Cochabamba também receberam filiais AssiNale a opção correta a)O
sujeito é composto. b)O predicado é verbo-nomiNal. c)O núcleo do sujeito é 'Santa Cruz
de La Sierra'. d)O núcleo do predicado é 'filiais' Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O sujeito é composto = Santa Cruz de La Sierra (E) Cochabamba. b)Errado. O
predicado é verbo-nomiNal. Predicado verbal. c)Errado. O núcleo do sujeito é 'Santa Cruz
de La Sierra'. = Santa Cruz de La Sierra, Cochabamba. d)Errado. O núcleo do predicado é
'filiais'. Núcleo é o verbo 'receberam' Diante dos argumentos apresentados pela banca,
RECURSO INDEFERIDO."
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INDEFERIDO, PorQUE FALTOU CRASE ANTES DE “BUSCA” Na LETRA A

1
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Adjetivo
Omotivo FUNDAMENTAL do fracasso da rede dosarcos DOURADOS Na Bolívia foi o PURO
e SIMPLESprejuízo COMERCIAL. AssiNale a opção que contenha apeNas adjetivos.
a)DOURADOS - COMERCIAL - FUNDAMENTAL b)puro - simples - arcos c)fundamental dourados - rede d)comercial - puro - fracasso Defesa da questão e Observações: a)Certo.
dourados - comercial - fundamental Obs.: arcos, rede, fracasso = substantivos
SUBSTANTIVOS - ADJETIVOS motivo - FUNDAMENTAL arcos - DOURADOS prejuízo PURO, SIMPLES, COMERCIAL Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.
" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Uma questão
objetiva tem que ser aNalisada dentro do contexto explicitado pela banca, e não em
interpretações subjetivas além do proposto Na questão. Não se trata de interpretação de
texto, mas de CLASSES DE PALAVRAS: VERBOS QUESTÃO: Verbo Os esforços para
conquistar o público boliviano 'incluíram' 'oferecer' temperos e lanches típicos a)
Pretérito perfeito do indicativo e infinitivo impessoal . b)Pretérito perfeito do indicativo
e infinitivo pessoal. c)Imperfeito do subjuntivo e particípio regular. d)Imperfeito do
subjuntivo e particípio irregular <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Pretérito
perfeito do indicativo = termiNação 'RAM' e infinitivo impessoal = termiNação em 'R' =
verbo não conjugado Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO."
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Estudando
qualquer gramática, Por mais simples, percebe-se que 'mas também' não cabe Na frase
em questão. Não se memorizam conjunções e as aplica sem aNalisar o contexto sintático
da oração Sinônimo, em língua Portuguesa, não significa a mesma coisa. E, para se
utilizar o 'mas também', obrigatoriamente, necessitaria do 'não só', 'mas também' O
plano econômico NÃO SÓ (SOMENTE) Naufragou Na Bolívia, MAS TAMBÉM afundou o
McDoNald's Tal frase, sim, estaria correta, o que não é o caso da questão QUESTÃO:
Orações O plano econômico Naufragou Na Bolívia, 'assim como afundou o McDoNald's.'
A expressão em destaque é uma oração a)subordiNada adverbial comparativa.
b)subordiNada adverbial causal. c)coordeNada sindética explicativa. d)coordeNada
sindética aditiva Defesa da questão e Observações: a)Certo. subordiNada adverbial
comparativa. Oração subordiNada adverbial comparativa As orações subordiNadas
adverbiais comparativas exprimem comparação As conjunções subordiNativas adverbiais
utilizadas são: como, assim como, tal como, tanto como, tanto quanto, como se, do que,
quanto, tal, qual, tal qual, que nem, que (combiNado com menos ou mais). Exemplos:
Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão (é). Luísa estava nervosa Na reunião tal como
eu (estava) Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão diz:
a) Os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito
ao bem comum. b) Os princípios dos Direitos e Deveres da Cidadania, do exercício da
criticidade e do respeito à ordem democrática. c) Os princípios estéticos da sensibilidade,
da criatividade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais. De acordo com a
Resolução n° 02 CNE/SEB/98 os itens citados correspondem a: Na referida resolução
temos: Art. 3º. São as seguintes as Diretrizes Curriculares NacioNais para o Ensino
Fundamental: I - As escolas deverão estabelecer como norteadores de suas ações
pedagógicas: a) os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade
e do respeito ao bem comum; b) os princípios dos Direitos e Deveres da Cidadania, do
exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática; c) os princípios estéticos da
sensibilidade, da criatividade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais Nas
alterNativas da questão temos: Princípios que regem as ações pedagógicas e
administrativas da equipe gestora de uma instituição de ensino. OBS: não há menção às
ações administrativas Na referida resolução Princípios que compõem o Regimento
Escolar. OBS: o Regimento Escolar determiNa regras de conduta e não ações pedagógicas
Princípios que os Sistemas de Ensino deverão estabelecer como regra para a prática
pedagógica de todo docente. OBS: a resolução não está direcioNada exclusivamente à
prática pedagógica do docente Princípios que as escolas deverão estabelecer como
norteadores de suas ações pedagógicas. OBS: esta alterNativa traz exatamente o que diz
a resolução Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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INDEFERIDO/ O TEXTO NÃO FALA DE FIDELIDADE AO COMPANHEIRO.
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DEFERIDO/ MUDANÇA DO GABARITO PARA A LETRA “A”
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão é de
ACENTUAÇÃO GRÁFICA, não interpretação de texto APLICAÇÃO DAS REGRAS E
JUSTIFICATIVA DAS QUESTÕES: Acentuação gráfica Consta que, após a iNauguração, o
McDoNald's era capaz de parar o trânsito, Porém, o interesse caiu. O plano econômico
Naufragou Na Bolívia, assim como o McDoNald's. AssiNale a opção correta. a)Os
vocábulos 'trânsito, econômico' possuem a mesma regra de acentuação gráfica.
b)'Bolívia' é um vocábulo paroxítono acentuado Por termiNar em 'a'. c)Os vocábulos
'após' e 'Porém' possuem a mesma regra de acentuação gráfica. d)Os vocábulos 'trânsito,
econômico' são proparoxítonos cujas sílabas átoNas são 'trân' e 'nô' respectivamente
Defesa da questão e Observações: a)Certo. Os vocábulos 'trânsito, econômico' possuem
a mesma regra de acentuação gráfica. São proparoxítonos . b)Errado. Bolívia' é um
vocábulo paroxítono acentuado Por termiNar em 'a'. Por termiNar em ditongo
crescente. c)Errado. Os vocábulos 'após' e 'Porém' possuem a mesma regra de
acentuação gráfica. Após = oxítoNa termiNada em 'o(s)' e Porém = oxítoNa termiNada
em 'em'. d)Errado. Os vocábulos 'trânsito, econômico' são proparoxítonos cujas sílabas
átoNas são 'trân' e 'nô' respectivamente. Sílabas TÔNICAS Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
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INDEFERIDO “PARA ( HAVER/ EXISTIR/ QUE HAJA) O BOM FUNCIONaMENTO...”
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INDEFERIDO/ “PARA ( HAVER/ EXISTIR/ QUE HAJA) O BOM FUNCIONaMENTO...”
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.
" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão é
objetiva, vale o que está escrito no comando, e não no texto. Se foi suprimida a palavra
'cidade', os nomes das respectivas passam a ser o sujeito da frase, no caso, composto. O
candidato tem que se ater ao trecho dado pela banca, e não fazer interpretações
extratextual, o que torNaria a questão subjetiva QUESTÃO: Relações sintáticas Santa
Cruz de La Sierra e Cochabamba também receberam filiais AssiNale a opção correta a)O
sujeito é composto. b)O predicado é verbo-nomiNal. c)O núcleo do sujeito é 'Santa Cruz
de La Sierra'. d)O núcleo do predicado é 'filiais' Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O sujeito é composto = Santa Cruz de La Sierra (E) Cochabamba. b)Errado. O
predicado é verbo-nomiNal. Predicado verbal. c)Errado. O núcleo do sujeito é 'Santa Cruz
de La Sierra'. = Santa Cruz de La Sierra, Cochabamba. d)Errado. O núcleo do predicado é
'filiais'. Núcleo é o verbo 'receberam' Diante dos argumentos apresentados pela banca,
RECURSO INDEFERIDO."
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: JUSTIFICATIVA
DA BANCA PARA TODAS AS QUESTÕES: AssiNale a opção correta. a)O McDoNald's, sendo
a maior rede de fast-food com mais de trinta mil lanchonetes pelo mundo, não agradou
aos bolivianos, fechando após quatorze anos de funcioNamento. b)A primeira lanchonete
instalada no país causou um verdadeiro alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o
capital estrangeiro em uma política neoliberal. c)Um dos motivos que levaram a rede a
fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano, que não queria
consumir os produtos da rede norte-americaNa. d)A rede tentou conquistar os
bolivianos, servindo as famosas Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho
saltenhas, à base de tomate e pimentas variadas Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O McDoNald's, sendo a maior rede de fast-food com mais de trinta mil
lanchonetes pelo mundo, não agradou aos bolivianos, fechando após quatorze anos de
funcioNamento. b)Errado. A primeira lanchonete instalada no país causou um verdadeiro
alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o capital estrangeiro em uma política
neoliberal. FRASE CORRETA: Antes do fracasso, Porém, a chegada do McDoNald's Na
Bolívia inicialmente causou comoção entre a população da capital, La Paz, onde a
PRIMEIRA LANCHONETE FOI INaUGURADA, EM 1997. c)Errado. Um dos motivos que
levaram a rede a fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano,
que não queria consumir os produtos da rede norte-americaNa. FRASE CORRETA: Em um
país ao mesmo tempo economicamente pobre e ORGULHOSO DE SUAS TRADIÇÕES
CULINÁRIAS. d)Errado. A rede tentou conquistar os bolivianos, servindo as famosas
Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho saltenhas, à base de tomate e
pimentas variadas. FRASE CORRETA: Os esforços para conquistar o público boliviano
incluíram oferecer temperos e lanches típicos, COMO O MOLHO LLAJUA, FEITO COM
TOMATE E PIMENTAS VARIADAS, OU AS FAMOSAS SALTENHAS, TRADICIONaL PASTEL
NORMALMENTE RECHEADO COM CARNE, POPULAR EM TODO O PAÍS Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Estudando
qualquer gramática, Por mais simples, percebe-se que 'mas também' não cabe Na frase
em questão. Não se memorizam conjunções e as aplica sem aNalisar o contexto sintático
da oração Sinônimo, em língua Portuguesa, não significa a mesma coisa. E, para se
utilizar o 'mas também', obrigatoriamente, necessitaria do 'não só', 'mas também' O
plano econômico NÃO SÓ (SOMENTE) Naufragou Na Bolívia, MAS TAMBÉM afundou o
McDoNald's Tal frase, sim, estaria correta, o que não é o caso da questão QUESTÃO:
Orações O plano econômico Naufragou Na Bolívia, 'assim como afundou o McDoNald's.'
A expressão em destaque é uma oração a)subordiNada adverbial comparativa.
b)subordiNada adverbial causal. c)coordeNada sindética explicativa. d)coordeNada
sindética aditiva Defesa da questão e Observações: a)Certo. subordiNada adverbial
comparativa. Oração subordiNada adverbial comparativa As orações subordiNadas
adverbiais comparativas exprimem comparação As conjunções subordiNativas adverbiais
utilizadas são: como, assim como, tal como, tanto como, tanto quanto, como se, do que,
quanto, tal, qual, tal qual, que nem, que (combiNado com menos ou mais). Exemplos:
Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão (é). Luísa estava nervosa Na reunião tal como
eu (estava) Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:
A questão não é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas
individualmente, essa é a diferença entre ambas.
EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO:
CLASSES DE PALAVRAS: Preposição, artigo, pronome, conjunção
Em resumo, a população do país não gostou do QUE comeu, e o McDoNald's faliu.
AssiNale a opção correta.
a)Existe um pronome Na frase.
b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete.
c)Na frase, existem duas conjunções.
d)Na frase, há três artigos no singular.
Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo.
Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o
Pronome = que
Conjunção = e
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
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Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação coerente
que invalida a questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.
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Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que
invalidasse a questão, tendo em vista que apresentou uma questão e Na fundamentação
do recurso argumentou acerca de um erro de digitação que não existe Na questão de
número 33 O recorrente não deixou claro o que poderia estar incorreto Na questão, mas
a título de esclarecimento essa banca informa que a Homeostase ocorre quando o corpo
está em repouso, enquanto o Estado Estável acontece com o corpo em atividade física,
que foi o caso Narrado no enunciado da questão e corroborado pelo próprio recorrente
em seu recurso que afirma: "Na questão a aluNa Jean Grey apresenta um aumento de
temperatura [...] ao realizar um esforço físico..."Assim sendo, o recorrente não
apresentou fundamentação que invalidasse a questão, a resposta correta é a alterNativa
que consta: "Estado Estável" Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão
está mantida.

Em resposta à fundamentação do candidato para abertura deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se: A História do Pensamento Geográfico consiste em um campo de
discussões teóricas, filosóficas, institucioNais, epistemológicas e metodológicas. TorNase inconcebível referenciar os fundamentos históricos da ciência geográfica sem rePortarse à Grécia antiga, tida como a primeira cultura conhecida a explorar ativamente a
geografia como ciência e filosofia. A filosofia constrói o embasamento conceitual das
atividades humaNas a partir dos fundamentos do pensamento, no plano das ideias e do
enquadramento abstrato e geral do conhecimento, incluindo as ciências, artes e técnicas.
As teorias ajustam as distintas e específicas áreas científicas, Por meio da descoberta ou
investigações de novos setores e novos problemas no âmbito de cada ciência em
particular, inclusive da Geografia <sup>Disponível em:
https://static.scielo.org/scielobooks/p5mw5/pdf/godoy-9788579831270.pdf
(Modificado).</sup> Diante dos argumentos apresentados pela banca a questão está
mantida.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão
questioNada pelo candidato(a) trata do conteúdo programático: órgãos e estruturas dos
sentidos Os candidatos questioNaram sobre a alterNativo do gabarito ter faltado um
consoante no nome mecanorreceptores, de fato, ocorreu a ausência de uma letra no
nome do referido receptor, no entanto, essa questão não desqualifica a questão ao
ponto da anulação e também não induz o candidato a marcar outra alterNativa, uma vez
que Nas demais opções encontram-se nomes que não são receptores sensoriais e que
em todas as demais alterNativas as torNam incorretas, tais como: transreceptores (A),
espirorreceptores (B) e otólitos (D). Sendo que espirorrecptores e transreceptores não
existem e otólito é uma estrutura interNa do ouvido Somado a isso, a classificação de
receptores sensoriais adotada são: mecanorreceptores, termorreceptores, receptores de
dor, quimiorreceptores e fotorreceptores Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO Fonte: Sônia Lopes e Sérgio Rosso. Corpo humano e vida
saudável. Editora moderNa, 2020.
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato para abertura deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se: A História do Pensamento Geográfico consiste em um campo de
discussões teóricas, filosóficas, institucioNais, epistemológicas e metodológicas. TorNase inconcebível referenciar os fundamentos históricos da ciência geográfica sem rePortarse à Grécia antiga, tida como a primeira cultura conhecida a explorar ativamente a
geografia como ciência e filosofia. A filosofia constrói o embasamento conceitual das
atividades humaNas a partir dos fundamentos do pensamento, no plano das ideias e do
enquadramento abstrato e geral do conhecimento, incluindo as ciências, artes e técnicas.
As teorias ajustam as distintas e específicas áreas científicas, Por meio da descoberta ou
investigações de novos setores e novos problemas no âmbito de cada ciência em
particular, inclusive da Geografia <sup>Disponível em:
https://static.scielo.org/scielobooks/p5mw5/pdf/godoy-9788579831270.pdf
(Modificado).</sup> Diante dos argumentos apresentados pela banca a questão está
mantida.

Em resposta à fundamentação do candidato para abertura deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se: Conforme gabarito apresentado Por esta banca, a resposta
correta está em: <em>"A migração de retorno ou repatriação, que consiste no
movimento de regresso de emigrantes para sua terra de origem"</em> Diante dos
argumentos apresentados pela banca a questão está mantida.
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Em resposta à fundamentação do candidato para abertura deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se: A resposta indicada como correta Por esta banca afirma que o
BRICS "É um agrupamento econômico atualmente composto Por cinco países: Brasil,
Rússia, Índia, ChiNa e África do Sul. Não se trata de um bloco econômico, mas de um
mecanismo interNacioNal". A alterNativa que indica apeNas Brasil, Índia, ChiNa e África
do Sul como países membros não está completa, uma vez que a Rússia não é
mencioNada, sendo este país, participante inicial da formação do referido agrupamento
econômico. Ademais, o próprio acrônico BRICS é composto pelas letras que representam
cinco países: Brasil, Rússia, Índia, ChiNa e África do Sul Diante dos argumentos
apresentados pela banca a questão está mantida.

Em resposta à fundamentação do candidato para abertura deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se: O gabarito solicitado pelo candidato é o mesmo emitido Por esta
banca. Ou seja, Putin discorda da participação da Ucrânia Na OTAN Diante dos
argumentos apresentados pela banca a questão está mantida. <br>
<br> Em resposta à fundamentação do candidato para abertura deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se: A resposta indicada como correta Por esta banca é
MERCADO COMUM . Tratando-se de um nível de integração que extrapola a
exclusividade de trâmites econômicos. O mercado comum é, conforme descrito no
excerto da questão <em>"(...) muito além de um acordo comercial, pois envolve a livre
circulação de produtos, pessoas, bens, capital e trabalho, torNando as fronteiras entre os
seus membros quase que inexistentes em termos comerciais e de mobilidade
populacioNal"</em> Diante dos argumentos apresentados pela banca a questão está
mantida.
Em resposta à fundamentação do candidato para abertura deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se: A questão traz em voga a análise de uma representação
cartográfica que não permite margem de erro ao ser aNalisada. Nenhuma das
alterNativas expressam a correta representação no mapa a não ser a que descreve o
Aquífero Guarani, onde lê-se<em> "O Aquífero Guarani, constituído pelas formações
Botucatu e Piramboia, sendo o maior maNancial de água doce subterrânea
transfronteiriço do mundo"</em> Vide: https://cetesb.sp.gov.br/aguassubterraneas/programa-de-monitoramento/consulta-Por-aquiferos
monitorados/aquifero-guarani/ Diante dos argumentos apresentados pela banca a
questão está mantida. <br>
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
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MODO NENHUM, A IMPOSIÇÃO DE REGRAS FUNCIONaRIA COM “A MULHER” TRATADA
NO TEXTO
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Estudando
qualquer gramática, Por mais simples, percebe-se que 'mas também' não cabe Na frase
em questão. Não se memorizam conjunções e as aplica sem aNalisar o contexto sintático
da oração Sinônimo, em língua Portuguesa, não significa a mesma coisa. E, para se
utilizar o 'mas também', obrigatoriamente, necessitaria do 'não só', 'mas também' O
plano econômico NÃO SÓ (SOMENTE) Naufragou Na Bolívia, MAS TAMBÉM afundou o
McDoNald's Tal frase, sim, estaria correta, o que não é o caso da questão QUESTÃO:
Orações O plano econômico Naufragou Na Bolívia, 'assim como afundou o McDoNald's.'
A expressão em destaque é uma oração a)subordiNada adverbial comparativa.
b)subordiNada adverbial causal. c)coordeNada sindética explicativa. d)coordeNada
sindética aditiva Defesa da questão e Observações: a)Certo. subordiNada adverbial
comparativa. Oração subordiNada adverbial comparativa As orações subordiNadas
adverbiais comparativas exprimem comparação As conjunções subordiNativas adverbiais
utilizadas são: como, assim como, tal como, tanto como, tanto quanto, como se, do que,
quanto, tal, qual, tal qual, que nem, que (combiNado com menos ou mais). Exemplos:
Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão (é). Luísa estava nervosa Na reunião tal como
eu (estava) Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
Em resposta à fundamentação a argumentação do candidato(a) a banca conclui que o
recurso não assiste ao recorrente pelos motivos apresentados abaixo: De acordo com a
gramática da Língua Inglesa, a palavra "the" é um artigo. Entretanto, a palavra "food"
seria um substantivo, não um advérbio. Por sua vez, a palavra "disruptions" não poderia
ser substituída Por "atrasos", mas Por Por "interrupção" Diante dos argumentos
apresentados pela banca, a questão está mantida. <br>
Em resposta à fundamentação a argumentação do candidato(a) a banca conclui que o
recurso não assiste ao recorrente pelos motivos apresentados abaixo: Considerando a
frase da questão, podemos afirmar que a forma correta para a pergunta seria: verbo
modal + pronome + verbo + pronome + substantivo + interjeição Can you borrow your
bike, please? Fonte: https://www.wizard.com.br/idiomas/como-montar-frases-emingles/ Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida. <br>

3997

3822

3832

164499

94817

94817

ELAINE SERRA
MORAES

ELCI JOSÉ DA
SILVA

ELCI JOSÉ DA
SILVA

PROFESSOR III DE
MATEMÁTICA

PROFESSOR III DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

PROFESSOR III DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

2

2

2

26

31

33

Deferido

Indeferido

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em resposta à
fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise desta
banca, conclui-se que, em que pese o erro material de constar em uma das alterNativas a
opção "I, II e II", o mesmo não interfere Na resolução da questão, tendo em vista que Na
alterNativa apontada pelo candidato consta a assertiva "I", assim sendo a escolha dessa
alterNativa como correta jamais poderia ser ventilada, pois a assertiva "I" do enunciado
está INCORRETA e o candidato deveria assiNalar a CORRETA. Desta forma não há que se
falar em inviabilidade de entendimento, pois o simples fato de aparecer a assertiva
incorreta Na alterNativa, já inviabiliza a sua marcação, não sendo motivo de
incompreensão Na resolução. Desta feita, o recorrente não apresentou fundamentação
que invalidasse a questão, a resposta correta é a alterNativa que consta: "II, apeNas".
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que
invalidasse a questão, tendo em vista que apresentou uma questão e Na fundamentação
do recurso argumentou acerca de um erro de digitação que não existe Na questão de
número 33 O recorrente não deixou claro o que poderia estar incorreto Na questão, mas
a título de esclarecimento essa banca informa que a Homeostase ocorre quando o corpo
está em repouso, enquanto o Estado Estável acontece com o corpo em atividade física,
que foi o caso Narrado no enunciado da questão e corroborado pelo próprio recorrente
em seu recurso que afirma: "Na questão a aluNa Jean Grey apresenta um aumento de
temperatura [...] ao realizar um esforço físico..."Assim sendo, o recorrente não
apresentou fundamentação que invalidasse a questão, a resposta correta é a alterNativa
que consta: "Estado Estável" Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão
está mantida.
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: JUSTIFICATIVA
DA BANCA PARA TODAS AS QUESTÕES: AssiNale a opção correta. a)O McDoNald's, sendo
a maior rede de fast-food com mais de trinta mil lanchonetes pelo mundo, não agradou
aos bolivianos, fechando após quatorze anos de funcioNamento. b)A primeira lanchonete
instalada no país causou um verdadeiro alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o
capital estrangeiro em uma política neoliberal. c)Um dos motivos que levaram a rede a
fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano, que não queria
consumir os produtos da rede norte-americaNa. d)A rede tentou conquistar os
bolivianos, servindo as famosas Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho
saltenhas, à base de tomate e pimentas variadas Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O McDoNald's, sendo a maior rede de fast-food com mais de trinta mil
lanchonetes pelo mundo, não agradou aos bolivianos, fechando após quatorze anos de
funcioNamento. b)Errado. A primeira lanchonete instalada no país causou um verdadeiro
alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o capital estrangeiro em uma política
neoliberal. FRASE CORRETA: Antes do fracasso, Porém, a chegada do McDoNald's Na
Bolívia inicialmente causou comoção entre a população da capital, La Paz, onde a
PRIMEIRA LANCHONETE FOI INaUGURADA, EM 1997. c)Errado. Um dos motivos que
levaram a rede a fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano,
que não queria consumir os produtos da rede norte-americaNa. FRASE CORRETA: Em um
país ao mesmo tempo economicamente pobre e ORGULHOSO DE SUAS TRADIÇÕES
CULINÁRIAS. d)Errado. A rede tentou conquistar os bolivianos, servindo as famosas
Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho saltenhas, à base de tomate e
pimentas variadas. FRASE CORRETA: Os esforços para conquistar o público boliviano
incluíram oferecer temperos e lanches típicos, COMO O MOLHO LLAJUA, FEITO COM
TOMATE E PIMENTAS VARIADAS, OU AS FAMOSAS SALTENHAS, TRADICIONaL PASTEL
NORMALMENTE RECHEADO COM CARNE, POPULAR EM TODO O PAÍS Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
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INDEFERIDO / OBSERVANDO O TEXTO, DE ONDE VEIO O FRAGMENTO, PERCEBE-SE QUE
O ADVÉRBIO, EM QUESTÃO, É APENaS RETÓRICO(FORÇA DE EXPRESSÃO), POIS, DE
MODO NENHUM, A IMPOSIÇÃO DE REGRAS FUNCIONaRIA COM “A MULHER” TRATADA
NO TEXTO
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão
questioNada pelo candidato(a) trata do conteúdo programático: órgãos e estruturas dos
sentidos Os candidatos questioNaram sobre a alterNativo do gabarito ter faltado um
consoante no nome mecanorreceptores, de fato, ocorreu a ausência de uma letra no
nome do referido receptor, no entanto, essa questão não desqualifica a questão ao
ponto da anulação e também não induz o candidato a marcar outra alterNativa, uma vez
que Nas demais opções encontram-se nomes que não são receptores sensoriais e que
em todas as demais alterNativas as torNam incorretas, tais como: transreceptores (A),
espirorreceptores (B) e otólitos (D). Sendo que espirorrecptores e transreceptores não
existem e otólito é uma estrutura interNa do ouvido Somado a isso, a classificação de
receptores sensoriais adotada são: mecanorreceptores, termorreceptores, receptores de
dor, quimiorreceptores e fotorreceptores Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO Fonte: Sônia Lopes e Sérgio Rosso. Corpo humano e vida
saudável. Editora moderNa, 2020.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
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Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.
" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: JUSTIFICATIVA
DA BANCA PARA TODAS AS QUESTÕES: AssiNale a opção correta. a)O McDoNald's, sendo
a maior rede de fast-food com mais de trinta mil lanchonetes pelo mundo, não agradou
aos bolivianos, fechando após quatorze anos de funcioNamento. b)A primeira lanchonete
instalada no país causou um verdadeiro alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o
capital estrangeiro em uma política neoliberal. c)Um dos motivos que levaram a rede a
fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano, que não queria
consumir os produtos da rede norte-americaNa. d)A rede tentou conquistar os
bolivianos, servindo as famosas Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho
saltenhas, à base de tomate e pimentas variadas Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O McDoNald's, sendo a maior rede de fast-food com mais de trinta mil
lanchonetes pelo mundo, não agradou aos bolivianos, fechando após quatorze anos de
funcioNamento. b)Errado. A primeira lanchonete instalada no país causou um verdadeiro
alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o capital estrangeiro em uma política
neoliberal. FRASE CORRETA: Antes do fracasso, Porém, a chegada do McDoNald's Na
Bolívia inicialmente causou comoção entre a população da capital, La Paz, onde a
PRIMEIRA LANCHONETE FOI INaUGURADA, EM 1997. c)Errado. Um dos motivos que
levaram a rede a fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano,
que não queria consumir os produtos da rede norte-americaNa. FRASE CORRETA: Em um
país ao mesmo tempo economicamente pobre e ORGULHOSO DE SUAS TRADIÇÕES
CULINÁRIAS. d)Errado. A rede tentou conquistar os bolivianos, servindo as famosas
Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho saltenhas, à base de tomate e
pimentas variadas. FRASE CORRETA: Os esforços para conquistar o público boliviano
incluíram oferecer temperos e lanches típicos, COMO O MOLHO LLAJUA, FEITO COM
TOMATE E PIMENTAS VARIADAS, OU AS FAMOSAS SALTENHAS, TRADICIONaL PASTEL
NORMALMENTE RECHEADO COM CARNE, POPULAR EM TODO O PAÍS Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

O candidato afirma que o gabarito apresentou duas letras Na divulgação do gabarito, a
resposta CORRETA da banca elaboradora é " comPortamento consciente, a ação
proposital, capacidade de planejamento e pensamento abstrato."
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão diz:
Definidas pelas Diretrizes Curriculares NacioNais Gerais, a cada etapa da Educação Básica
pode corresponder uma ou mais das modalidades de ensino. Entre os itens abaixo
citamos tais modalidades. ANalise e classifique-os como verdadeiro (V) ou falso (F) caso
correspondam ou não correspondam às modalidades em questão: O referido documento
afirma: "2.5.2. Modalidades da Educação Básica Como já referido, Na oferta de cada
etapa pode corresponder uma ou mais modalidades de ensino: Educação de Jovens e
Adultos, Educação Especial, Educação ProfissioNal e Tecnológica, Educação Básica do
Campo, Educação Escolar IndígeNa, Educação escolar Quilombola e Educação a
Distância." Disponível em: https://www.gov.br/mec/ptbr/media/seb/pdf/d_c_n_educacao_basica_nova.pdf (págiNa 40) ANalisando os itens
dados temos: (__)Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial e Educação
ProfissioNal e Tecnológica. (V) pois todas as modalidades acima estão definidas pelo
documento em questão (__)Educação infantil, Educação de Jovens e Adultos e Ensino
Superior. (F) pois o Ensino Superior não é definido pelo documento em questão como
uma modalidade de ensino (__)Educação do Campo, Educação Escolar IndígeNa e
Educação a Distância. (V) pois todas as modalidades acima estão definidas pelo
documento em questão (__)Ensino Regular, Educação Especial e Educação Tecnológica.
(F) pois o Ensino Regular não é definido pelo documento em questão como uma
modalidade de ensino Assim, a alterNativa correta traz a sequência "V, F, V, F" Diante
dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Recurso não é um questioNamento de questão.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

1

32

Deferido

1

38

Deferido

DEFERIDO/ MUDANÇA DO GABARITO PARA A LETRA “A”

1

27

Indeferido

INDEFERIDO/ “É POSSÍVEL CONCILIAR AMBOS”,AQUI O TEXTO SUGERE QUE ELA TEM A
RELAÇÃO SOBRE CONTROLE ( É APENaS UMA FUNDAMENTAÇÃO, HÁ MAIS)

1

34

Indeferido

Indeferido

1

35

Indeferido

INDEFERIDO

1

37

Indeferido

Indeferido

1

40
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Indeferido
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3512
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PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

BIÓLOGO

1

1

2

1

5

19

Indeferido

Indeferido

Deferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: JUSTIFICATIVA
DA BANCA PARA TODAS AS QUESTÕES: AssiNale a opção correta. a)O McDoNald's, sendo
a maior rede de fast-food com mais de trinta mil lanchonetes pelo mundo, não agradou
aos bolivianos, fechando após quatorze anos de funcioNamento. b)A primeira lanchonete
instalada no país causou um verdadeiro alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o
capital estrangeiro em uma política neoliberal. c)Um dos motivos que levaram a rede a
fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano, que não queria
consumir os produtos da rede norte-americaNa. d)A rede tentou conquistar os
bolivianos, servindo as famosas Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho
saltenhas, à base de tomate e pimentas variadas Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O McDoNald's, sendo a maior rede de fast-food com mais de trinta mil
lanchonetes pelo mundo, não agradou aos bolivianos, fechando após quatorze anos de
funcioNamento. b)Errado. A primeira lanchonete instalada no país causou um verdadeiro
alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o capital estrangeiro em uma política
neoliberal. FRASE CORRETA: Antes do fracasso, Porém, a chegada do McDoNald's Na
Bolívia inicialmente causou comoção entre a população da capital, La Paz, onde a
PRIMEIRA LANCHONETE FOI INaUGURADA, EM 1997. c)Errado. Um dos motivos que
levaram a rede a fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano,
que não queria consumir os produtos da rede norte-americaNa. FRASE CORRETA: Em um
país ao mesmo tempo economicamente pobre e ORGULHOSO DE SUAS TRADIÇÕES
CULINÁRIAS. d)Errado. A rede tentou conquistar os bolivianos, servindo as famosas
Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho saltenhas, à base de tomate e
pimentas variadas. FRASE CORRETA: Os esforços para conquistar o público boliviano
incluíram oferecer temperos e lanches típicos, COMO O MOLHO LLAJUA, FEITO COM
TOMATE E PIMENTAS VARIADAS, OU AS FAMOSAS SALTENHAS, TRADICIONaL PASTEL
NORMALMENTE RECHEADO COM CARNE, POPULAR EM TODO O PAÍS Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
A resposta CORRETA é "É proibida qualquer exclusão Na Atenção Básica baseada em
idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, NacioNalidade, orientação sexual, identidade de
gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física,
intelectual, funcioNal e outras." PorTANTO LETRA B

161960

EZEQUIEL
PEREIRA
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2

2

2

2

18

21

22

23

Indeferido

Deferido

Deferido

Deferido

Segundo o Ministério da Saúde e a Secretaria de Atenção Primária à Saúde "Os registros
da avaliação antropométrica (peso e altura, Por exemplo) e dos marcadores do consumo
alimentar das pessoas atendidas nos serviços de Atenção Primária à Saúde, desde que
inseridos no Sistema de Vigilância Alimentar e NutricioNal (SISVAN), no Sistema de
Gestão do Programa Bolsa Família Na Saúde ou no e-SUS Atenção Primária, compõem os
relatórios do SISVAN e revelam a situação alimentar e nutricioNal da população atendida
e permitem a orientação de ações, políticas e estratégias para a atenção integral à
saúde". Portanto o sistema de informação responsável pelo monitoramento perfil
alimentar e da situação nutricioNal é o SISVAN, e não o Sistema de Informação de
Agravos e Notificação conforme descrito Na questão <br> Sendo assim, a banca conclui
que o RECURSO ESTÁ INDEFERIDO, E A QUESTÃO ESTÁ MANTIDA.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e
para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino Diante dos argumentos a
banca conclui pela alteração do gabarito.

2

24

Deferido

2

31

Indeferido

INDEFERIDO

2

36

Indeferido

INDEFERIDO

2

21

Deferido

Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
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34

Indeferido

3611

3614

2

2

22

23
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2

2

Indeferido

4401

161710

FABIANa
LIBOREIRO DOS
SANTOS

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

37

Indeferido

Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e
para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino Diante dos argumentos a
banca conclui pela alteração do gabarito.

INDEFERIDO / “PARA (HAVER) O BOM...”

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

INDEFERIDO

4000

3576

3577

161710

161710

161710

FABIANa
LIBOREIRO DOS
SANTOS

FABIANa
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PorTUGUESA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

2

2

4

1

9

Indeferido

Indeferido

Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Adjetivo
Omotivo FUNDAMENTAL do fracasso da rede dosarcos DOURADOS Na Bolívia foi o PURO
e SIMPLESprejuízo COMERCIAL. AssiNale a opção que contenha apeNas adjetivos.
a)DOURADOS - COMERCIAL - FUNDAMENTAL b)puro - simples - arcos c)fundamental dourados - rede d)comercial - puro - fracasso Defesa da questão e Observações: a)Certo.
dourados - comercial - fundamental Obs.: arcos, rede, fracasso = substantivos
SUBSTANTIVOS - ADJETIVOS motivo - FUNDAMENTAL arcos - DOURADOS prejuízo PURO, SIMPLES, COMERCIAL Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão é de
ACENTUAÇÃO GRÁFICA, não interpretação de texto APLICAÇÃO DAS REGRAS E
JUSTIFICATIVA DAS QUESTÕES: Acentuação gráfica Consta que, após a iNauguração, o
McDoNald's era capaz de parar o trânsito, Porém, o interesse caiu. O plano econômico
Naufragou Na Bolívia, assim como o McDoNald's. AssiNale a opção correta. a)Os
vocábulos 'trânsito, econômico' possuem a mesma regra de acentuação gráfica.
b)'Bolívia' é um vocábulo paroxítono acentuado Por termiNar em 'a'. c)Os vocábulos
'após' e 'Porém' possuem a mesma regra de acentuação gráfica. d)Os vocábulos 'trânsito,
econômico' são proparoxítonos cujas sílabas átoNas são 'trân' e 'nô' respectivamente
Defesa da questão e Observações: a)Certo. Os vocábulos 'trânsito, econômico' possuem
a mesma regra de acentuação gráfica. São proparoxítonos . b)Errado. Bolívia' é um
vocábulo paroxítono acentuado Por termiNar em 'a'. Por termiNar em ditongo
crescente. c)Errado. Os vocábulos 'após' e 'Porém' possuem a mesma regra de
acentuação gráfica. Após = oxítoNa termiNada em 'o(s)' e Porém = oxítoNa termiNada
em 'em'. d)Errado. Os vocábulos 'trânsito, econômico' são proparoxítonos cujas sílabas
átoNas são 'trân' e 'nô' respectivamente. Sílabas TÔNICAS Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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1
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Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
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INDEFERIDO/ A LETRA C ESTÁ DE ACORDO COM O TEXTO/ A LETRA D FALA DE
INSATISFAÇÃO, O QUE NÃO PROCEDE

1

34

Indeferido

Indeferido

1

37

Indeferido

Indeferido

3638

126626

3676

126626

3802

126626

FABIANO DA
ROCHA
FERNaNDES

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

FABIANO DA
ROCHA
FERNaNDES
FABIANO DA
ROCHA
FERNaNDES

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: JUSTIFICATIVA
DA BANCA PARA TODAS AS QUESTÕES: AssiNale a opção correta. a)O McDoNald's, sendo
a maior rede de fast-food com mais de trinta mil lanchonetes pelo mundo, não agradou
aos bolivianos, fechando após quatorze anos de funcioNamento. b)A primeira lanchonete
instalada no país causou um verdadeiro alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o
capital estrangeiro em uma política neoliberal. c)Um dos motivos que levaram a rede a
fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano, que não queria
consumir os produtos da rede norte-americaNa. d)A rede tentou conquistar os
bolivianos, servindo as famosas Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho
saltenhas, à base de tomate e pimentas variadas Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O McDoNald's, sendo a maior rede de fast-food com mais de trinta mil
lanchonetes pelo mundo, não agradou aos bolivianos, fechando após quatorze anos de
funcioNamento. b)Errado. A primeira lanchonete instalada no país causou um verdadeiro
alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o capital estrangeiro em uma política
neoliberal. FRASE CORRETA: Antes do fracasso, Porém, a chegada do McDoNald's Na
Bolívia inicialmente causou comoção entre a população da capital, La Paz, onde a
PRIMEIRA LANCHONETE FOI INaUGURADA, EM 1997. c)Errado. Um dos motivos que
levaram a rede a fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano,
que não queria consumir os produtos da rede norte-americaNa. FRASE CORRETA: Em um
país ao mesmo tempo economicamente pobre e ORGULHOSO DE SUAS TRADIÇÕES
CULINÁRIAS. d)Errado. A rede tentou conquistar os bolivianos, servindo as famosas
Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho saltenhas, à base de tomate e
pimentas variadas. FRASE CORRETA: Os esforços para conquistar o público boliviano
incluíram oferecer temperos e lanches típicos, COMO O MOLHO LLAJUA, FEITO COM
TOMATE E PIMENTAS VARIADAS, OU AS FAMOSAS SALTENHAS, TRADICIONaL PASTEL
NORMALMENTE RECHEADO COM CARNE, POPULAR EM TODO O PAÍS Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
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Deferido

Indeferido

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A coordeNação
pedagógica é exercida Por um educador, e como tal deve estar no combate a tudo aquilo
que desumaniza a escola: a reprodução da ideologia domiNante, o autoritarismo, o
conhecimento desvinculado da realidade, a evasão, a lógica classificatória e excludente, a
discrimiNação social Na e através da escola. O coordeNador, ao mesmo tempo em que
acolhe e engendra, deve ser questioNador, desequilibrador, provocador, animador e
disponibilizando subsídios que permitam o crescimento do grupo, tem um papel
relevante Na formação dos educadores, ajudando a elevar o nível de consciência:
tomada de consciência. Freire (1996), passagem do senso comum à consciência
filosófica. Saviane (2003), ou a criação de um novo patamar para o senso comum.
Boaventura Santos (1995). Passar de uma supervisão para outra - visão Fonte:
https://editorarealize.com.br/editora/aNais/enid/2015/TRABALHO_EV043_MD1_SA14_I
D1361_27062015174618.pdf Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão em
análise diz: Marcelo é dono de uma revendedora de carros que fiNancia os automóveis
em 24 vezes, com juros simples de 4,5% ao mês, mas um dia se atrapalhou e fez as
contas de um carro que custava R$ 87.000,00, fiNanciado pelo mesmo período, Porém
com juros compostos de 4,5% ao ano. De quanto seria o prejuízo de Marcelo se ele
tivesse vendido o automóvel nessa última condição? De acordo com as informações
dadas Na questão, a resolução é: - Se a venda fosse efetuada sob a modalidade de juros
simples. J = 87000*0,045*24 = 93.960,00 Total pago = 87000 + 93960 = 180.960 - Com a
venda efetuada sob a modalidade de juros compostos. M = 87000*(1 + 0,045)² M =
87000*1,092025 M = 95.006,17 OBS: a taxa de juros nesta modalidade é dada "ao ano",
Portanto o tempo usado será de 2 anos e não de 24 meses. Assim, a diferença entre o
valor recebido Na modalidade de juros compostos e o que seria recebido Na modalidade
de juros simples é: Prejuízo = 180.960 - 95.006,17 = 85.953,82 Afirmamos que teria sido
um prejuízo pois o valor recebido seria muito menor do real apurado Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
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2

2

2
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1
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26
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Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Indeferido

Deferido

Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e
para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino Diante dos argumentos a
banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão em
análise diz: Marcelo é dono de uma revendedora de carros que fiNancia os automóveis
em 24 vezes, com juros simples de 4,5% ao mês, mas um dia se atrapalhou e fez as
contas de um carro que custava R$ 87.000,00, fiNanciado pelo mesmo período, Porém
com juros compostos de 4,5% ao ano. De quanto seria o prejuízo de Marcelo se ele
tivesse vendido o automóvel nessa última condição? De acordo com as informações
dadas Na questão, a resolução é: - Se a venda fosse efetuada sob a modalidade de juros
simples. J = 87000*0,045*24 = 93.960,00 Total pago = 87000 + 93960 = 180.960 - Com a
venda efetuada sob a modalidade de juros compostos. M = 87000*(1 + 0,045)² M =
87000*1,092025 M = 95.006,17 OBS: a taxa de juros nesta modalidade é dada "ao ano",
Portanto o tempo usado será de 2 anos e não de 24 meses. Assim, a diferença entre o
valor recebido Na modalidade de juros compostos e o que seria recebido Na modalidade
de juros simples é: Prejuízo = 180.960 - 95.006,17 = 85.953,82 Afirmamos que teria sido
um prejuízo pois o valor recebido seria muito menor do real apurado Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.
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Deferido

DEFERIDO/ MUDANÇA DO GABARITO PARA A LETRA “A”

1

27

Indeferido

Indeferido

1

31

Indeferido

Indeferido

1
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Indeferido

Indeferido

1
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Indeferido

Indeferido

1
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Indeferido

Indeferido

1

2

2

5

21

22

Indeferido

Deferido

Deferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
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Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e
para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino Diante dos argumentos a
banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.
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INDEFERIDO / OBSERVANDO O TEXTO, DE ONDE VEIO O FRAGMENTO, PERCEBE-SE QUE
O ADVÉRBIO, EM QUESTÃO, É APENaS RETÓRICO(FORÇA DE EXPRESSÃO), POIS, DE
MODO NENHUM, A IMPOSIÇÃO DE REGRAS FUNCIONaRIA COM “A MULHER” TRATADA
NO TEXTO
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35

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
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TEXTO: Leitura, compreensão e interpretação de texto AssiNale a opção correta a)A
engenharia se baseia em mecanismos Naturais para a criação de serviços, a exemplo dos
tetos vegetados, cujo potencial refere-se à gestão e aproveitamento de águas pluviais.
b)O engenheiro agrônomo Lucas Gobatti, ao ser entrevistado pela USP, afirma que os
tetos vegetados seriam um jardim Nas lajes e nos telhados de casas e apartamento Nas
cidades. c)Como o clima no Brasil é variado, isso dificulta a utilização dos sistemas de
telhados vegetados em algumas cidades, sendo apeNas possível Na cidade de São Paulo.
d)As águas pluviais terão um novo destino, alimentando a população com sua cobertura
vegetal, além de aumentarem a capacidade de indivíduos polinizarem lugares
desfavoráveis Defesa da questão e Observações: a)CERTO. A engenharia se baseia em
mecanismos Naturais para a criação de serviços, a exemplo dos tetos vegetados, cujo
potencial refere-se à gestão e aproveitamento de águas pluviais. JUSTIFICATIVA: Estudos
Na área de gestão de águas pluviais demonstram o potencial dos tetos vegetados, pela
promoção de serviços ecossistêmicos e a criação de hábitats para espécies botânicas.
Este é mais um exemplo das soluções baseadas em mecanismos da Natureza,
frequentemente utilizadas Na engenharia. b)Errado. O engenheiro agrônomo Lucas
Gobatti, ao ser entrevistado pela USP, afirma que os tetos vegetados seriam um jardim
Nas lajes e nos telhados de casas e apartamento Nas cidades. FRASE CORRETA: Em
entrevista ao JorNal da USP, Lucas Gobatti, engenheiro civil pela Escola Politécnica da
USP, diz que os tetos vegetados são armações interessantes Nas cidades. Esse tipo de
estrutura teria a CONFIGURAÇÃO DE JARDINS SUSPENSOS, só que em cima de lajes e
telhados. c)Errado. Como o clima no Brasil é variado, isso dificulta a utilização dos
sistemas de telhados vegetados em algumas cidades, sendo apeNas possível Na cidade
de São Paulo. FRASE CORRETA: A diversidade de climas existente no Brasil PROPorCIONa
DESEMPENHOS DIFERENTES do mecanismo da captação pluvial, pois cada clima tem seu
regime de chuva e variações de temperatura. A escolha dos topos das edificações é
pensada no índice de 40% a 50% do escoamento de água Na cidade de São Paulo, MAS
PODERIA FUNCIONaR EM OUTRAS LOCALIDADES. d)Errado. As águas pluviais terão um
novo destino, alimentando a população com sua cobertura vegetal, além de
aumentarem a capacidade de indivíduos polinizarem lugares desfavoráveis. FRASE
CORRETA: Além de promover um novo destino para as águas pluviais, o telhado permite
a instalação de uma potencial cobertura vegetal. Na fase de testes, a VINDA DE
POLINIZADORES e o crescimento espontâneo de plantas ocasioNaram o desenvolvimento
de uma biodiversidade maior que, para Gobatti, possui relação com a CAPACIDADE DOS
INDIVÍDUOS COLONIZAREM UM LOCAL EM CONDIÇÕES MENOS FAVORÁVEIS <br>"
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

Considerando a falta de palavras sublinhadas Nas alterNativas, a questão será anulada.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Estudando
qualquer gramática, Por mais simples, percebe-se que 'mas também' não cabe Na frase
em questão. Não se memorizam conjunções e as aplica sem aNalisar o contexto sintático
da oração Sinônimo, em língua Portuguesa, não significa a mesma coisa. E, para se
utilizar o 'mas também', obrigatoriamente, necessitaria do 'não só', 'mas também' O
plano econômico NÃO SÓ (SOMENTE) Naufragou Na Bolívia, MAS TAMBÉM afundou o
McDoNald's Tal frase, sim, estaria correta, o que não é o caso da questão QUESTÃO:
Orações O plano econômico Naufragou Na Bolívia, 'assim como afundou o McDoNald's.'
A expressão em destaque é uma oração a)subordiNada adverbial comparativa.
b)subordiNada adverbial causal. c)coordeNada sindética explicativa. d)coordeNada
sindética aditiva Defesa da questão e Observações: a)Certo. subordiNada adverbial
comparativa. Oração subordiNada adverbial comparativa As orações subordiNadas
adverbiais comparativas exprimem comparação As conjunções subordiNativas adverbiais
utilizadas são: como, assim como, tal como, tanto como, tanto quanto, como se, do que,
quanto, tal, qual, tal qual, que nem, que (combiNado com menos ou mais). Exemplos:
Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão (é). Luísa estava nervosa Na reunião tal como
eu (estava) Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato para abertura deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se: Conforme gabarito apresentado Por esta banca, a resposta
correta está em: <em>"22h da terça-feira"</em> Demonstração calculada: 1º passo:
Calcular a diferença de fuso (105º - 45º = 60º  60º/15º = 4 horas). 2º passo: Como o
deslocamento está ocorrendo no sentido LESTE, deve-se SOMAR o horário de saída + o
tempo de viagem + a diferença de fusos horários (12+6+4 = 22h) Diante dos argumentos
apresentados pela banca a questão está mantida.
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ORIENTADOR
PEDAGÓGICO

2

23

Indeferido

Indeferido pois o recurso Nada tem haver com o cargo

2

21

Indeferido

Indeferido pois o recurso Nada tem haver com o cargo

2

4

Indeferido

Indeferido pois o recurso Nada tem haver com o cargo

2

2

2

2

26

26

9

15

Deferido

Deferido

Indeferido

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

" adjetivos Em entrevista ao JorNal, Lucas Gobatti, engenheiro civil pela Escola
Politécnica da USP, diz que os tetos vegetados são armações interessantes Nas cidades
AssiNale a opção em que há somente a presença de adjetivos a)Politécnica interessantes - vegetados b)civil - vegetados - USP c)interessantes - Politécnica - Gobatti
d)vegetados - interessantes - armações Defesa da questão e Observações: a)Politécnica interessantes - vegetados. OBS.: USP - somente a palavra é um substantivo. Se tivesse
colocado 'da USP', seria uma locução adjetiva, e não um adjetivo Gobatti - é sobrenome,
logo é substantivo próprio, não podendo ser adjetivado Armações = substantivo <br>"
Em resposta à fundamentação do candidato da questão que foi escolhida pelo candidato
no sistema para abertura deste recurso, após análise desta banca conclui-se: A
alterNativa correta está exatamente conforme letra de lei anexado no site da IAN, sendo
inquestionável sua legitimidade

3989

116028

GIULIA
FERNaNDES
FRANCO

ORIENTADOR
PEDAGÓGICO

2

18

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão diz:
"O Estatuto da Criança e do Adolescente determiNa que a criança e o adolescente têm
direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o
exercício da cidadania e qualificação para o trabalho e, neste sentido, define garantias,
entre as quais NÃO consta:" O trecho da lei abordado nesta questão diz: Art. 53. A
criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de
sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho,
assegurando-se-lhes: I - igualdade de condições para o acesso e permanência Na escola;
II - direito de ser respeitado Por seus educadores; III - direito de contestar critérios
avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; IV - direito de
organização e participação em entidades estudantis; V - acesso à escola pública e
gratuita próxima de sua residência. V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua
residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a
mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. (Redação dada pela Lei nº 13.845,
de 2019) Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo
pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacioNais ANalisando as
alterNativas dadas temos: Igualdade de condições para o acesso e permanência Na
escola. OBS: refere-se ao inciso I do artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente
Direito de organização e participação em entidades estudantis. OBS: refere-se ao inciso
IV do artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente Direito de contestar critérios
avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. OBS: refere-se ao inciso
III do artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente Igualdade de condições Na
preparação para o acesso a instituições de ensino superior. OBS: não há neste, ou em
qualquer outro artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, a determiNação de que
deve ser GARANTIDO AO ESTUDANTE "Igualdade de condições Na PREPARAÇÃO para o
acesso a instituições de ensino superior". Se tal afirmação fosse verdadeira, o sistema
público de ensino seria OBRIGADO a ofertar, além da Educação Básica, cursos
preparatórios para provas de acesso a cursos superiores Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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2

2
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36

26

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A coordeNação
pedagógica é exercida Por um educador, e como tal deve estar no combate a tudo aquilo
que desumaniza a escola: a reprodução da ideologia domiNante, o autoritarismo, o
conhecimento desvinculado da realidade, a evasão, a lógica classificatória e excludente, a
discrimiNação social Na e através da escola. O coordeNador, ao mesmo tempo em que
acolhe e engendra, deve ser questioNador, desequilibrador, provocador, animador e
disponibilizando subsídios que permitam o crescimento do grupo, tem um papel
relevante Na formação dos educadores, ajudando a elevar o nível de consciência:
tomada de consciência. Freire (1996), passagem do senso comum à consciência
filosófica. Saviane (2003), ou a criação de um novo patamar para o senso comum.
Boaventura Santos (1995). Passar de uma supervisão para outra - visão Fonte:
https://editorarealize.com.br/editora/aNais/enid/2015/TRABALHO_EV043_MD1_SA14_I
D1361_27062015174618.pdf Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A alterNativa
correta não está repetida e a presença de duas alterNativas iguais não impede a
interpretação da questão e a correta resolução da questão Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: O conceito
atual de interdiscipliNaridade surgiu em meados do século 20, quando diversos autores
publicaram trabalhos questioNando a fragmentação dos saberes transmitidos Nas
instituições de ensino. Metodologias interdiscipliNares representam uma série de
vantagens para alunos, educadores, instituições de ensino e para a sociedade como um
todo, que ganha cidadãos com senso crítico apurado. Daí o potencial transformador do
método interdiscipliNar: aos poucos, ele promove a empatia, a solidariedade e a inclusão
social, começando dentro das escolas, centros de ensino e faculdades. a
interdiscipliNaridade auxilia Na formação de cidadãos bem informados e empáticos, pois
desafia as pessoas a se colocarem no lugar umas das outras para entender o que está Por
trás de uma crença. Essa capacidade é útil, também, para não cair em armadilhas como a
dissemiNação de notícias falsas (fake news) e para dar suPorte a estudantes
empoderados Fonte: https://fia.com.br/blog/interdiscipliNaridade/ Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão possui
duas alterNativas que podem atender ao enunciado. Conhecer e Sentar Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.
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146181
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146181

GLÊNIA AGUIAR
BELARMINO DA
SILVA SESSA
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2

2

2

1

1

1
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21
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Indeferido

Indeferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se que: O item "3" do conteúdo programático contempla:
"Conhecimentos específicos e diferentes possibilidades de inserção Na escola das
culturas corPorais de movimento: jogos, esPorte, ginástica, lutas, dança e capoeira." Uma
das possibilidades de inserção Na escola do conteúdo esPorte, que faz parte da cultura
corPoral de movimento, é de fato estudar a regras oficiais da modalidade, até como
forma do aluno lançar um olhar crítico acerca dessas práticas Na escola, e entre outras
conclusões, entender que não necessariamente precisam se ater às regras oficiais para
praticar o esPorte no ambiente escolar A questão é baseada Nas regras oficiais da
modalidade que versa: "O jogo terá duração de dois períodos iguais de 45 minutos cada,
que só poderão ser reduzidos se houver acordo entre o árbitro e as duas equipes, antes
do seu início e desde que haja previsão no regulamento da competição" Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida. <br>

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se que o item "3" do conteúdo programático contempla:
"Conhecimentos específicos e diferentes possibilidades de inserção Na escola das
culturas corPorais de movimento: jogos, esPorte, ginástica, lutas, dança e capoeira." Uma
das possibilidades de inserção Na escola do conteúdo esPorte, que faz parte da cultura
corPoral de movimento, é de fato estudar a regras oficiais da modalidade, até como
forma do aluno lançar um olhar crítico acerca dessas práticas Na escola, e entre outras
conclusões, entender que não necessariamente precisam se ater às regras oficiais para
praticar o esPorte no ambiente escolar. Diante dos argumentos apresentados pela banca,
a questão está mantida. <br>
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.

3400

3402

146181

GLÊNIA AGUIAR
BELARMINO DA
SILVA SESSA

PROFESSOR III DE
EDUCAÇÃO
ESPECIAL (LIBRAS)

146181

GLÊNIA AGUIAR
BELARMINO DA
SILVA SESSA

PROFESSOR III DE
EDUCAÇÃO
ESPECIAL (LIBRAS)

3403

146181

GLÊNIA AGUIAR
BELARMINO DA
SILVA SESSA

4101

83879

GRAZIELE SOARES

4146

83879

4174

83879

4192

82409

PROFESSOR III DE
EDUCAÇÃO
ESPECIAL (LIBRAS)

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
GRAZIELE SOARES
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
GRAZIELE SOARES
LÍNGUA
PorTUGUESA

GRAZIELLE
MADEIRA LINS

PROFESSOR III DE
EDUCAÇÃO
ESPECIAL

1

1

24
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Deferido

Deferido

Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e
para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino Diante dos argumentos a
banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão possui
duas alterNativas que podem atender ao enunciado. Conhecer e Sentar Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A única
afirmativa que atende ao enunciado da questão é: I, II e III. Enunciado: Estudos apontam
o bilinguismo como a modalidade mais adequada Na educação escolar de crianças
surdas. O bilinguismo <u>possibilita ao surdo: De fato o bilinguismo possibilita ao surdo
a comunicação com toda a comunidade escolar. Significado de possibilitar: torNar
possível (algo) a (alguém); facultar, proPorcioNar, possibilizar Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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Indeferido

1
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Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
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Deferido

Indeferido

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

Considerando a falta de palavras sublinhadas Nas alterNativas, a questão será anulada.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão em
análise diz: Marcelo é dono de uma revendedora de carros que fiNancia os automóveis
em 24 vezes, com juros simples de 4,5% ao mês, mas um dia se atrapalhou e fez as
contas de um carro que custava R$ 87.000,00, fiNanciado pelo mesmo período, Porém
com juros compostos de 4,5% ao ano. De quanto seria o prejuízo de Marcelo se ele
tivesse vendido o automóvel nessa última condição? De acordo com as informações
dadas Na questão, a resolução é: - Se a venda fosse efetuada sob a modalidade de juros
simples. J = 87000*0,045*24 = 93.960,00 Total pago = 87000 + 93960 = 180.960 - Com a
venda efetuada sob a modalidade de juros compostos. M = 87000*(1 + 0,045)² M =
87000*1,092025 M = 95.006,17 OBS: a taxa de juros nesta modalidade é dada "ao ano",
Portanto o tempo usado será de 2 anos e não de 24 meses. Assim, a diferença entre o
valor recebido Na modalidade de juros compostos e o que seria recebido Na modalidade
de juros simples é: Prejuízo = 180.960 - 95.006,17 = 85.953,82 Afirmamos que teria sido
um prejuízo pois o valor recebido seria muito menor do real apurado Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
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INDEFERIDO / OBSERVANDO O TEXTO, DE ONDE VEIO O FRAGMENTO, PERCEBE-SE QUE
O ADVÉRBIO, EM QUESTÃO, É APENaS RETÓRICO(FORÇA DE EXPRESSÃO), POIS, DE
MODO NENHUM, A IMPOSIÇÃO DE REGRAS FUNCIONaRIA COM “A MULHER” TRATADA
NO TEXTO
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

DEFERIDO/ MUDANÇA DO GABARITO PARA A LETRA “A”
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e
para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino Diante dos argumentos a
banca conclui pela alteração do gabarito.
Considerando a falta de palavras sublinhadas Nas alterNativas, a questão será anulada.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão é
objetiva, vale o que está escrito no comando, e não no texto. Se foi suprimida a palavra
'cidade', os nomes das respectivas passam a ser o sujeito da frase, no caso, composto. O
candidato tem que se ater ao trecho dado pela banca, e não fazer interpretações
extratextual, o que torNaria a questão subjetiva QUESTÃO: Relações sintáticas Santa
Cruz de La Sierra e Cochabamba também receberam filiais AssiNale a opção correta a)O
sujeito é composto. b)O predicado é verbo-nomiNal. c)O núcleo do sujeito é 'Santa Cruz
de La Sierra'. d)O núcleo do predicado é 'filiais' Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O sujeito é composto = Santa Cruz de La Sierra (E) Cochabamba. b)Errado. O
predicado é verbo-nomiNal. Predicado verbal. c)Errado. O núcleo do sujeito é 'Santa Cruz
de La Sierra'. = Santa Cruz de La Sierra, Cochabamba. d)Errado. O núcleo do predicado é
'filiais'. Núcleo é o verbo 'receberam' Diante dos argumentos apresentados pela banca,
RECURSO INDEFERIDO."
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Considerando a falta de palavras sublinhadas Nas alterNativas, a questão será anulada.

DEFERIDO/ MUDANÇA DO GABARITO PARA A LETRA A

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Estudando
qualquer gramática, Por mais simples, percebe-se que 'mas também' não cabe Na frase
em questão. Não se memorizam conjunções e as aplica sem aNalisar o contexto sintático
da oração Sinônimo, em língua Portuguesa, não significa a mesma coisa. E, para se
utilizar o 'mas também', obrigatoriamente, necessitaria do 'não só', 'mas também' O
plano econômico NÃO SÓ (SOMENTE) Naufragou Na Bolívia, MAS TAMBÉM afundou o
McDoNald's Tal frase, sim, estaria correta, o que não é o caso da questão QUESTÃO:
Orações O plano econômico Naufragou Na Bolívia, 'assim como afundou o McDoNald's.'
A expressão em destaque é uma oração a)subordiNada adverbial comparativa.
b)subordiNada adverbial causal. c)coordeNada sindética explicativa. d)coordeNada
sindética aditiva Defesa da questão e Observações: a)Certo. subordiNada adverbial
comparativa. Oração subordiNada adverbial comparativa As orações subordiNadas
adverbiais comparativas exprimem comparação As conjunções subordiNativas adverbiais
utilizadas são: como, assim como, tal como, tanto como, tanto quanto, como se, do que,
quanto, tal, qual, tal qual, que nem, que (combiNado com menos ou mais). Exemplos:
Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão (é). Luísa estava nervosa Na reunião tal como
eu (estava) Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

3685

4190

4251

3856

132654

90306

90306

130098

ISABELLA
GIORGINI
AMADEU ALVES

ISABELLE DE
ALBUQUERQUE
DAMASCENO

ISABELLE DE
ALBUQUERQUE
DAMASCENO

ISIS SILVA
PEREIRA DA
CONCEIÇÃO

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

PROFESSOR III DE
CIÊNCIAS

PROFESSOR III DE
CIÊNCIAS

PROFESSOR III DE
CIÊNCIAS

1

1

1

2

32

28

31

2

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Indeferido

INDEFERIDO/ EM NaDA COMPROMETEU A QUESTÃO, HAJA VISTA A PALAVRA “SIMPLES”
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão
questioNada pelo candidato(a) trata do conteúdo programático: Poluição e
desequilíbrios ecológicos O candidato infere que a utilização de termos como
enfraquecimento da planta induz ao erro, no entanto, Somado a isso as demais opções
de resposta trazem opções claras que não podem ser identificadas como ato de cuidado
infantil, tais como, pintar com lápis, recortar papel e leitura. a própria fonte utilizada
para a elaboração da questão e inclusive citada Na questão, e sendo uma fonte confiável
e elaborada Por técnicos Na área, utilizam o termo enfraquecimento de plantas, Portanto
o termo utilizado não desqualifica a questão e não induz o candidato ao erro, haja vista
que logo em seguida, ainda é explicado ao candidato que "torNando-a mais susceptível
ao ataque de pragas e doenças." Diante dos argumentos apresentados pela banca,
RECURSO INDEFERIDO.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão
questioNada pelo candidato(a) trata do conteúdo programático: reprodução celular:
mitose e meiose Segundo fundamentação do candidato existem duas alterNativas para a
referida questão, sendo o gabarito correto separação das cromátides. No entanto, a
outra alterNativa questioNada pelo candidato refere-se à duplicação dos cromossomos,
entretanto, essa alterNativa não está associada ao solicitado ao candidato como correto,
uma vez que a duplicação dos cromossomos ocorre Na fase de intérfase, que é o período
que precede à divisão celular. Portanto, não ocorre duplicação de cromossomos Na
mitose e nem Na meiose, propriamente dita Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO <sub>Fonte: Amabis &amp; Martho. Biologia ModerNa.
São Paulo: 2016.</sub>

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Estudando
qualquer gramática, Por mais simples, percebe-se que 'mas também' não cabe Na frase
em questão. Não se memorizam conjunções e as aplica sem aNalisar o contexto sintático
da oração Sinônimo, em língua Portuguesa, não significa a mesma coisa. E, para se
utilizar o 'mas também', obrigatoriamente, necessitaria do 'não só', 'mas também' O
plano econômico NÃO SÓ (SOMENTE) Naufragou Na Bolívia, MAS TAMBÉM afundou o
McDoNald's Tal frase, sim, estaria correta, o que não é o caso da questão QUESTÃO:
Orações O plano econômico Naufragou Na Bolívia, 'assim como afundou o McDoNald's.'
A expressão em destaque é uma oração a)subordiNada adverbial comparativa.
b)subordiNada adverbial causal. c)coordeNada sindética explicativa. d)coordeNada
sindética aditiva Defesa da questão e Observações: a)Certo. subordiNada adverbial
comparativa. Oração subordiNada adverbial comparativa As orações subordiNadas
adverbiais comparativas exprimem comparação As conjunções subordiNativas adverbiais
utilizadas são: como, assim como, tal como, tanto como, tanto quanto, como se, do que,
quanto, tal, qual, tal qual, que nem, que (combiNado com menos ou mais). Exemplos:
Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão (é). Luísa estava nervosa Na reunião tal como
eu (estava) Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão em
análise diz: Marcelo é dono de uma revendedora de carros que fiNancia os automóveis
em 24 vezes, com juros simples de 4,5% ao mês, mas um dia se atrapalhou e fez as
contas de um carro que custava R$ 87.000,00, fiNanciado pelo mesmo período, Porém
com juros compostos de 4,5% ao ano. De quanto seria o prejuízo de Marcelo se ele
tivesse vendido o automóvel nessa última condição? De acordo com as informações
dadas Na questão, a resolução é: - Se a venda fosse efetuada sob a modalidade de juros
simples. J = 87000*0,045*24 = 93.960,00 Total pago = 87000 + 93960 = 180.960 - Com a
venda efetuada sob a modalidade de juros compostos. M = 87000*(1 + 0,045)² M =
87000*1,092025 M = 95.006,17 OBS: a taxa de juros nesta modalidade é dada "ao ano",
Portanto o tempo usado será de 2 anos e não de 24 meses. Assim, a diferença entre o
valor recebido Na modalidade de juros compostos e o que seria recebido Na modalidade
de juros simples é: Prejuízo = 180.960 - 95.006,17 = 85.953,82 Afirmamos que teria sido
um prejuízo pois o valor recebido seria muito menor do real apurado Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.
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DEFERIDO/ MUDANÇA DO GABARITO PARA A LETRA “A”
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INDEFERIDO/ “ PARA ( HAVER) O BOM FUNCIONaMENTO ...”
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Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's?
Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?)
c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? (Na Bolívia entre
vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na Bolívia, não existem? (Na Bolívia
entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não pede vírgula. Mudou de lugar, tem
que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é um elemento acessório, no fiNal
de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo virgulado, obrigatoriamente, e não
facultativamente Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO."
" id="RecResposta" required="required" class="form-control border-2">" Em resposta à
fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não
assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos siNais de
pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na Bolívia
AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's Por que?
c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do McDoNald's
Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem lojas do
McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas do
McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

4443

114194

JANE QUEIROZ
DELPHINO

4277

114194

JANE QUEIROZ
DELPHINO

4159

135471

JAQUELINE
BELCHIOR VAZ

4178

135471

JAQUELINE
BELCHIOR VAZ

4200

135471

JAQUELINE
BELCHIOR VAZ

3443

3446

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO
INFANTIL AO 5ª
ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO
INFANTIL AO 5ª
ANO
PROFESSOR I DA
EDUCAÇÃO
INFANTIL AO 5ª
ANO

121082

JEFERSON PAULO
PROFESSOR III DE
DA SILVA
EDUCAÇÃO FÍSICA
VENTURA

121082

JEFERSON PAULO
PROFESSOR III DE
DA SILVA
EDUCAÇÃO FÍSICA
VENTURA

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

1

7

Indeferido

1

27

Indeferido

INDEFERIDO/TER CONTROLE (NO TEXTO) SIGNIFICA EQUILÍBRIO, PONDERAÇÃO , E NÃO
SUBJUGAR O OUTRO

1

5

Indeferido

Candidato não apresentou fundamentação para Banca avaliar o que estaria incorreto no
gabarito

1

34

Indeferido

Candidato não apresentou fundamentação para Banca avaliar o que estaria incorreto no
gabarito

1

36

Indeferido

Candidato não apresentou fundamentação para Banca avaliar o que estaria incorreto no
gabarito

2

2

22

23

Deferido

Deferido

Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.

3448

121082

JEFERSON PAULO
PROFESSOR III DE
DA SILVA
EDUCAÇÃO FÍSICA
VENTURA

2

24

Deferido

161230

JEFFERSON
ARAUJO DOS
SANTOS

PROFESSOR III DE
MATEMÁTICA

129996

JÉSSICA ARAÚJO
MORAES DA
ROCHA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

129996

JÉSSICA ARAÚJO
MORAES DA
ROCHA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

3954

129996

JÉSSICA ARAÚJO
MORAES DA
ROCHA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

24

Deferido

3975

129996

JÉSSICA ARAÚJO
MORAES DA
ROCHA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

38

Deferido

3412

3949

3951

1

2

2

26

21

22

Indeferido

Deferido

Deferido

Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e
para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino Diante dos argumentos a
banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão em
análise diz: "Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ideia, através de um aplicativo de
celular, entre os dias 5 e 11 de abril deste ano, aponta que apeNas 3% dos homens
brasileiros se consideram feios. Os dados foram obtidos Por amostragem com 663
entrevistas, a qual reflete o conjunto dos brasileiros, respaldados pelo Censo de 2010 e a
Pesquisa NacioNal Por Amostra de Domicílios (PNaD) de 2021. A metodologia da
pesquisa seguiu as informações do Censo e da PNaD para captar os entrevistados. Do
grupo que participou da entrevista, 44% moram no Sudeste, 27% no Nordeste, 14% no
Sul, 8% no Norte e 8% no Centro-Oeste. As informações foram compartilhadas no site
GQ Brasil." Disponível em:
ttps://www.opovo.com.br/noticias/brasil/2022/05/11/pesquisaaponta-que-apeNas-3dos-homens-se-consideram-feios-no-brasil.html Supondo que se mantenha a média de
apeNas 8% dos homens se acharem feios em cada região, do total de entrevistados,
aproximadamente, quantos homens do nordeste disseram que não são feios? De acordo
com os dados fornecidos pela questão, a resolução é: Total de entrevistados = 663
homens Total de entrevistados no nordestes = 27% de 663 = 663*0,27 = 179,01 Total de
feios = 8% Total de não feios = 92% de 179,01 = 179,01*0,92 = 164,6892 Como a questão
pede a quantidade aproximada, utilizando a regra de arredondamento, chegamos ao
resultado de. 165 Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e
para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino Diante dos argumentos a
banca conclui pela alteração do gabarito.

DEFERIDO/ MUDANÇA DO GABARITO PARA A LETRA A

3937

129996

3960

129996

3961

129996

3964

129996

JÉSSICA ARAÚJO
MORAES DA
ROCHA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

JÉSSICA ARAÚJO
MORAES DA
ROCHA
JÉSSICA ARAÚJO
MORAES DA
ROCHA
JÉSSICA ARAÚJO
MORAES DA
ROCHA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

2

2

Indeferido

2

32

Indeferido

INDEFERIDO

2

40

Indeferido

Indeferido

2

34

Indeferido

INDEFERIDO

4225

129996

JÉSSICA ARAÚJO
MORAES DA
ROCHA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

8

Indeferido

4230

129996

JÉSSICA ARAÚJO
MORAES DA
ROCHA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

26

Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: JUSTIFICATIVA
DA BANCA PARA TODAS AS QUESTÕES: AssiNale a opção correta. a)O McDoNald's, sendo
a maior rede de fast-food com mais de trinta mil lanchonetes pelo mundo, não agradou
aos bolivianos, fechando após quatorze anos de funcioNamento. b)A primeira lanchonete
instalada no país causou um verdadeiro alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o
capital estrangeiro em uma política neoliberal. c)Um dos motivos que levaram a rede a
fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano, que não queria
consumir os produtos da rede norte-americaNa. d)A rede tentou conquistar os
bolivianos, servindo as famosas Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho
saltenhas, à base de tomate e pimentas variadas Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O McDoNald's, sendo a maior rede de fast-food com mais de trinta mil
lanchonetes pelo mundo, não agradou aos bolivianos, fechando após quatorze anos de
funcioNamento. b)Errado. A primeira lanchonete instalada no país causou um verdadeiro
alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o capital estrangeiro em uma política
neoliberal. FRASE CORRETA: Antes do fracasso, Porém, a chegada do McDoNald's Na
Bolívia inicialmente causou comoção entre a população da capital, La Paz, onde a
PRIMEIRA LANCHONETE FOI INaUGURADA, EM 1997. c)Errado. Um dos motivos que
levaram a rede a fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano,
que não queria consumir os produtos da rede norte-americaNa. FRASE CORRETA: Em um
país ao mesmo tempo economicamente pobre e ORGULHOSO DE SUAS TRADIÇÕES
CULINÁRIAS. d)Errado. A rede tentou conquistar os bolivianos, servindo as famosas
Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho saltenhas, à base de tomate e
pimentas variadas. FRASE CORRETA: Os esforços para conquistar o público boliviano
incluíram oferecer temperos e lanches típicos, COMO O MOLHO LLAJUA, FEITO COM
TOMATE E PIMENTAS VARIADAS, OU AS FAMOSAS SALTENHAS, TRADICIONaL PASTEL
NORMALMENTE RECHEADO COM CARNE, POPULAR EM TODO O PAÍS Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

INDEFERIDO

4260

129996

4268

129996
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129996

4292

129996

JÉSSICA ARAÚJO
MORAES DA
ROCHA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

JÉSSICA ARAÚJO
MORAES DA
ROCHA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

JÉSSICA ARAÚJO
MORAES DA
ROCHA
JÉSSICA ARAÚJO
MORAES DA
ROCHA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

4

Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Estudando
qualquer gramática, Por mais simples, percebe-se que 'mas também' não cabe Na frase
em questão. Não se memorizam conjunções e as aplica sem aNalisar o contexto sintático
da oração Sinônimo, em língua Portuguesa, não significa a mesma coisa. E, para se
utilizar o 'mas também', obrigatoriamente, necessitaria do 'não só', 'mas também' O
plano econômico NÃO SÓ (SOMENTE) Naufragou Na Bolívia, MAS TAMBÉM afundou o
McDoNald's Tal frase, sim, estaria correta, o que não é o caso da questão QUESTÃO:
Orações O plano econômico Naufragou Na Bolívia, 'assim como afundou o McDoNald's.'
A expressão em destaque é uma oração a)subordiNada adverbial comparativa.
b)subordiNada adverbial causal. c)coordeNada sindética explicativa. d)coordeNada
sindética aditiva Defesa da questão e Observações: a)Certo. subordiNada adverbial
comparativa. Oração subordiNada adverbial comparativa As orações subordiNadas
adverbiais comparativas exprimem comparação As conjunções subordiNativas adverbiais
utilizadas são: como, assim como, tal como, tanto como, tanto quanto, como se, do que,
quanto, tal, qual, tal qual, que nem, que (combiNado com menos ou mais). Exemplos:
Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão (é). Luísa estava nervosa Na reunião tal como
eu (estava) Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

2

6

Indeferido

2

28

Indeferido

INDEFERIDO

2

37

Indeferido

INDEFERIDO

3878

3927

125816

125816
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PROFESSOR III DE
BERNaRDES DA
EDUCAÇÃO
CONCEIÇÃO DA
ESPECIAL (LIBRAS)
ROCHA DE JESUS

JESSICA
PROFESSOR III DE
BERNaRDES DA
EDUCAÇÃO
CONCEIÇÃO DA
ESPECIAL (LIBRAS)
ROCHA DE JESUS

1

1

5

9

Indeferido

Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão é
objetiva, vale o que está escrito no comando, e não no texto. Se foi suprimida a palavra
'cidade', os nomes das respectivas passam a ser o sujeito da frase, no caso, composto. O
candidato tem que se ater ao trecho dado pela banca, e não fazer interpretações
extratextual, o que torNaria a questão subjetiva QUESTÃO: Relações sintáticas Santa
Cruz de La Sierra e Cochabamba também receberam filiais AssiNale a opção correta a)O
sujeito é composto. b)O predicado é verbo-nomiNal. c)O núcleo do sujeito é 'Santa Cruz
de La Sierra'. d)O núcleo do predicado é 'filiais' Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O sujeito é composto = Santa Cruz de La Sierra (E) Cochabamba. b)Errado. O
predicado é verbo-nomiNal. Predicado verbal. c)Errado. O núcleo do sujeito é 'Santa Cruz
de La Sierra'. = Santa Cruz de La Sierra, Cochabamba. d)Errado. O núcleo do predicado é
'filiais'. Núcleo é o verbo 'receberam' Diante dos argumentos apresentados pela banca,
RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão é de
ACENTUAÇÃO GRÁFICA, não interpretação de texto APLICAÇÃO DAS REGRAS E
JUSTIFICATIVA DAS QUESTÕES: Acentuação gráfica Consta que, após a iNauguração, o
McDoNald's era capaz de parar o trânsito, Porém, o interesse caiu. O plano econômico
Naufragou Na Bolívia, assim como o McDoNald's. AssiNale a opção correta. a)Os
vocábulos 'trânsito, econômico' possuem a mesma regra de acentuação gráfica.
b)'Bolívia' é um vocábulo paroxítono acentuado Por termiNar em 'a'. c)Os vocábulos
'após' e 'Porém' possuem a mesma regra de acentuação gráfica. d)Os vocábulos 'trânsito,
econômico' são proparoxítonos cujas sílabas átoNas são 'trân' e 'nô' respectivamente
Defesa da questão e Observações: a)Certo. Os vocábulos 'trânsito, econômico' possuem
a mesma regra de acentuação gráfica. São proparoxítonos . b)Errado. Bolívia' é um
vocábulo paroxítono acentuado Por termiNar em 'a'. Por termiNar em ditongo
crescente. c)Errado. Os vocábulos 'após' e 'Porém' possuem a mesma regra de
acentuação gráfica. Após = oxítoNa termiNada em 'o(s)' e Porém = oxítoNa termiNada
em 'em'. d)Errado. Os vocábulos 'trânsito, econômico' são proparoxítonos cujas sílabas
átoNas são 'trân' e 'nô' respectivamente. Sílabas TÔNICAS Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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3783

125816

114520
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1

2

7

8

Indeferido

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de VÍRGULA, é de ORAÇÃO. O que comanda a questão é a presença da conjunção
PorÉM Na oração em destaque. E a vírgula encontra-se PERFEITAMENTE colocada dentro
do padrão culto da norma, pois todos as regras são baseadas Na ABL e em Ivanildo
Bechara, o representante do Novo Acordo no Brasil, edição mais recente, número 39
QUESTÃO: Orações O McDoNald's de La Paz era capaz de parar o trânsito da cidade: 'aos
poucos, Porém, o interesse caiu.' A expressão em destaque é uma oração a)coordeNada
sindética adversativa. b)coordeNada sindética conclusiva. c)subordiNada adverbial
consecutiva. d)subordiNada adverbial causal Defesa da questão e Observações: a)Certo.
coordeNada sindética adversativa. Uso da conjunção PorÉM Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: JUSTIFICATIVA
DA BANCA PARA TODAS AS QUESTÕES: AssiNale a opção correta. a)O McDoNald's, sendo
a maior rede de fast-food com mais de trinta mil lanchonetes pelo mundo, não agradou
aos bolivianos, fechando após quatorze anos de funcioNamento. b)A primeira lanchonete
instalada no país causou um verdadeiro alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o
capital estrangeiro em uma política neoliberal. c)Um dos motivos que levaram a rede a
fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano, que não queria
consumir os produtos da rede norte-americaNa. d)A rede tentou conquistar os
bolivianos, servindo as famosas Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho
saltenhas, à base de tomate e pimentas variadas Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O McDoNald's, sendo a maior rede de fast-food com mais de trinta mil
lanchonetes pelo mundo, não agradou aos bolivianos, fechando após quatorze anos de
funcioNamento. b)Errado. A primeira lanchonete instalada no país causou um verdadeiro
alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o capital estrangeiro em uma política
neoliberal. FRASE CORRETA: Antes do fracasso, Porém, a chegada do McDoNald's Na
Bolívia inicialmente causou comoção entre a população da capital, La Paz, onde a
PRIMEIRA LANCHONETE FOI INaUGURADA, EM 1997. c)Errado. Um dos motivos que
levaram a rede a fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano,
que não queria consumir os produtos da rede norte-americaNa. FRASE CORRETA: Em um
país ao mesmo tempo economicamente pobre e ORGULHOSO DE SUAS TRADIÇÕES
CULINÁRIAS. d)Errado. A rede tentou conquistar os bolivianos, servindo as famosas
Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho saltenhas, à base de tomate e
pimentas variadas. FRASE CORRETA: Os esforços para conquistar o público boliviano
incluíram oferecer temperos e lanches típicos, COMO O MOLHO LLAJUA, FEITO COM
TOMATE E PIMENTAS VARIADAS, OU AS FAMOSAS SALTENHAS, TRADICIONaL PASTEL
NORMALMENTE RECHEADO COM CARNE, POPULAR EM TODO O PAÍS Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
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Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e
para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino Diante dos argumentos a
banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação coerente
que invalida a questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão
questioNada pelo candidato(a) trata do conteúdo programático: reprodução celular:
mitose e meiose Segundo fundamentação do candidato existem duas alterNativas para a
referida questão, sendo o gabarito correto separação das cromátides. No entanto, a
outra alterNativa questioNada pelo candidato refere-se à duplicação dos cromossomos,
entretanto, essa alterNativa não está associada ao solicitado ao candidato como correto,
uma vez que a duplicação dos cromossomos ocorre Na fase de intérfase, que é o período
que precede à divisão celular. Portanto, não ocorre duplicação de cromossomos Na
mitose e nem Na meiose, propriamente dita Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO <sub>Fonte: Amabis &amp; Martho. Biologia ModerNa.
São Paulo: 2016.</sub>

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão
questioNada pelo candidato(a) trata do conteúdo programático: Parasitologia (viroses,
bacterioses, protozooses, helmintoses e micoses) A questão foi extraída do Livro de
ensino médio da fonte, César, Sezar e Caldini. Biologia, volume 3. Editora Saraiva. São
Paulo, 2010, págiNa 265, adaptação dos hospedeiros, Portanto as letras a, c e d,
configuram-se como adaptações dos hospedeiros Somado a isso a questão que NÃO
configura-se como correta, sendo Portanto o gabarito da questão refere-se a feromômio
como adaptação dos hospedeiros, fato incorreto, visto que existem os feromônios
sexuais (reprodução), de alarme (utilizados em situações de perigo), de ataque (presença
de predadores), de agregação (alimentar). Dessa forma, o feromônio como adaptação
para evitar parasito está incorreto Diante dos argumentos apresentados pela banca,
RECURSO INDEFERIDO.
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
Considerando o fato de que há algumas possibilidades historiográficas que permitem
interpretações variadas para um mesmo fato, a questão se mostrou dúbia Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão será anulada.
Considerando o fato de que há algumas possibilidades historiográficas que permitem
interpretações variadas para um mesmo fato, a questão se mostrou dúbia Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão será anulada.
De acordo com Tavares (2012, p. 27), o Tratado de Alcáçovas-Toledo foi assiNado em
1479 "através do qual Portugal acreditava ter todas as terras firmes e ilhas, descobertas
ou Por se descobrir, desde que não estivessem sob domínio de príncipes cristãos, ao sul
de um paralelo traçado à altura das Canárias.Os espanhóis, entretanto, consideravam
que caberiam aos lusitanos as regiões junto ao litoral africano - contra Guinéa. As
divergências acerca da questão se iniciaram quando Cristóvão Colombo retornou da sua
primeira viagem à América e, em Portugal, entrevistou-se com D. João II, rei de Portugal.
O soberano, então, afirmou que as terras onde Colombo tinha chegado eram suas, de
acordo com o tratado de Toledo, gerando singular querela que acompanhou os Reinos
ibéricos até a assiNatura do Tratado de Tordesilhas, em 7 de junho de 1494" Fonte:
TAVARES, L. E. Brasil Lindeiro: o Sul (1479-1750). Navigator. v. 8. n. 15. 2012 Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
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Em resposta à fundamentação do candidato da questão que foi escolhida pelo candidato
no sistema para abertura deste recurso, após análise desta banca conclui-se: A
alterNativa correta está exatamente conforme letra de lei, sendo inquestionável sua
legitimidade A lei é clara que a possibilidade do servidor ser provido em outro cargo
efetivo é uma EXCEÇÃO, e não uma regra conforme consta Na alterNativa Art. 17- O
servidor não poderá, sem prejuízo de seu cargo, ser provido em outro cargo efetivo,
salvo nos casos de acumulação legal definidos Na Constituição Federal Em relação a
referências ao capítulo, seção e artigo do referido estatuto de servidores, o candidato
deve conhecer toda legislação constante no conteúdo programático. O elaborador não
precisa referenciar minuciosamente, mas somente citar de qual legislação trata a
questão Diante dos argumentos apresentados pela banca, questão está mantida.
O Afeganistão passou Por duas guerras de destaque: uma a partir de 1979 e outra a
partir de 2001. A última ocorreu em decorrência dos atentados terroristas de 11 de
setembro de 2001 Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
mantida.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.
Considerando o fato de que há algumas possibilidades historiográficas que permitem
interpretações variadas para um mesmo fato, a questão se mostrou dúbia Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão será anulada.
Em 2020, o presidente DoNald Trump assinou o acordo Estados Unidos-México-CaNadá
(USMCA, a sigla em em inglês), que substitui o Tratado de Livre Comércio da América do
Norte (Nafta). Logo, o antigo tratado deixou de existir, uma vez que agora novas regras,
em um novo tratado entrou em vigor Fonte:
https://agenciabrasil.ebc.com.br/interNacioNal/noticia/2020-01/doNald-trump-assiNanovo-acordo-comercial-que-substitui-Nafta Diante dos argumentos apresentados pela
banca, a questão está mantida.
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De acordo com Tavares (2012, p. 27), o Tratado de Alcáçovas-Toledo foi assiNado em
1479 "através do qual Portugal acreditava ter todas as terras firmes e ilhas, descobertas
ou Por se descobrir, desde que não estivessem sob domínio de príncipes cristãos, ao sul
de um paralelo traçado à altura das Canárias.Os espanhóis, entretanto, consideravam
que caberiam aos lusitanos as regiões junto ao litoral africano - contra Guinéa. As
divergências acerca da questão se iniciaram quando Cristóvão Colombo retornou da sua
primeira viagem à América e, em Portugal, entrevistou-se com D. João II, rei de Portugal.
O soberano, então, afirmou que as terras onde Colombo tinha chegado eram suas, de
acordo com o tratado de Toledo, gerando singular querela que acompanhou os Reinos
ibéricos até a assiNatura do Tratado de Tordesilhas, em 7 de junho de 1494" Fonte:
TAVARES, L. E. Brasil Lindeiro: o Sul (1479-1750). Navigator. v. 8. n. 15. 2012 Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Adjetivo
Omotivo FUNDAMENTAL do fracasso da rede dosarcos DOURADOS Na Bolívia foi o PURO
e SIMPLESprejuízo COMERCIAL. AssiNale a opção que contenha apeNas adjetivos.
a)DOURADOS - COMERCIAL - FUNDAMENTAL b)puro - simples - arcos c)fundamental dourados - rede d)comercial - puro - fracasso Defesa da questão e Observações: a)Certo.
dourados - comercial - fundamental Obs.: arcos, rede, fracasso = substantivos
SUBSTANTIVOS - ADJETIVOS motivo - FUNDAMENTAL arcos - DOURADOS prejuízo PURO, SIMPLES, COMERCIAL Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.
" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: JUSTIFICATIVA
DA BANCA PARA TODAS AS QUESTÕES: AssiNale a opção correta. a)O McDoNald's, sendo
a maior rede de fast-food com mais de trinta mil lanchonetes pelo mundo, não agradou
aos bolivianos, fechando após quatorze anos de funcioNamento. b)A primeira lanchonete
instalada no país causou um verdadeiro alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o
capital estrangeiro em uma política neoliberal. c)Um dos motivos que levaram a rede a
fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano, que não queria
consumir os produtos da rede norte-americaNa. d)A rede tentou conquistar os
bolivianos, servindo as famosas Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho
saltenhas, à base de tomate e pimentas variadas Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O McDoNald's, sendo a maior rede de fast-food com mais de trinta mil
lanchonetes pelo mundo, não agradou aos bolivianos, fechando após quatorze anos de
funcioNamento. b)Errado. A primeira lanchonete instalada no país causou um verdadeiro
alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o capital estrangeiro em uma política
neoliberal. FRASE CORRETA: Antes do fracasso, Porém, a chegada do McDoNald's Na
Bolívia inicialmente causou comoção entre a população da capital, La Paz, onde a
PRIMEIRA LANCHONETE FOI INaUGURADA, EM 1997. c)Errado. Um dos motivos que
levaram a rede a fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano,
que não queria consumir os produtos da rede norte-americaNa. FRASE CORRETA: Em um
país ao mesmo tempo economicamente pobre e ORGULHOSO DE SUAS TRADIÇÕES
CULINÁRIAS. d)Errado. A rede tentou conquistar os bolivianos, servindo as famosas
Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho saltenhas, à base de tomate e
pimentas variadas. FRASE CORRETA: Os esforços para conquistar o público boliviano
incluíram oferecer temperos e lanches típicos, COMO O MOLHO LLAJUA, FEITO COM
TOMATE E PIMENTAS VARIADAS, OU AS FAMOSAS SALTENHAS, TRADICIONaL PASTEL
NORMALMENTE RECHEADO COM CARNE, POPULAR EM TODO O PAÍS Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: JUSTIFICATIVA
DA BANCA PARA TODAS AS QUESTÕES: AssiNale a opção correta. a)O McDoNald's, sendo
a maior rede de fast-food com mais de trinta mil lanchonetes pelo mundo, não agradou
aos bolivianos, fechando após quatorze anos de funcioNamento. b)A primeira lanchonete
instalada no país causou um verdadeiro alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o
capital estrangeiro em uma política neoliberal. c)Um dos motivos que levaram a rede a
fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano, que não queria
consumir os produtos da rede norte-americaNa. d)A rede tentou conquistar os
bolivianos, servindo as famosas Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho
saltenhas, à base de tomate e pimentas variadas Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O McDoNald's, sendo a maior rede de fast-food com mais de trinta mil
lanchonetes pelo mundo, não agradou aos bolivianos, fechando após quatorze anos de
funcioNamento. b)Errado. A primeira lanchonete instalada no país causou um verdadeiro
alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o capital estrangeiro em uma política
neoliberal. FRASE CORRETA: Antes do fracasso, Porém, a chegada do McDoNald's Na
Bolívia inicialmente causou comoção entre a população da capital, La Paz, onde a
PRIMEIRA LANCHONETE FOI INaUGURADA, EM 1997. c)Errado. Um dos motivos que
levaram a rede a fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano,
que não queria consumir os produtos da rede norte-americaNa. FRASE CORRETA: Em um
país ao mesmo tempo economicamente pobre e ORGULHOSO DE SUAS TRADIÇÕES
CULINÁRIAS. d)Errado. A rede tentou conquistar os bolivianos, servindo as famosas
Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho saltenhas, à base de tomate e
pimentas variadas. FRASE CORRETA: Os esforços para conquistar o público boliviano
incluíram oferecer temperos e lanches típicos, COMO O MOLHO LLAJUA, FEITO COM
TOMATE E PIMENTAS VARIADAS, OU AS FAMOSAS SALTENHAS, TRADICIONaL PASTEL
NORMALMENTE RECHEADO COM CARNE, POPULAR EM TODO O PAÍS Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

1

1

Indeferido

1

27

Indeferido

INDEFERIDO/ “É POSSÍVEL CONCILIAR AMBOS”, AQUI O TEXTO SUGERE QUE ELA TEM A
RELAÇÃO SOBRE CONTROLE ( É APENaS UMA FUNDAMENTAÇÃO , HÁ MAIS)

1

29

Indeferido

Indeferido

1

31

Indeferido

Indeferido

1

33

Indeferido

INDEFERIDO/ “PARA ( HAVER/ EXISTIR/ QUE HAJA) O BOM FUNCIONaMENTO...”

3542

154901

3545

154901

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
JORGE SALOMÃO
LÍNGUA
DOS SANTOS ASSIS
PorTUGUESA
JORGE SALOMÃO
DOS SANTOS ASSIS

1

35

Indeferido

INDEFERIDO

1

40

Indeferido

Indeferido

4282

155197

JOSIANE JESUS
ARAUJO SAMPAIO

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

5

Indeferido

4287

155197

JOSIANE JESUS
ARAUJO SAMPAIO

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

34

Indeferido

136173

JOYCE BARCELOS PROFESSOR III DE
MUSSAUER
MATEMÁTICA

3861

4138

136173

JOYCE BARCELOS PROFESSOR III DE
MUSSAUER
MATEMÁTICA

1

1

32

7

Deferido

Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
INDEFERIDO / OBSERVANDO O TEXTO, DE ONDE VEIO O FRAGMENTO, PERCEBE-SE QUE
O ADVÉRBIO, EM QUESTÃO, É APENaS RETÓRICO(FORÇA DE EXPRESSÃO), POIS, DE
MODO NENHUM, A IMPOSIÇÃO DE REGRAS FUNCIONaRIA COM “A MULHER” TRATADA
NO TEXTO
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

4189

136173

JOYCE BARCELOS PROFESSOR III DE
MUSSAUER
MATEMÁTICA

1

5

Indeferido

3447

93812

JULIA HELEN DE
LIMA PIRES

1

39

Deferido

136566

JULIANa CORRÊA PROFESSOR III DE
LÍNGUA
MIGUEL DE
PorTUGUESA
MOURA

136566

JULIANa CORRÊA PROFESSOR III DE
LÍNGUA
MIGUEL DE
PorTUGUESA
MOURA

4442

144450

JULIANa DE ASSIS
MENDES LEAL

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

35

Indeferido

INDEFERIDO / OBSERVANDO O TEXTO, DE ONDE VEIO O FRAGMENTO, PERCEBE-SE QUE
O ADVÉRBIO, EM QUESTÃO, É APENaS RETÓRICO(FORÇA DE EXPRESSÃO), POIS, DE
MODO NENHUM, A IMPOSIÇÃO DE REGRAS FUNCIONaRIA COM “A MULHER” TRATADA
NO TEXTO

4444

144450

JULIANa DE ASSIS
MENDES LEAL

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

37

Indeferido

INDEFERIDO

3597

3622

3684

89937

ORIENTADOR
PEDAGÓGICO

JULIANa DE LIMA PROFESSOR III DE
GALVÃO PEREIRA
CIÊNCIAS

2

2

1

21

23

3

Deferido

Deferido

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato a banca elaboradora concorda que a
resposta correta é "Avaliação Formativa."
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em uma
questão objetiva, semelhante não é igual. E não há caso de semelhança Explicação da
questão: Substantivo Cerca de trinta e sete mil lanchonetes do McDoNald's funcioNam
hoje espalhadas Por todo mundo. AssiNale a opção que somente contenha
SUBSTANTIVOS. a)LANCHONETES - MUNDO - MCDONaLD'S b)lanchonetes - trinta e
sete - todo c)mundo - McDoNald's - todo d)todo - lanchonetes - trinta e sete Defesa da
questão e Observações: a)Certo. lanchonetes - mundo - McDoNald's Obs.: Trinta e sete numeral cardiNal Todo - pronome indefinido OU adjetivo Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

3701

4120

89937

152259

JULIANa DE LIMA PROFESSOR III DE
GALVÃO PEREIRA
CIÊNCIAS

JULIANa DE
PAULA SANTOS

ORIENTADOR
PEDAGÓGICO

1

1

31

12

Indeferido

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão
questioNada pelo candidato(a) trata do conteúdo programático: reprodução celular:
mitose e meiose Segundo fundamentação do candidato existem duas alterNativas para a
referida questão, sendo o gabarito correto separação das cromátides. No entanto, a
outra alterNativa questioNada pelo candidato refere-se à duplicação dos cromossomos,
entretanto, essa alterNativa não está associada ao solicitado ao candidato como correto,
uma vez que a duplicação dos cromossomos ocorre Na fase de intérfase, que é o período
que precede à divisão celular. Portanto, não ocorre duplicação de cromossomos Na
mitose e nem Na meiose, propriamente dita Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO <sub>Fonte: Amabis &amp; Martho. Biologia ModerNa.
São Paulo: 2016.</sub>
Em resposta à fundamentação do candidato da questão que foi escolhida pelo candidato
no sistema para abertura deste recurso, após análise desta banca conclui-se: A questão
argumentada não se refere a que o candidato abriu recurso Diante dos argumentos
apresentados pela banca, questão está mantida.

4124

4125

152259

152259

JULIANa DE
PAULA SANTOS

JULIANa DE
PAULA SANTOS

ORIENTADOR
PEDAGÓGICO

ORIENTADOR
PEDAGÓGICO

1

1

18

21

Indeferido

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão diz:
"O Estatuto da Criança e do Adolescente determiNa que a criança e o adolescente têm
direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o
exercício da cidadania e qualificação para o trabalho e, neste sentido, define garantias,
entre as quais NÃO consta:" O trecho da lei abordado nesta questão diz: Art. 53. A
criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de
sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho,
assegurando-se-lhes: I - igualdade de condições para o acesso e permanência Na escola;
II - direito de ser respeitado Por seus educadores; III - direito de contestar critérios
avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; IV - direito de
organização e participação em entidades estudantis; V - acesso à escola pública e
gratuita próxima de sua residência. V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua
residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a
mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. (Redação dada pela Lei nº 13.845,
de 2019) Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo
pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacioNais ANalisando as
alterNativas dadas temos: Igualdade de condições para o acesso e permanência Na
escola. OBS: refere-se ao inciso I do artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente
Direito de organização e participação em entidades estudantis. OBS: refere-se ao inciso
IV do artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente Direito de contestar critérios
avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. OBS: refere-se ao inciso
III do artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente Igualdade de condições Na
preparação para o acesso a instituições de ensino superior. OBS: não há neste, ou em
qualquer outro artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, a determiNação de que
deve ser GARANTIDO AO ESTUDANTE "Igualdade de condições Na PREPARAÇÃO para o
acesso a instituições de ensino superior". Se tal afirmação fosse verdadeira, o sistema
público de ensino seria OBRIGADO a ofertar, além da Educação Básica, cursos
preparatórios para provas de acesso a cursos superiores Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão trata
de uma das alterações feitas pela Lei Federal nº 12.976 à Lei de Diretrizes e bases da
Educação NacioNal., descrita abaixo: "Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a
matrícula das crianças Na educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade." (NR)
Disponível em: http://www.plaNalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2013/lei/l12796.htm Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.

4126

152259

4127

152259

3460

126625

3467

126625

JULIANa DE
PAULA SANTOS

JULIANa DE
PAULA SANTOS

ORIENTADOR
PEDAGÓGICO

ORIENTADOR
PEDAGÓGICO

JULIANa DE
PROFESSOR III DE
SOUZA MOREIRA
INGLÊS
GOMES

JULIANa DE
PROFESSOR III DE
SOUZA MOREIRA
INGLÊS
GOMES

1

23

Indeferido

1

38

Indeferido

2

29

Deferido

2

4

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão diz:
"O Ensino Fundamental, com duração de 9 (nove) anos, abrange a população Na faixa
etária dos 6 (seis) aos 14 (quatorze) anos de idade e se estende, também, a todos os
que:" - Optarem Por frequentá-lo em outro momento da vida. - Na idade própria, não
tiveram condições de frequentá-lo. - Os pais ou responsáveis decidiram educar em casa
neste período. - Nesta idade não foram considerados aptos a frequentá-lo As Diretrizes
Curriculares NacioNais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos dizem: Art. 8º O
Ensino Fundamental, com duração de 9 (nove) anos, abrange a população Na faixa etária
dos 6 (seis) aos 14 (quatorze) anos de idade e se estende, também, a todos os que, Na
idade própria, não tiveram condições de frequentá-lo Portanto, a opção correta é a que
diz: Na idade própria, não tiveram condições de frequentá-lo Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: "O pedagogo é
um pesquisador e estudioso no ambiente escolar. Deverá permanecer atento as
questões didático - pedagógicas, levando sempre em consideração em sua análise
oProjeto Político-Pedagógico da escola . Para tanto, deverá ter clareza da sua
característica principal, que é planejar, decidir, coordeNar, acompanhar, controlar,
avaliar e executar ações de forma articulada e planejada com os demais segmentos da
escola. Inclui aqui, os demais profissioNais dos diversos setores e as instâncias
colegiadas, que deverão ser fortalecidas Nas escolas, torNando-se representatividade
dos diversos segmentos."
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/Portals/pde/arquivos/641-4.pdf Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Considerando a falta de palavras sublinhadas Nas alterNativas, a questão será anulada.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

3658

87586

JÚLIO CESAR
ALVES RIBEIRO

3632

87586

JÚLIO CESAR
ALVES RIBEIRO

3641

87586

JÚLIO CESAR
ALVES RIBEIRO

3645

87586

JÚLIO CESAR
ALVES RIBEIRO

87586

JÚLIO CESAR
ALVES RIBEIRO

3650

3700

3703

92673

92673

KAMILLA COSTA
PEREIRA

KAMILLA COSTA
PEREIRA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

ORIENTADOR
PEDAGÓGICO

ORIENTADOR
PEDAGÓGICO

1

38

Deferido

DEFERIDO/ MUDANÇA DO GABARITO PARA A LETRA “A”

1

27

Indeferido

Indeferido

1

28

Indeferido

Indeferido

1

33

Indeferido

INDEFERIDO/ “PARA ( HAVER/ EXISTIR/ QUE HAJA) O BOM FUNCIONaMENTO...”

Indeferido

INDEFERIDO / OBSERVANDO O TEXTO, DE ONDE VEIO O FRAGMENTO, PERCEBE-SE QUE
O ADVÉRBIO, EM QUESTÃO, É APENaS RETÓRICO(FORÇA DE EXPRESSÃO), POIS, DE
MODO NENHUM, A IMPOSIÇÃO DE REGRAS FUNCIONaRIA COM “A MULHER” TRATADA
NO TEXTO.

1

2

2

34

28

30

Indeferido

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A coordeNação
pedagógica é exercida Por um educador, e como tal deve estar no combate a tudo aquilo
que desumaniza a escola: a reprodução da ideologia domiNante, o autoritarismo, o
conhecimento desvinculado da realidade, a evasão, a lógica classificatória e excludente, a
discrimiNação social Na e através da escola. O coordeNador, ao mesmo tempo em que
acolhe e engendra, deve ser questioNador, desequilibrador, provocador, animador e
disponibilizando subsídios que permitam o crescimento do grupo, tem um papel
relevante Na formação dos educadores, ajudando a elevar o nível de consciência:
tomada de consciência. Freire (1996), passagem do senso comum à consciência
filosófica. Saviane (2003), ou a criação de um novo patamar para o senso comum.
Boaventura Santos (1995). Passar de uma supervisão para outra - visão Fonte:
https://editorarealize.com.br/editora/aNais/enid/2015/TRABALHO_EV043_MD1_SA14_I
D1361_27062015174618.pdf Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: "O pedagogo é
um pesquisador e estudioso no ambiente escolar. Deverá permanecer atento as
questões didático - pedagógicas, levando sempre em consideração em sua análise
oProjeto Político-Pedagógico da escola . Para tanto, deverá ter clareza da sua
característica principal, que é planejar, decidir, coordeNar, acompanhar, controlar,
avaliar e executar ações de forma articulada e planejada com os demais segmentos da
escola. Inclui aqui, os demais profissioNais dos diversos setores e as instâncias
colegiadas, que deverão ser fortalecidas Nas escolas, torNando-se representatividade
dos diversos segmentos."
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/Portals/pde/arquivos/641-4.pdf Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

3707

134734

KAROLINE LUCAS PROFESSOR III DE
DE MENEZES
MATEMÁTICA

1

32

Deferido

3492

123354

KATIA ALEIXO VAZ

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

8

Indeferido

3515

123354

KATIA ALEIXO VAZ

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

36

Indeferido

151456

KELLY MOREIRA
DOS SANTOS

PROFESSOR III DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

3539

1

35

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: JUSTIFICATIVA
DA BANCA PARA TODAS AS QUESTÕES: AssiNale a opção correta. a)O McDoNald's, sendo
a maior rede de fast-food com mais de trinta mil lanchonetes pelo mundo, não agradou
aos bolivianos, fechando após quatorze anos de funcioNamento. b)A primeira lanchonete
instalada no país causou um verdadeiro alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o
capital estrangeiro em uma política neoliberal. c)Um dos motivos que levaram a rede a
fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano, que não queria
consumir os produtos da rede norte-americaNa. d)A rede tentou conquistar os
bolivianos, servindo as famosas Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho
saltenhas, à base de tomate e pimentas variadas Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O McDoNald's, sendo a maior rede de fast-food com mais de trinta mil
lanchonetes pelo mundo, não agradou aos bolivianos, fechando após quatorze anos de
funcioNamento. b)Errado. A primeira lanchonete instalada no país causou um verdadeiro
alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o capital estrangeiro em uma política
neoliberal. FRASE CORRETA: Antes do fracasso, Porém, a chegada do McDoNald's Na
Bolívia inicialmente causou comoção entre a população da capital, La Paz, onde a
PRIMEIRA LANCHONETE FOI INaUGURADA, EM 1997. c)Errado. Um dos motivos que
levaram a rede a fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano,
que não queria consumir os produtos da rede norte-americaNa. FRASE CORRETA: Em um
país ao mesmo tempo economicamente pobre e ORGULHOSO DE SUAS TRADIÇÕES
CULINÁRIAS. d)Errado. A rede tentou conquistar os bolivianos, servindo as famosas
Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho saltenhas, à base de tomate e
pimentas variadas. FRASE CORRETA: Os esforços para conquistar o público boliviano
incluíram oferecer temperos e lanches típicos, COMO O MOLHO LLAJUA, FEITO COM
TOMATE E PIMENTAS VARIADAS, OU AS FAMOSAS SALTENHAS, TRADICIONaL PASTEL
NORMALMENTE RECHEADO COM CARNE, POPULAR EM TODO O PAÍS Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

INDEFERIDO
Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação coerente
que invalida a questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.
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Em resposta à fundamentação do candidato da questão que foi escolhida pelo candidato
no sistema para abertura deste recurso, após análise desta banca conclui-se: <br> A
alterNativa correta está exatamente conforme letra de lei anexado no site da IAN, sendo
inquestionável sua legitimidade. Diante dos argumentos apresentados pela banca,
questão está mantida.</p>
Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se que o item "3" do conteúdo programático contempla:
"Conhecimentos específicos e diferentes possibilidades de inserção Na escola das
culturas corPorais de movimento: jogos, esPorte, ginástica, lutas, dança e capoeira." Uma
das possibilidades de inserção Na escola do conteúdo esPorte, que faz parte da cultura
corPoral de movimento, é de fato estudar a regras oficiais da modalidade, até como
forma do aluno lançar um olhar crítico acerca dessas práticas Na escola, e entre outras
conclusões, entender que não necessariamente precisam se ater às regras oficiais para
praticar o esPorte no ambiente escolar. Diante dos argumentos apresentados pela banca,
a questão está mantida. <br>
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INDEFERIDO / OBSERVANDO O TEXTO, DE ONDE VEIO O FRAGMENTO, PERCEBE-SE QUE
O ADVÉRBIO, EM QUESTÃO, É APENaS RETÓRICO(FORÇA DE EXPRESSÃO), POIS, DE
MODO NENHUM, A IMPOSIÇÃO DE REGRAS FUNCIONaRIA COM “A MULHER” TRATADA
NO TEXTO
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
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Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que
invalidasse a questão, tendo em vista que apresentou uma questão e Na fundamentação
do recurso argumentou acerca de um erro de digitação que não existe Na questão de
número 33 O recorrente não deixou claro o que poderia estar incorreto Na questão, mas
a título de esclarecimento essa banca informa que a Homeostase ocorre quando o corpo
está em repouso, enquanto o Estado Estável acontece com o corpo em atividade física,
que foi o caso Narrado no enunciado da questão e corroborado pelo próprio recorrente
em seu recurso que afirma: "Na questão a aluNa Jean Grey apresenta um aumento de
temperatura [...] ao realizar um esforço físico..."Assim sendo, o recorrente não
apresentou fundamentação que invalidasse a questão, a resposta correta é a alterNativa
que consta: "Estado Estável" Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão
está mantida.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: JUSTIFICATIVA
DA BANCA PARA TODAS AS QUESTÕES: AssiNale a opção correta. a)O McDoNald's, sendo
a maior rede de fast-food com mais de trinta mil lanchonetes pelo mundo, não agradou
aos bolivianos, fechando após quatorze anos de funcioNamento. b)A primeira lanchonete
instalada no país causou um verdadeiro alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o
capital estrangeiro em uma política neoliberal. c)Um dos motivos que levaram a rede a
fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano, que não queria
consumir os produtos da rede norte-americaNa. d)A rede tentou conquistar os
bolivianos, servindo as famosas Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho
saltenhas, à base de tomate e pimentas variadas Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O McDoNald's, sendo a maior rede de fast-food com mais de trinta mil
lanchonetes pelo mundo, não agradou aos bolivianos, fechando após quatorze anos de
funcioNamento. b)Errado. A primeira lanchonete instalada no país causou um verdadeiro
alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o capital estrangeiro em uma política
neoliberal. FRASE CORRETA: Antes do fracasso, Porém, a chegada do McDoNald's Na
Bolívia inicialmente causou comoção entre a população da capital, La Paz, onde a
PRIMEIRA LANCHONETE FOI INaUGURADA, EM 1997. c)Errado. Um dos motivos que
levaram a rede a fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano,
que não queria consumir os produtos da rede norte-americaNa. FRASE CORRETA: Em um
país ao mesmo tempo economicamente pobre e ORGULHOSO DE SUAS TRADIÇÕES
CULINÁRIAS. d)Errado. A rede tentou conquistar os bolivianos, servindo as famosas
Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho saltenhas, à base de tomate e
pimentas variadas. FRASE CORRETA: Os esforços para conquistar o público boliviano
incluíram oferecer temperos e lanches típicos, COMO O MOLHO LLAJUA, FEITO COM
TOMATE E PIMENTAS VARIADAS, OU AS FAMOSAS SALTENHAS, TRADICIONaL PASTEL
NORMALMENTE RECHEADO COM CARNE, POPULAR EM TODO O PAÍS Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
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Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Considerando o fato de que há algumas possibilidades historiográficas que permitem
interpretações variadas para um mesmo fato, a questão se mostrou dúbia Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão será anulada.
De acordo com Tavares (2012, p. 27), o Tratado de Alcáçovas-Toledo foi assiNado em
1479 "através do qual Portugal acreditava ter todas as terras firmes e ilhas, descobertas
ou Por se descobrir, desde que não estivessem sob domínio de príncipes cristãos, ao sul
de um paralelo traçado à altura das Canárias.Os espanhóis, entretanto, consideravam
que caberiam aos lusitanos as regiões junto ao litoral africano - contra Guinéa. As
divergências acerca da questão se iniciaram quando Cristóvão Colombo retornou da sua
primeira viagem à América e, em Portugal, entrevistou-se com D. João II, rei de Portugal.
O soberano, então, afirmou que as terras onde Colombo tinha chegado eram suas, de
acordo com o tratado de Toledo, gerando singular querela que acompanhou os Reinos
ibéricos até a assiNatura do Tratado de Tordesilhas, em 7 de junho de 1494" Fonte:
TAVARES, L. E. Brasil Lindeiro: o Sul (1479-1750). Navigator. v. 8. n. 15. 2012 Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

Em resposta à fundamentação do candidato da questão que foi escolhida pelo candidato
no sistema para abertura deste recurso, após análise desta banca conclui-se: A
alterNativa correta está exatamente conforme letra de lei, sendo inquestionável sua
legitimidade A lei é clara que a possibilidade do servidor ser provido em outro cargo
efetivo é uma EXCEÇÃO, e não uma regra conforme consta Na alterNativa Art. 17- O
servidor não poderá, sem prejuízo de seu cargo, ser provido em outro cargo efetivo,
salvo nos casos de acumulação legal definidos Na Constituição Federal Em relação a
referências ao capítulo, seção e artigo do referido estatuto de servidores, o candidato
deve conhecer toda legislação constante no conteúdo programático. O elaborador não
precisa referenciar minuciosamente, mas somente citar de qual legislação trata a
questão Diante dos argumentos apresentados pela banca, questão está mantida.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão
aborda a Lei Federal nº 10.639/03 que diz: "Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino
fundamental e médio, oficiais e particulares, torNa-se obrigatório o ensino sobre História
e Cultura Afro-Brasileira. ... § 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura AfroBrasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial Nas áreas
de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras." Disponível em:
http://www.plaNalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm Estando, Portanto, de
acordo com a alterNativa da questão que diz "No âmbito de todo o currículo escolar, em
especial Nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras." Vale
observar que em seu texto tal lei traz a seguinte informação: "LEI No 10.639, DE 9 DE
JANEIRO DE 2003. Mensagem de veto Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação NacioNal, para incluir no currículo
oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura AfroBrasileira", e dá outras providências." Como sinônimo de providências temos: Decisão e
ação para a realização de algo: 1 decisão, deliberação, diligência, resolução,
determiNação, medida, disposição, ordem, encaminhamento, atitude. Disponível em:
https://www.sinonimos.com.br/providencia/#:~:text=50%20sin%C3%B4nimos%20de%20
provid%C3%AAncia%20para,%2C%20ordem%2C%20encaminhamento%2C%20atitude
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

O enunciado apeNas elucida e contextualiza a questão proposta. Em nenhum momento
foi exigido que o candidato lesse as obras de James Henry Breasted. Ademais, a questão
está contemplada no seguinte ponto do edital: "3. Relação entre a sociedade, economia
e o meio ambiente, em diferentes momentos da História de povos do Mundo e do Brasil:
os povos caçadores e coletores; a revolução agrícola Na África e no Oriente Médio;
crescimento populacioNal e alteração do meio ambiente Na Europa medieval." Diante
dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.
Em 2020, o presidente DoNald Trump assinou o acordo Estados Unidos-México-CaNadá
(USMCA, a sigla em em inglês), que substitui o Tratado de Livre Comércio da América do
Norte (Nafta). Logo, o antigo tratado deixou de existir, uma vez que agora novas regras,
em um novo tratado entrou em vigor Fonte:
https://agenciabrasil.ebc.com.br/interNacioNal/noticia/2020-01/doNald-trump-assiNanovo-acordo-comercial-que-substitui-Nafta Diante dos argumentos apresentados pela
banca, a questão está mantida.
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O texto em questão foi criado pela referida banca. A questão não apresenta nenhum
erro material Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em resposta à
fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise desta
banca, conclui-se que, em que pese o erro material de constar em uma das alterNativas a
opção "I, II e II", o mesmo não interfere Na resolução da questão, tendo em vista que Na
alterNativa apontada pelo candidato consta a assertiva "I", assim sendo a escolha dessa
alterNativa como correta jamais poderia ser ventilada, pois a assertiva "I" do enunciado
está INCORRETA e o candidato deveria assiNalar a CORRETA. Desta forma não há que se
falar em inviabilidade de entendimento, pois o simples fato de aparecer a assertiva
incorreta Na alterNativa, já inviabiliza a sua marcação, não sendo motivo de
incompreensão Na resolução. Desta feita, o recorrente não apresentou fundamentação
que invalidasse a questão, a resposta correta é a alterNativa que consta: "II, apeNas".
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

Indeferido. Em resposta à fundamentação do candidato, a banca elaboradora informa
que o erro material referido pelo candidato não interfere Na questão uma vez que não
existe outra resolução com a nomenclatura citada, Portanto como o próprio candidato(a)
concluiu trata-se da RESOLUÇÃO CEB n°2, DE 7 DE ABRIL DE 1998.
" O sujeito da frase é 'a escolha dos topos de edificações'. O verbo 'é' está ao lado do
sujeito, sem vírgulas. O restante é predicado. A questão está correta QUESTÃO: Emprego
dos siNais de pontuação A escolha dos topos das edificações é pensada no índice de 40%
a 50% do escoamento de água Na cidade de São Paulo AssiNale a opção correta quanto à
nova pontuação a) Na cidade de São Paulo, no índice de 40% a 50% do escoamento de
água, é pensada a escolha dos topos das edificações. b)Na cidade de São Paulo, no índice
de 40% a 50% do escoamento de água é pensada a escolha dos topos das edificações.
c)No índice de 40% a 50% do escoamento de água, Na cidade de São Paulo, a escolha dos
topos das edificações, é pensada. d)No índice de 40% a 50%, do escoamento de água, Na
cidade de São Paulo, a escolha dos topos, das edificações, é pensada <br> Defesa da
questão e Observações: a)Certo. Na cidade de São Paulo, no índice de 40% a 50% do
escoamento de água, é pensada a escolha dos topos das edificações O destaque EM
NEGRITO demonstra os adjuntos adverbiais deslocados de lugar, Por isso, precisam ser
separados Por vírgulas. <br>"
" A solicitação do candidato NÃO corresponde à questão QUESTÃO P264Q51340 Análise
sintática: aposto Em entrevista ao JorNal da USP, Lucas Gobatti, 'engenheiro civil pela
Escola Politécnica da USP', diz que os tetos vegetados são armações interessantes Nas
cidades O termo destacado é a)aposto. b)sujeito simples. c)oração intercalada. d)oração
explicativa <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Aposto denomiNado aposto
explicativo, pois explica quem é Lucas Gobatti. OBS.: NÃO pode ser oração, pois não
contém verbo <br>"
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão trata
de uma das alterações feitas pela Lei Federal nº 12.976 à Lei de Diretrizes e bases da
Educação NacioNal., descrita abaixo: "Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a
matrícula das crianças Na educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade." (NR)
Disponível em: http://www.plaNalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2013/lei/l12796.htm Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A alterNativa
correta não está repetida e a presença de duas alterNativas iguais não impede a
interpretação da questão e a correta resolução da questão Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação coerente
que invalida a questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.
Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se que: O item "3" do conteúdo programático contempla:
"Conhecimentos específicos e diferentes possibilidades de inserção Na escola das
culturas corPorais de movimento: jogos, esPorte, ginástica, lutas, dança e capoeira." Uma
das possibilidades de inserção Na escola do conteúdo esPorte, que faz parte da cultura
corPoral de movimento, é de fato estudar a regras oficiais da modalidade, até como
forma do aluno lançar um olhar crítico acerca dessas práticas Na escola, e entre outras
conclusões, entender que não necessariamente precisam se ater às regras oficiais para
praticar o esPorte no ambiente escolar A questão é baseada Nas regras oficiais da
modalidade que versa: "O jogo terá duração de dois períodos iguais de 45 minutos cada,
que só poderão ser reduzidos se houver acordo entre o árbitro e as duas equipes, antes
do seu início e desde que haja previsão no regulamento da competição" Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida. <br>
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A coordeNação
pedagógica é exercida Por um educador, e como tal deve estar no combate a tudo aquilo
que desumaniza a escola: a reprodução da ideologia domiNante, o autoritarismo, o
conhecimento desvinculado da realidade, a evasão, a lógica classificatória e excludente, a
discrimiNação social Na e através da escola. O coordeNador, ao mesmo tempo em que
acolhe e engendra, deve ser questioNador, desequilibrador, provocador, animador e
disponibilizando subsídios que permitam o crescimento do grupo, tem um papel
relevante Na formação dos educadores, ajudando a elevar o nível de consciência:
tomada de consciência. Freire (1996), passagem do senso comum à consciência
filosófica. Saviane (2003), ou a criação de um novo patamar para o senso comum.
Boaventura Santos (1995). Passar de uma supervisão para outra - visão Fonte:
https://editorarealize.com.br/editora/aNais/enid/2015/TRABALHO_EV043_MD1_SA14_I
D1361_27062015174618.pdf Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: O conceito
atual de interdiscipliNaridade surgiu em meados do século 20, quando diversos autores
publicaram trabalhos questioNando a fragmentação dos saberes transmitidos Nas
instituições de ensino. Metodologias interdiscipliNares representam uma série de
vantagens para alunos, educadores, instituições de ensino e para a sociedade como um
todo, que ganha cidadãos com senso crítico apurado. Daí o potencial transformador do
método interdiscipliNar: aos poucos, ele promove a empatia, a solidariedade e a inclusão
social, começando dentro das escolas, centros de ensino e faculdades. a
interdiscipliNaridade auxilia Na formação de cidadãos bem informados e empáticos, pois
desafia as pessoas a se colocarem no lugar umas das outras para entender o que está Por
trás de uma crença. Essa capacidade é útil, também, para não cair em armadilhas como a
dissemiNação de notícias falsas (fake news) e para dar suPorte a estudantes
empoderados Fonte: https://fia.com.br/blog/interdiscipliNaridade/ Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

" Acentuação gráfica Estudos Na área de gestão de águas pluviais demonstram o
potencial dos tetos vegetados, pela promoção de serviços ecossistêmicos e a criação de
hábitats para espécies botânicas AssiNale a opção em que há somente palavras
acentuadas pela mesma regra a)hábitats - botânicas - ecossistêmicas b)espécies - hábitats
- botânicas c)águas - espécies - hábitats d)ecossistêmicas - botânicas - espécies <br>
Defesa da questão e Observações: A)Certo. Hábitats - botânicas - ecossistêmicas. Todas
são proparoxítoNas. OBS.: espécies e águas são paroxítoNas termiNadas em ditongo
crescente Resultados encontrados - VOLP - VOCABULÁRIO DA LÍNGUA PorTUGUESA DA
ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS Palavra habitats.m.2n. lat.Estrangeira hábitats. m.; pl.
hábitats habitatividades. f. Habitativo adj. es-pé-cie (no Brasil) Quantas sílabas tem
espécie? 3 sílabas (no Brasil), ou 4 sílabas (no Portugal e restante CPLP). No Brasil, é uma
palavra chamada paroxítoNa, acento tônico Na penúltima sílaba.
https://www.separaremsilabas.com/index.php?p=esp%C3%A9cie. BECHARA. <br>"
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.
Considerando o fato de que há algumas possibilidades historiográficas que permitem
interpretações variadas para um mesmo fato, a questão se mostrou dúbia Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão será anulada.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: JUSTIFICATIVA
DA BANCA PARA TODAS AS QUESTÕES: AssiNale a opção correta. a)O McDoNald's, sendo
a maior rede de fast-food com mais de trinta mil lanchonetes pelo mundo, não agradou
aos bolivianos, fechando após quatorze anos de funcioNamento. b)A primeira lanchonete
instalada no país causou um verdadeiro alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o
capital estrangeiro em uma política neoliberal. c)Um dos motivos que levaram a rede a
fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano, que não queria
consumir os produtos da rede norte-americaNa. d)A rede tentou conquistar os
bolivianos, servindo as famosas Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho
saltenhas, à base de tomate e pimentas variadas Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O McDoNald's, sendo a maior rede de fast-food com mais de trinta mil
lanchonetes pelo mundo, não agradou aos bolivianos, fechando após quatorze anos de
funcioNamento. b)Errado. A primeira lanchonete instalada no país causou um verdadeiro
alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o capital estrangeiro em uma política
neoliberal. FRASE CORRETA: Antes do fracasso, Porém, a chegada do McDoNald's Na
Bolívia inicialmente causou comoção entre a população da capital, La Paz, onde a
PRIMEIRA LANCHONETE FOI INaUGURADA, EM 1997. c)Errado. Um dos motivos que
levaram a rede a fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano,
que não queria consumir os produtos da rede norte-americaNa. FRASE CORRETA: Em um
país ao mesmo tempo economicamente pobre e ORGULHOSO DE SUAS TRADIÇÕES
CULINÁRIAS. d)Errado. A rede tentou conquistar os bolivianos, servindo as famosas
Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho saltenhas, à base de tomate e
pimentas variadas. FRASE CORRETA: Os esforços para conquistar o público boliviano
incluíram oferecer temperos e lanches típicos, COMO O MOLHO LLAJUA, FEITO COM
TOMATE E PIMENTAS VARIADAS, OU AS FAMOSAS SALTENHAS, TRADICIONaL PASTEL
NORMALMENTE RECHEADO COM CARNE, POPULAR EM TODO O PAÍS Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
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O enunciado apeNas elucida e contextualiza a questão proposta. Em nenhum momento
foi exigido que o candidato lesse as obras de James Henry Breasted. Ademais, a questão
está contemplada no seguinte ponto do edital: "3. Relação entre a sociedade, economia
e o meio ambiente, em diferentes momentos da História de povos do Mundo e do Brasil:
os povos caçadores e coletores; a revolução agrícola Na África e no Oriente Médio;
crescimento populacioNal e alteração do meio ambiente Na Europa medieval." Diante
dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Acentuação gráfica Estudos Na área de gestão de águas pluviais demonstram o
potencial dos tetos vegetados, pela promoção de serviços ecossistêmicos e a criação de
hábitats para espécies botânicas AssiNale a opção em que há somente palavras
acentuadas pela mesma regra a)hábitats - botânicas - ecossistêmicas b)espécies - hábitats
- botânicas c)águas - espécies - hábitats d)ecossistêmicas - botânicas - espécies <br>
Defesa da questão e Observações: A)Certo. Hábitats - botânicas - ecossistêmicas. Todas
são proparoxítoNas. OBS.: espécies e águas são paroxítoNas termiNadas em ditongo
crescente Resultados encontrados - VOLP - VOCABULÁRIO DA LÍNGUA PorTUGUESA DA
ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS Palavra habitats.m.2n. lat.Estrangeira hábitats. m.; pl.
hábitats habitatividades. f. Habitativo adj. es-pé-cie (no Brasil) Quantas sílabas tem
espécie? 3 sílabas (no Brasil), ou 4 sílabas (no Portugal e restante CPLP). No Brasil, é uma
palavra chamada paroxítoNa, acento tônico Na penúltima sílaba.
https://www.separaremsilabas.com/index.php?p=esp%C3%A9cie. BECHARA. <br>"

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Uma questão
objetiva tem que ser aNalisada dentro do contexto explicitado pela banca, e não em
interpretações subjetivas além do proposto Na questão. Não se trata de interpretação de
texto, mas de CLASSES DE PALAVRAS: VERBOS QUESTÃO: Verbo Os esforços para
conquistar o público boliviano 'incluíram' 'oferecer' temperos e lanches típicos a)
Pretérito perfeito do indicativo e infinitivo impessoal . b)Pretérito perfeito do indicativo
e infinitivo pessoal. c)Imperfeito do subjuntivo e particípio regular. d)Imperfeito do
subjuntivo e particípio irregular <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Pretérito
perfeito do indicativo = termiNação 'RAM' e infinitivo impessoal = termiNação em 'R' =
verbo não conjugado Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO."
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A coordeNação
pedagógica é exercida Por um educador, e como tal deve estar no combate a tudo aquilo
que desumaniza a escola: a reprodução da ideologia domiNante, o autoritarismo, o
conhecimento desvinculado da realidade, a evasão, a lógica classificatória e excludente, a
discrimiNação social Na e através da escola. O coordeNador, ao mesmo tempo em que
acolhe e engendra, deve ser questioNador, desequilibrador, provocador, animador e
disponibilizando subsídios que permitam o crescimento do grupo, tem um papel
relevante Na formação dos educadores, ajudando a elevar o nível de consciência:
tomada de consciência. Freire (1996), passagem do senso comum à consciência
filosófica. Saviane (2003), ou a criação de um novo patamar para o senso comum.
Boaventura Santos (1995). Passar de uma supervisão para outra - visão Fonte:
https://editorarealize.com.br/editora/aNais/enid/2015/TRABALHO_EV043_MD1_SA14_I
D1361_27062015174618.pdf Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
" id="RecResposta" required="required" class="form-control border-2"> Em resposta à
fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise desta
banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão, tendo em vista que apresentou uma questão e Na fundamentação do recurso
argumentou acerca de um erro de digitação que não existe Na questão de número 33 O
recorrente não deixou claro o que poderia estar incorreto Na questão, mas a título de
esclarecimento essa banca informa que a Homeostase ocorre quando o corpo está em
repouso, enquanto o Estado Estável acontece com o corpo em atividade física, que foi o
caso Narrado no enunciado da questão e corroborado pelo próprio recorrente em seu
recurso que afirma: "Na questão a aluNa Jean Grey apresenta um aumento de
temperatura [...] ao realizar um esforço físico..."Assim sendo, o recorrente não
apresentou fundamentação que invalidasse a questão, a resposta correta é a alterNativa
que consta: "Estado Estável" Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão
está mantida.
Considerando a falta de palavras sublinhadas Nas alterNativas, a questão será anulada.
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
Em resposta à fundamentação do candidato para abertura deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se: A questão traz em voga a análise de uma representação
cartográfica que não permite margem de erro ao ser aNalisada. Nenhuma das
alterNativas expressam a correta representação no mapa a não ser a que descreve o
Aquífero Guarani, onde lê-se<em> "O Aquífero Guarani, constituído pelas formações
Botucatu e Piramboia, sendo o maior maNancial de água doce subterrânea
transfronteiriço do mundo"</em> Vide: https://cetesb.sp.gov.br/aguassubterraneas/programa-de-monitoramento/consulta-Por-aquiferos
monitorados/aquifero-guarani/ Diante dos argumentos apresentados pela banca a
questão está mantida. <br>
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Em resposta à fundamentação do candidato para abertura deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se: A resposta indicada como correta Por esta banca afirma que o
BRICS "É um agrupamento econômico atualmente composto Por cinco países: Brasil,
Rússia, Índia, ChiNa e África do Sul. Não se trata de um bloco econômico, mas de um
mecanismo interNacioNal". A alterNativa que indica apeNas Brasil, Índia, ChiNa e África
do Sul como países membros não está completa, uma vez que a Rússia não é
mencioNada, sendo este país, participante inicial da formação do referido agrupamento
econômico. Ademais, o próprio acrônico BRICS é composto pelas letras que representam
cinco países: Brasil, Rússia, Índia, ChiNa e África do Sul Diante dos argumentos
apresentados pela banca a questão está mantida.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
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Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que
invalidasse a questão, tendo em vista que apresentou uma questão e Na fundamentação
do recurso argumentou acerca de um erro de digitação que não existe Na questão de
número 33 O recorrente não deixou claro o que poderia estar incorreto Na questão, mas
a título de esclarecimento essa banca informa que a Homeostase ocorre quando o corpo
está em repouso, enquanto o Estado Estável acontece com o corpo em atividade física,
que foi o caso Narrado no enunciado da questão e corroborado pelo próprio recorrente
em seu recurso que afirma: "Na questão a aluNa Jean Grey apresenta um aumento de
temperatura [...] ao realizar um esforço físico..."Assim sendo, o recorrente não
apresentou fundamentação que invalidasse a questão, a resposta correta é a alterNativa
que consta: "Estado Estável" Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão
está mantida.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

Considerando a falta de palavras sublinhadas Nas alterNativas, a questão será anulada.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
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Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão em
análise diz: Marcelo é dono de uma revendedora de carros que fiNancia os automóveis
em 24 vezes, com juros simples de 4,5% ao mês, mas um dia se atrapalhou e fez as
contas de um carro que custava R$ 87.000,00, fiNanciado pelo mesmo período, Porém
com juros compostos de 4,5% ao ano. De quanto seria o prejuízo de Marcelo se ele
tivesse vendido o automóvel nessa última condição? De acordo com as informações
dadas Na questão, a resolução é: - Se a venda fosse efetuada sob a modalidade de juros
simples. J = 87000*0,045*24 = 93.960,00 Total pago = 87000 + 93960 = 180.960 - Com a
venda efetuada sob a modalidade de juros compostos. M = 87000*(1 + 0,045)² M =
87000*1,092025 M = 95.006,17 OBS: a taxa de juros nesta modalidade é dada "ao ano",
Portanto o tempo usado será de 2 anos e não de 24 meses. Assim, a diferença entre o
valor recebido Na modalidade de juros compostos e o que seria recebido Na modalidade
de juros simples é: Prejuízo = 180.960 - 95.006,17 = 85.953,82 Afirmamos que teria sido
um prejuízo pois o valor recebido seria muito menor do real apurado Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que
invalidasse a questão, tendo em vista que apresentou uma questão e Na fundamentação
do recurso argumentou acerca de um erro de digitação que não existe Na questão de
número 33 O recorrente não deixou claro o que poderia estar incorreto Na questão, mas
a título de esclarecimento essa banca informa que a Homeostase ocorre quando o corpo
está em repouso, enquanto o Estado Estável acontece com o corpo em atividade física,
que foi o caso Narrado no enunciado da questão e corroborado pelo próprio recorrente
em seu recurso que afirma: "Na questão a aluNa Jean Grey apresenta um aumento de
temperatura [...] ao realizar um esforço físico..."Assim sendo, o recorrente não
apresentou fundamentação que invalidasse a questão, a resposta correta é a alterNativa
que consta: "Estado Estável" Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão
está mantida.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.
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MARCELA FRIAS PROFESSOR III DE
BARBOSA PINTO
CIÊNCIAS

MARCELLA
MOREIRA
FLUMINENSE

PROFESSOR III DE
INGLÊS

1

1

2

31

7

2

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão
questioNada pelo candidato(a) trata do conteúdo programático: reprodução celular:
mitose e meiose Segundo fundamentação do candidato existem duas alterNativas para a
referida questão, sendo o gabarito correto separação das cromátides. No entanto, a
outra alterNativa questioNada pelo candidato refere-se à duplicação dos cromossomos,
entretanto, essa alterNativa não está associada ao solicitado ao candidato como correto,
uma vez que a duplicação dos cromossomos ocorre Na fase de intérfase, que é o período
que precede à divisão celular. Portanto, não ocorre duplicação de cromossomos Na
mitose e nem Na meiose, propriamente dita Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO <sub>Fonte: Amabis &amp; Martho. Biologia ModerNa.
São Paulo: 2016.</sub>

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

4440

3915

4098

81402

162875

162875

MARCELLE
RODRIGUES
BARBOSA

MARCELO DE
OLIVEIRA

MARCELO DE
OLIVEIRA

PROFESSOR III DE
MATEMÁTICA

PROFESSOR III DE
MATEMÁTICA

PROFESSOR III DE
MATEMÁTICA

2

2

2

26

26

4

Deferido

Deferido

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

4170

162875

MARCELO DE
OLIVEIRA

PROFESSOR III DE
MATEMÁTICA

2

8

Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: JUSTIFICATIVA
DA BANCA PARA TODAS AS QUESTÕES: AssiNale a opção correta. a)O McDoNald's, sendo
a maior rede de fast-food com mais de trinta mil lanchonetes pelo mundo, não agradou
aos bolivianos, fechando após quatorze anos de funcioNamento. b)A primeira lanchonete
instalada no país causou um verdadeiro alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o
capital estrangeiro em uma política neoliberal. c)Um dos motivos que levaram a rede a
fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano, que não queria
consumir os produtos da rede norte-americaNa. d)A rede tentou conquistar os
bolivianos, servindo as famosas Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho
saltenhas, à base de tomate e pimentas variadas Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O McDoNald's, sendo a maior rede de fast-food com mais de trinta mil
lanchonetes pelo mundo, não agradou aos bolivianos, fechando após quatorze anos de
funcioNamento. b)Errado. A primeira lanchonete instalada no país causou um verdadeiro
alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o capital estrangeiro em uma política
neoliberal. FRASE CORRETA: Antes do fracasso, Porém, a chegada do McDoNald's Na
Bolívia inicialmente causou comoção entre a população da capital, La Paz, onde a
PRIMEIRA LANCHONETE FOI INaUGURADA, EM 1997. c)Errado. Um dos motivos que
levaram a rede a fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano,
que não queria consumir os produtos da rede norte-americaNa. FRASE CORRETA: Em um
país ao mesmo tempo economicamente pobre e ORGULHOSO DE SUAS TRADIÇÕES
CULINÁRIAS. d)Errado. A rede tentou conquistar os bolivianos, servindo as famosas
Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho saltenhas, à base de tomate e
pimentas variadas. FRASE CORRETA: Os esforços para conquistar o público boliviano
incluíram oferecer temperos e lanches típicos, COMO O MOLHO LLAJUA, FEITO COM
TOMATE E PIMENTAS VARIADAS, OU AS FAMOSAS SALTENHAS, TRADICIONaL PASTEL
NORMALMENTE RECHEADO COM CARNE, POPULAR EM TODO O PAÍS Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: JUSTIFICATIVA
DA BANCA PARA TODAS AS QUESTÕES: AssiNale a opção correta. a)O McDoNald's, sendo
a maior rede de fast-food com mais de trinta mil lanchonetes pelo mundo, não agradou
aos bolivianos, fechando após quatorze anos de funcioNamento. b)A primeira lanchonete
instalada no país causou um verdadeiro alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o
capital estrangeiro em uma política neoliberal. c)Um dos motivos que levaram a rede a
fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano, que não queria
consumir os produtos da rede norte-americaNa. d)A rede tentou conquistar os
bolivianos, servindo as famosas Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho
saltenhas, à base de tomate e pimentas variadas Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O McDoNald's, sendo a maior rede de fast-food com mais de trinta mil
lanchonetes pelo mundo, não agradou aos bolivianos, fechando após quatorze anos de
funcioNamento. b)Errado. A primeira lanchonete instalada no país causou um verdadeiro
alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o capital estrangeiro em uma política
neoliberal. FRASE CORRETA: Antes do fracasso, Porém, a chegada do McDoNald's Na
Bolívia inicialmente causou comoção entre a população da capital, La Paz, onde a
PRIMEIRA LANCHONETE FOI INaUGURADA, EM 1997. c)Errado. Um dos motivos que
levaram a rede a fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano,
que não queria consumir os produtos da rede norte-americaNa. FRASE CORRETA: Em um
país ao mesmo tempo economicamente pobre e ORGULHOSO DE SUAS TRADIÇÕES
CULINÁRIAS. d)Errado. A rede tentou conquistar os bolivianos, servindo as famosas
Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho saltenhas, à base de tomate e
pimentas variadas. FRASE CORRETA: Os esforços para conquistar o público boliviano
incluíram oferecer temperos e lanches típicos, COMO O MOLHO LLAJUA, FEITO COM
TOMATE E PIMENTAS VARIADAS, OU AS FAMOSAS SALTENHAS, TRADICIONaL PASTEL
NORMALMENTE RECHEADO COM CARNE, POPULAR EM TODO O PAÍS Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

131824

MARCELO LIMA PROFESSOR III DE
DO NaSCIMENTO
MATEMÁTICA

3709

161256

MARCIA CRISTINa
DE ARAUJO
TORRES

ORIENTADOR
PEDAGÓGICO

2

35

Indeferido

4104

116026

MÁRCIA CRISTINa
SERINO ALMEIDA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

35

Indeferido

INDEFERIDO / OBSERVANDO O TEXTO, DE ONDE VEIO O FRAGMENTO, PERCEBE-SE QUE
O ADVÉRBIO, EM QUESTÃO, É APENaS RETÓRICO(FORÇA DE EXPRESSÃO), POIS, DE
MODO NENHUM, A IMPOSIÇÃO DE REGRAS FUNCIONaRIA COM “A MULHER” TRATADA
NO TEXTO

4116

116026

MÁRCIA CRISTINa
SERINO ALMEIDA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

37

Indeferido

INDEFERIDO

3536

2

8

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A alterNativa
correta não está repetida e a presença de duas alterNativas iguais não impede a
interpretação da questão e a correta resolução da questão Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

3777

3787

115677

MARCOS
ALBERTO
CALHEIROS DE
MOURA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

115677

MARCOS
ALBERTO
CALHEIROS DE
MOURA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

3789

115677

3796

115677

MARCOS
ALBERTO
CALHEIROS DE
MOURA
MARCOS
ALBERTO
CALHEIROS DE
MOURA

2

2

21

22

Deferido

Deferido

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

23

Deferido

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

38

Deferido

Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.

DEFERIDO/ MUDANÇA DO GABARITO PARA A LETRA “A”

3776

115677

3792

115677

3820

115677

3441

167337

MARCOS
ALBERTO
CALHEIROS DE
MOURA

MARCOS
ALBERTO
CALHEIROS DE
MOURA
MARCOS
ALBERTO
CALHEIROS DE
MOURA
MARCOS TADEU
ROCHA DE
OLIVEIRA

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: JUSTIFICATIVA
DA BANCA PARA TODAS AS QUESTÕES: AssiNale a opção correta. a)O McDoNald's, sendo
a maior rede de fast-food com mais de trinta mil lanchonetes pelo mundo, não agradou
aos bolivianos, fechando após quatorze anos de funcioNamento. b)A primeira lanchonete
instalada no país causou um verdadeiro alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o
capital estrangeiro em uma política neoliberal. c)Um dos motivos que levaram a rede a
fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano, que não queria
consumir os produtos da rede norte-americaNa. d)A rede tentou conquistar os
bolivianos, servindo as famosas Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho
saltenhas, à base de tomate e pimentas variadas Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O McDoNald's, sendo a maior rede de fast-food com mais de trinta mil
lanchonetes pelo mundo, não agradou aos bolivianos, fechando após quatorze anos de
funcioNamento. b)Errado. A primeira lanchonete instalada no país causou um verdadeiro
alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o capital estrangeiro em uma política
neoliberal. FRASE CORRETA: Antes do fracasso, Porém, a chegada do McDoNald's Na
Bolívia inicialmente causou comoção entre a população da capital, La Paz, onde a
PRIMEIRA LANCHONETE FOI INaUGURADA, EM 1997. c)Errado. Um dos motivos que
levaram a rede a fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano,
que não queria consumir os produtos da rede norte-americaNa. FRASE CORRETA: Em um
país ao mesmo tempo economicamente pobre e ORGULHOSO DE SUAS TRADIÇÕES
CULINÁRIAS. d)Errado. A rede tentou conquistar os bolivianos, servindo as famosas
Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho saltenhas, à base de tomate e
pimentas variadas. FRASE CORRETA: Os esforços para conquistar o público boliviano
incluíram oferecer temperos e lanches típicos, COMO O MOLHO LLAJUA, FEITO COM
TOMATE E PIMENTAS VARIADAS, OU AS FAMOSAS SALTENHAS, TRADICIONaL PASTEL
NORMALMENTE RECHEADO COM CARNE, POPULAR EM TODO O PAÍS Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

8

Indeferido

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

28

Indeferido

INDEFERIDO, PorQUE FALTOU A CRASE ANTES DE “BUSCA” Na LETRA A

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

36

Indeferido

Indeferido

PROFESSOR III DE
MATEMÁTICA

1

32

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

3445

3503

3801

3815

3825

167337

125763

MARCOS TADEU
ROCHA DE
OLIVEIRA

PROFESSOR III DE
MATEMÁTICA

MARCOS VINICIUS PROFESSOR III DE
DE MACEDO
EDUCAÇÃO FÍSICA

84397

MARCUS VINICIUS PROFESSOR III DE
SILVA DE FREITAS EDUCAÇÃO FÍSICA

84397

MARCUS VINICIUS PROFESSOR III DE
SILVA DE FREITAS EDUCAÇÃO FÍSICA

84397

MARCUS VINICIUS PROFESSOR III DE
SILVA DE FREITAS EDUCAÇÃO FÍSICA

1

2

2

2

2

7

37

21

23

24

Indeferido

Indeferido

Deferido

Deferido

Deferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em resposta à
fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise desta
banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão, pois a argumentação do candidato corrobora com o gabarito apresentado Por
essa banca, ou seja, não há que se falar em erro no gabarito. Assim sendo, a resposta
correta é a alterNativa que consta: "Capoeira folclórica". Diante dos argumentos
apresentados pela banca, a questão está mantida Diante dos argumentos apresentados
pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e
para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino Diante dos argumentos a
banca conclui pela alteração do gabarito.

4014

146874

4021

146874

4026

146874

4368

139443

MARIA ALICE
PINHEIRO
GALLEGO DE
FREITAS

MARIA ALICE
PINHEIRO
GALLEGO DE
FREITAS
MARIA ALICE
PINHEIRO
GALLEGO DE
FREITAS
MARIA CARLA
COELHO
DOMINGOS

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Estudando
qualquer gramática, Por mais simples, percebe-se que 'mas também' não cabe Na frase
em questão. Não se memorizam conjunções e as aplica sem aNalisar o contexto sintático
da oração Sinônimo, em língua Portuguesa, não significa a mesma coisa. E, para se
utilizar o 'mas também', obrigatoriamente, necessitaria do 'não só', 'mas também' O
plano econômico NÃO SÓ (SOMENTE) Naufragou Na Bolívia, MAS TAMBÉM afundou o
McDoNald's Tal frase, sim, estaria correta, o que não é o caso da questão QUESTÃO:
Orações O plano econômico Naufragou Na Bolívia, 'assim como afundou o McDoNald's.'
A expressão em destaque é uma oração a)subordiNada adverbial comparativa.
b)subordiNada adverbial causal. c)coordeNada sindética explicativa. d)coordeNada
sindética aditiva Defesa da questão e Observações: a)Certo. subordiNada adverbial
comparativa. Oração subordiNada adverbial comparativa As orações subordiNadas
adverbiais comparativas exprimem comparação As conjunções subordiNativas adverbiais
utilizadas são: como, assim como, tal como, tanto como, tanto quanto, como se, do que,
quanto, tal, qual, tal qual, que nem, que (combiNado com menos ou mais). Exemplos:
Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão (é). Luísa estava nervosa Na reunião tal como
eu (estava) Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

9

Indeferido

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

27

Indeferido

INDEFERIDO

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

36

Indeferido

INDEFERIDO

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

36

Indeferido

INDEFERIDO

4309

4324

3500

3505

3511

139443

MARIA CARLA
COELHO
DOMINGOS

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

139443
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1

1

2

2

2

7

5
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Indeferido

Indeferido

Deferido

Deferido

Deferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e
para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino Diante dos argumentos a
banca conclui pela alteração do gabarito.
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1

5

Indeferido

INDEFERIDO

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão
questioNada pelo candidato(a) trata do conteúdo programático: órgãos e estruturas dos
sentidos Os candidatos questioNaram sobre a alterNativo do gabarito ter faltado um
consoante no nome mecanorreceptores, de fato, ocorreu a ausência de uma letra no
nome do referido receptor, no entanto, essa questão não desqualifica a questão ao
ponto da anulação e também não induz o candidato a marcar outra alterNativa, uma vez
que Nas demais opções encontram-se nomes que não são receptores sensoriais e que
em todas as demais alterNativas as torNam incorretas, tais como: transreceptores (A),
espirorreceptores (B) e otólitos (D). Sendo que espirorrecptores e transreceptores não
existem e otólito é uma estrutura interNa do ouvido Somado a isso, a classificação de
receptores sensoriais adotada são: mecanorreceptores, termorreceptores, receptores de
dor, quimiorreceptores e fotorreceptores Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO Fonte: Sônia Lopes e Sérgio Rosso. Corpo humano e vida
saudável. Editora moderNa, 2020.
Considerando o fato de que há algumas possibilidades historiográficas que permitem
interpretações variadas para um mesmo fato, a questão se mostrou dúbia Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão será anulada.
" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Estudando
qualquer gramática, Por mais simples, percebe-se que 'mas também' não cabe Na frase
em questão. Não se memorizam conjunções e as aplica sem aNalisar o contexto sintático
da oração Sinônimo, em língua Portuguesa, não significa a mesma coisa. E, para se
utilizar o 'mas também', obrigatoriamente, necessitaria do 'não só', 'mas também' O
plano econômico NÃO SÓ (SOMENTE) Naufragou Na Bolívia, MAS TAMBÉM afundou o
McDoNald's Tal frase, sim, estaria correta, o que não é o caso da questão QUESTÃO:
Orações O plano econômico Naufragou Na Bolívia, 'assim como afundou o McDoNald's.'
A expressão em destaque é uma oração a)subordiNada adverbial comparativa.
b)subordiNada adverbial causal. c)coordeNada sindética explicativa. d)coordeNada
sindética aditiva Defesa da questão e Observações: a)Certo. subordiNada adverbial
comparativa. Oração subordiNada adverbial comparativa As orações subordiNadas
adverbiais comparativas exprimem comparação As conjunções subordiNativas adverbiais
utilizadas são: como, assim como, tal como, tanto como, tanto quanto, como se, do que,
quanto, tal, qual, tal qual, que nem, que (combiNado com menos ou mais). Exemplos:
Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão (é). Luísa estava nervosa Na reunião tal como
eu (estava) Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
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9
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Estudando
qualquer gramática, Por mais simples, percebe-se que 'mas também' não cabe Na frase
em questão. Não se memorizam conjunções e as aplica sem aNalisar o contexto sintático
da oração Sinônimo, em língua Portuguesa, não significa a mesma coisa. E, para se
utilizar o 'mas também', obrigatoriamente, necessitaria do 'não só', 'mas também' O
plano econômico NÃO SÓ (SOMENTE) Naufragou Na Bolívia, MAS TAMBÉM afundou o
McDoNald's Tal frase, sim, estaria correta, o que não é o caso da questão QUESTÃO:
Orações O plano econômico Naufragou Na Bolívia, 'assim como afundou o McDoNald's.'
A expressão em destaque é uma oração a)subordiNada adverbial comparativa.
b)subordiNada adverbial causal. c)coordeNada sindética explicativa. d)coordeNada
sindética aditiva Defesa da questão e Observações: a)Certo. subordiNada adverbial
comparativa. Oração subordiNada adverbial comparativa As orações subordiNadas
adverbiais comparativas exprimem comparação As conjunções subordiNativas adverbiais
utilizadas são: como, assim como, tal como, tanto como, tanto quanto, como se, do que,
quanto, tal, qual, tal qual, que nem, que (combiNado com menos ou mais). Exemplos:
Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão (é). Luísa estava nervosa Na reunião tal como
eu (estava) Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: JUSTIFICATIVA
DA BANCA PARA TODAS AS QUESTÕES: AssiNale a opção correta. a)O McDoNald's, sendo
a maior rede de fast-food com mais de trinta mil lanchonetes pelo mundo, não agradou
aos bolivianos, fechando após quatorze anos de funcioNamento. b)A primeira lanchonete
instalada no país causou um verdadeiro alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o
capital estrangeiro em uma política neoliberal. c)Um dos motivos que levaram a rede a
fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano, que não queria
consumir os produtos da rede norte-americaNa. d)A rede tentou conquistar os
bolivianos, servindo as famosas Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho
saltenhas, à base de tomate e pimentas variadas Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O McDoNald's, sendo a maior rede de fast-food com mais de trinta mil
lanchonetes pelo mundo, não agradou aos bolivianos, fechando após quatorze anos de
funcioNamento. b)Errado. A primeira lanchonete instalada no país causou um verdadeiro
alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o capital estrangeiro em uma política
neoliberal. FRASE CORRETA: Antes do fracasso, Porém, a chegada do McDoNald's Na
Bolívia inicialmente causou comoção entre a população da capital, La Paz, onde a
PRIMEIRA LANCHONETE FOI INaUGURADA, EM 1997. c)Errado. Um dos motivos que
levaram a rede a fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano,
que não queria consumir os produtos da rede norte-americaNa. FRASE CORRETA: Em um
país ao mesmo tempo economicamente pobre e ORGULHOSO DE SUAS TRADIÇÕES
CULINÁRIAS. d)Errado. A rede tentou conquistar os bolivianos, servindo as famosas
Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho saltenhas, à base de tomate e
pimentas variadas. FRASE CORRETA: Os esforços para conquistar o público boliviano
incluíram oferecer temperos e lanches típicos, COMO O MOLHO LLAJUA, FEITO COM
TOMATE E PIMENTAS VARIADAS, OU AS FAMOSAS SALTENHAS, TRADICIONaL PASTEL
NORMALMENTE RECHEADO COM CARNE, POPULAR EM TODO O PAÍS Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão
questioNada pelo candidato(a) trata do conteúdo programático: Parasitologia (viroses,
bacterioses, protozooses, helmintoses e micoses) A questão foi extraída do Livro de
ensino médio da fonte, César, Sezar e Caldini. Biologia, volume 3. Editora Saraiva. São
Paulo, 2010, págiNa 265, adaptação dos hospedeiros, Portanto as letras a, c e d,
configuram-se como adaptações dos hospedeiros Somado a isso a questão que NÃO
configura-se como correta, sendo Portanto o gabarito da questão refere-se a feromômio
como adaptação dos hospedeiros, fato incorreto, visto que existem os feromônios
sexuais (reprodução), de alarme (utilizados em situações de perigo), de ataque (presença
de predadores), de agregação (alimentar). Dessa forma, o feromônio como adaptação
para evitar parasito está incorreto Diante dos argumentos apresentados pela banca,
RECURSO INDEFERIDO.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão
questioNada pelo candidato(a) trata do conteúdo programático: órgãos e estruturas dos
sentidos Os candidatos questioNaram sobre a alterNativo do gabarito ter faltado um
consoante no nome mecanorreceptores, de fato, ocorreu a ausência de uma letra no
nome do referido receptor, no entanto, essa questão não desqualifica a questão ao
ponto da anulação e também não induz o candidato a marcar outra alterNativa, uma vez
que Nas demais opções encontram-se nomes que não são receptores sensoriais e que
em todas as demais alterNativas as torNam incorretas, tais como: transreceptores (A),
espirorreceptores (B) e otólitos (D). Sendo que espirorrecptores e transreceptores não
existem e otólito é uma estrutura interNa do ouvido Somado a isso, a classificação de
receptores sensoriais adotada são: mecanorreceptores, termorreceptores, receptores de
dor, quimiorreceptores e fotorreceptores Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO Fonte: Sônia Lopes e Sérgio Rosso. Corpo humano e vida
saudável. Editora moderNa, 2020.
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.
Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação coerente
que invalida a questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.
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MARINa DE
SOUZA
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PROFESSOR III DE
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CIÊNCIAS

2

1

1

2

2

8

Indeferido

Indeferido

Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão é de
ACENTUAÇÃO GRÁFICA, não interpretação de texto APLICAÇÃO DAS REGRAS E
JUSTIFICATIVA DAS QUESTÕES: Acentuação gráfica Consta que, após a iNauguração, o
McDoNald's era capaz de parar o trânsito, Porém, o interesse caiu. O plano econômico
Naufragou Na Bolívia, assim como o McDoNald's. AssiNale a opção correta. a)Os
vocábulos 'trânsito, econômico' possuem a mesma regra de acentuação gráfica.
b)'Bolívia' é um vocábulo paroxítono acentuado Por termiNar em 'a'. c)Os vocábulos
'após' e 'Porém' possuem a mesma regra de acentuação gráfica. d)Os vocábulos 'trânsito,
econômico' são proparoxítonos cujas sílabas átoNas são 'trân' e 'nô' respectivamente
Defesa da questão e Observações: a)Certo. Os vocábulos 'trânsito, econômico' possuem
a mesma regra de acentuação gráfica. São proparoxítonos . b)Errado. Bolívia' é um
vocábulo paroxítono acentuado Por termiNar em 'a'. Por termiNar em ditongo
crescente. c)Errado. Os vocábulos 'após' e 'Porém' possuem a mesma regra de
acentuação gráfica. Após = oxítoNa termiNada em 'o(s)' e Porém = oxítoNa termiNada
em 'em'. d)Errado. Os vocábulos 'trânsito, econômico' são proparoxítonos cujas sílabas
átoNas são 'trân' e 'nô' respectivamente. Sílabas TÔNICAS Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão é
objetiva, vale o que está escrito no comando, e não no texto. Se foi suprimida a palavra
'cidade', os nomes das respectivas passam a ser o sujeito da frase, no caso, composto. O
candidato tem que se ater ao trecho dado pela banca, e não fazer interpretações
extratextual, o que torNaria a questão subjetiva QUESTÃO: Relações sintáticas Santa
Cruz de La Sierra e Cochabamba também receberam filiais AssiNale a opção correta a)O
sujeito é composto. b)O predicado é verbo-nomiNal. c)O núcleo do sujeito é 'Santa Cruz
de La Sierra'. d)O núcleo do predicado é 'filiais' Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O sujeito é composto = Santa Cruz de La Sierra (E) Cochabamba. b)Errado. O
predicado é verbo-nomiNal. Predicado verbal. c)Errado. O núcleo do sujeito é 'Santa Cruz
de La Sierra'. = Santa Cruz de La Sierra, Cochabamba. d)Errado. O núcleo do predicado é
'filiais'. Núcleo é o verbo 'receberam' Diante dos argumentos apresentados pela banca,
RECURSO INDEFERIDO."
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Indeferido
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
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INDEFERIDO / OBSERVANDO O TEXTO, DE ONDE VEIO O FRAGMENTO, PERCEBE-SE QUE
O ADVÉRBIO, EM QUESTÃO, É APENaS RETÓRICO(FORÇA DE EXPRESSÃO), POIS, DE
MODO NENHUM, A IMPOSIÇÃO DE REGRAS FUNCIONaRIA COM “A MULHER” TRATADA
NO TEXTO

1
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Indeferido

Indeferido

1
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Indeferido

Indeferido
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PorTUGUESA

1
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Indeferido

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A coordeNação
pedagógica é exercida Por um educador, e como tal deve estar no combate a tudo aquilo
que desumaniza a escola: a reprodução da ideologia domiNante, o autoritarismo, o
conhecimento desvinculado da realidade, a evasão, a lógica classificatória e excludente, a
discrimiNação social Na e através da escola. O coordeNador, ao mesmo tempo em que
acolhe e engendra, deve ser questioNador, desequilibrador, provocador, animador e
disponibilizando subsídios que permitam o crescimento do grupo, tem um papel
relevante Na formação dos educadores, ajudando a elevar o nível de consciência:
tomada de consciência. Freire (1996), passagem do senso comum à consciência
filosófica. Saviane (2003), ou a criação de um novo patamar para o senso comum.
Boaventura Santos (1995). Passar de uma supervisão para outra - visão Fonte:
https://editorarealize.com.br/editora/aNais/enid/2015/TRABALHO_EV043_MD1_SA14_I
D1361_27062015174618.pdf Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.
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INDEFERIDO / OBSERVANDO O TEXTO, DE ONDE VEIO O FRAGMENTO, PERCEBE-SE QUE
O ADVÉRBIO, EM QUESTÃO, É APENaS RETÓRICO(FORÇA DE EXPRESSÃO), POIS, DE
MODO NENHUM, A IMPOSIÇÃO DE REGRAS FUNCIONaRIA COM “A MULHER” TRATADA
NO TEXTO
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1
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Indeferido

INDEFERIDO

4318

ORIENTADOR
PEDAGÓGICO

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Estudando
qualquer gramática, Por mais simples, percebe-se que 'mas também' não cabe Na frase
em questão. Não se memorizam conjunções e as aplica sem aNalisar o contexto sintático
da oração Sinônimo, em língua Portuguesa, não significa a mesma coisa. E, para se
utilizar o 'mas também', obrigatoriamente, necessitaria do 'não só', 'mas também' O
plano econômico NÃO SÓ (SOMENTE) Naufragou Na Bolívia, MAS TAMBÉM afundou o
McDoNald's Tal frase, sim, estaria correta, o que não é o caso da questão QUESTÃO:
Orações O plano econômico Naufragou Na Bolívia, 'assim como afundou o McDoNald's.'
A expressão em destaque é uma oração a)subordiNada adverbial comparativa.
b)subordiNada adverbial causal. c)coordeNada sindética explicativa. d)coordeNada
sindética aditiva Defesa da questão e Observações: a)Certo. subordiNada adverbial
comparativa. Oração subordiNada adverbial comparativa As orações subordiNadas
adverbiais comparativas exprimem comparação As conjunções subordiNativas adverbiais
utilizadas são: como, assim como, tal como, tanto como, tanto quanto, como se, do que,
quanto, tal, qual, tal qual, que nem, que (combiNado com menos ou mais). Exemplos:
Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão (é). Luísa estava nervosa Na reunião tal como
eu (estava) Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: JUSTIFICATIVA
DA BANCA PARA TODAS AS QUESTÕES: AssiNale a opção correta. a)O McDoNald's, sendo
a maior rede de fast-food com mais de trinta mil lanchonetes pelo mundo, não agradou
aos bolivianos, fechando após quatorze anos de funcioNamento. b)A primeira lanchonete
instalada no país causou um verdadeiro alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o
capital estrangeiro em uma política neoliberal. c)Um dos motivos que levaram a rede a
fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano, que não queria
consumir os produtos da rede norte-americaNa. d)A rede tentou conquistar os
bolivianos, servindo as famosas Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho
saltenhas, à base de tomate e pimentas variadas Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O McDoNald's, sendo a maior rede de fast-food com mais de trinta mil
lanchonetes pelo mundo, não agradou aos bolivianos, fechando após quatorze anos de
funcioNamento. b)Errado. A primeira lanchonete instalada no país causou um verdadeiro
alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o capital estrangeiro em uma política
neoliberal. FRASE CORRETA: Antes do fracasso, Porém, a chegada do McDoNald's Na
Bolívia inicialmente causou comoção entre a população da capital, La Paz, onde a
PRIMEIRA LANCHONETE FOI INaUGURADA, EM 1997. c)Errado. Um dos motivos que
levaram a rede a fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano,
que não queria consumir os produtos da rede norte-americaNa. FRASE CORRETA: Em um
país ao mesmo tempo economicamente pobre e ORGULHOSO DE SUAS TRADIÇÕES
CULINÁRIAS. d)Errado. A rede tentou conquistar os bolivianos, servindo as famosas
Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho saltenhas, à base de tomate e
pimentas variadas. FRASE CORRETA: Os esforços para conquistar o público boliviano
incluíram oferecer temperos e lanches típicos, COMO O MOLHO LLAJUA, FEITO COM
TOMATE E PIMENTAS VARIADAS, OU AS FAMOSAS SALTENHAS, TRADICIONaL PASTEL
NORMALMENTE RECHEADO COM CARNE, POPULAR EM TODO O PAÍS Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se que: O item "3" do conteúdo programático contempla:
"Conhecimentos específicos e diferentes possibilidades de inserção Na escola das
culturas corPorais de movimento: jogos, esPorte, ginástica, lutas, dança e capoeira." Uma
das possibilidades de inserção Na escola do conteúdo esPorte, que faz parte da cultura
corPoral de movimento, é de fato estudar a regras oficiais da modalidade, até como
forma do aluno lançar um olhar crítico acerca dessas práticas Na escola, e entre outras
conclusões, entender que não necessariamente precisam se ater às regras oficiais para
praticar o esPorte no ambiente escolar A questão é baseada Nas regras oficiais da
modalidade que versa: "O jogo terá duração de dois períodos iguais de 45 minutos cada,
que só poderão ser reduzidos se houver acordo entre o árbitro e as duas equipes, antes
do seu início e desde que haja previsão no regulamento da competição" Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida. <br>
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão
questioNada pelo candidato(a) trata do conteúdo programático: reprodução celular:
mitose e meiose Segundo fundamentação do candidato existem duas alterNativas para a
referida questão, sendo o gabarito correto separação das cromátides. No entanto, a
outra alterNativa questioNada pelo candidato refere-se à duplicação dos cromossomos,
entretanto, essa alterNativa não está associada ao solicitado ao candidato como correto,
uma vez que a duplicação dos cromossomos ocorre Na fase de intérfase, que é o período
que precede à divisão celular. Portanto, não ocorre duplicação de cromossomos Na
mitose e nem Na meiose, propriamente dita Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO <sub>Fonte: Amabis &amp; Martho. Biologia ModerNa.
São Paulo: 2016.</sub>
Em resposta à fundamentação do candidato da questão que foi escolhida pelo candidato
no sistema para abertura deste recurso, após análise desta banca conclui-se: <br> A
alterNativa correta está exatamente conforme letra de lei anexado no site da IAN, sendo
inquestionável sua legitimidade. Diante dos argumentos apresentados pela banca,
questão está mantida.</p>
Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que
invalidasse a questão, tendo em vista que apresentou uma questão e Na fundamentação
do recurso argumentou acerca de um erro de digitação que não existe Na questão de
número 33 O recorrente não deixou claro o que poderia estar incorreto Na questão, mas
a título de esclarecimento essa banca informa que a Homeostase ocorre quando o corpo
está em repouso, enquanto o Estado Estável acontece com o corpo em atividade física,
que foi o caso Narrado no enunciado da questão e corroborado pelo próprio recorrente
em seu recurso que afirma: "Na questão a aluNa Jean Grey apresenta um aumento de
temperatura [...] ao realizar um esforço físico..."Assim sendo, o recorrente não
apresentou fundamentação que invalidasse a questão, a resposta correta é a alterNativa
que consta: "Estado Estável" Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão
está mantida.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
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Segundo a Portaria do Ministério da Saúde que aprova a Política NacioNal de Atenção
Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). "É proibida qualquer exclusão baseada em
idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, NacioNalidade, orientação sexual, identidade de
gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física,
intelectual, funcioNal e outras." Portanto a alterNativa encontra-se CORRETA. Sendo
assim, a banca conclui que o RECURSO ESTÁ INDEFERIDO, E A QUESTÃO ESTÁ MANTIDA.

Considerando a falta de palavras sublinhadas Nas alterNativas, a questão será anulada.

Considerando a falta de palavras sublinhadas Nas alterNativas, a questão será anulada.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

3807

3583

3704

104575

104575

86056

NaTALIA AMARAL PROFESSOR III DE
DOS SANTOS SUL
CIÊNCIAS

NaTALIA AMARAL PROFESSOR III DE
DOS SANTOS SUL
CIÊNCIAS

NaTALLY CHRIS
DA ROCHA
MENINI

PROFESSOR III DE
HISTÓRIA

1

1

2

7

26

26

Indeferido

Indeferido

Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão
questioNada pelo candidato(a) trata do conteúdo programático: órgãos e estruturas dos
sentidos Os candidatos questioNaram sobre a alterNativo do gabarito ter faltado um
consoante no nome mecanorreceptores, de fato, ocorreu a ausência de uma letra no
nome do referido receptor, no entanto, essa questão não desqualifica a questão ao
ponto da anulação e também não induz o candidato a marcar outra alterNativa, uma vez
que Nas demais opções encontram-se nomes que não são receptores sensoriais e que
em todas as demais alterNativas as torNam incorretas, tais como: transreceptores (A),
espirorreceptores (B) e otólitos (D). Sendo que espirorrecptores e transreceptores não
existem e otólito é uma estrutura interNa do ouvido Somado a isso, a classificação de
receptores sensoriais adotada são: mecanorreceptores, termorreceptores, receptores de
dor, quimiorreceptores e fotorreceptores Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO Fonte: Sônia Lopes e Sérgio Rosso. Corpo humano e vida
saudável. Editora moderNa, 2020.

O conhecimento histórico é registrado pelo historiador. O trabalho do historiador é
interpretar os fatos históricos ou as experiências humaNas com a ajuda dos registros e
vestígios que foram deixados Por um povo em um determiNado local e tempo. Nesse
sentido, o fato histórico necessariamente precisa ter a presença humaNa. Logo, tanto a
erupção de um vulcão em uma ilha desabitada do Oceano Pacífico há milhares de anos
quanto a a transição entre a era Pré-CambriaNa e a Paleozoica são fatos geológicos e não
históricos Fonte: https://www.sohistoria.com.br/ef2/paraqueserve/p3.php Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

3730

86056

NaTALLY CHRIS
DA ROCHA
MENINI

PROFESSOR III DE
HISTÓRIA

2

4

Indeferido

4224

167257

NaTHÁLIA GOMES
TOSTES

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

5

Indeferido

4236

167257

NaTHÁLIA GOMES
TOSTES

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

35

Indeferido

140659

PROFESSOR III DE
NaTHÁLIA PERES
LÍNGUA
DA SILVA NOBLAT
PorTUGUESA

140659

PROFESSOR III DE
NaTHÁLIA PERES
LÍNGUA
DA SILVA NOBLAT
PorTUGUESA

3608

3612

2

2

21

22

Deferido

Deferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

Indeferido
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e
para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino Diante dos argumentos a
banca conclui pela alteração do gabarito.

3621

3646

140659

140659

PROFESSOR III DE
NaTHÁLIA PERES
LÍNGUA
DA SILVA NOBLAT
PorTUGUESA

NaTHÁLIA PERES
DA SILVA NOBLAT

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

2

24

2

Deferido

Indeferido

Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

4059

3484

140659

99461

NaTHÁLIA PERES
DA SILVA NOBLAT

NÚBIA DA SILVA
SAMPAIO

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

PSICOPEDAGOGO

2

1

8

32

Indeferido

Deferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: JUSTIFICATIVA
DA BANCA PARA TODAS AS QUESTÕES: AssiNale a opção correta. a)O McDoNald's, sendo
a maior rede de fast-food com mais de trinta mil lanchonetes pelo mundo, não agradou
aos bolivianos, fechando após quatorze anos de funcioNamento. b)A primeira lanchonete
instalada no país causou um verdadeiro alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o
capital estrangeiro em uma política neoliberal. c)Um dos motivos que levaram a rede a
fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano, que não queria
consumir os produtos da rede norte-americaNa. d)A rede tentou conquistar os
bolivianos, servindo as famosas Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho
saltenhas, à base de tomate e pimentas variadas Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O McDoNald's, sendo a maior rede de fast-food com mais de trinta mil
lanchonetes pelo mundo, não agradou aos bolivianos, fechando após quatorze anos de
funcioNamento. b)Errado. A primeira lanchonete instalada no país causou um verdadeiro
alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o capital estrangeiro em uma política
neoliberal. FRASE CORRETA: Antes do fracasso, Porém, a chegada do McDoNald's Na
Bolívia inicialmente causou comoção entre a população da capital, La Paz, onde a
PRIMEIRA LANCHONETE FOI INaUGURADA, EM 1997. c)Errado. Um dos motivos que
levaram a rede a fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano,
que não queria consumir os produtos da rede norte-americaNa. FRASE CORRETA: Em um
país ao mesmo tempo economicamente pobre e ORGULHOSO DE SUAS TRADIÇÕES
CULINÁRIAS. d)Errado. A rede tentou conquistar os bolivianos, servindo as famosas
Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho saltenhas, à base de tomate e
pimentas variadas. FRASE CORRETA: Os esforços para conquistar o público boliviano
incluíram oferecer temperos e lanches típicos, COMO O MOLHO LLAJUA, FEITO COM
TOMATE E PIMENTAS VARIADAS, OU AS FAMOSAS SALTENHAS, TRADICIONaL PASTEL
NORMALMENTE RECHEADO COM CARNE, POPULAR EM TODO O PAÍS Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: O erro material
(palavraEXCETO) impede a interpretação da questão e a correta resolução da questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, QUESTÃO ANULADA.
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PSICOPEDAGOGO

1

1

1

2
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32

Indeferido

Indeferido

Deferido

" Acentuação gráfica Estudos Na área de gestão de águas pluviais demonstram o
potencial dos tetos vegetados, pela promoção de serviços ecossistêmicos e a criação de
hábitats para espécies botânicas AssiNale a opção em que há somente palavras
acentuadas pela mesma regra a)hábitats - botânicas - ecossistêmicas b)espécies - hábitats
- botânicas c)águas - espécies - hábitats d)ecossistêmicas - botânicas - espécies <br>
Defesa da questão e Observações: A)Certo. Hábitats - botânicas - ecossistêmicas. Todas
são proparoxítoNas. OBS.: espécies e águas são paroxítoNas termiNadas em ditongo
crescente Resultados encontrados - VOLP - VOCABULÁRIO DA LÍNGUA PorTUGUESA DA
ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS Palavra habitats.m.2n. lat.Estrangeira hábitats. m.; pl.
hábitats habitatividades. f. Habitativo adj. es-pé-cie (no Brasil) Quantas sílabas tem
espécie? 3 sílabas (no Brasil), ou 4 sílabas (no Portugal e restante CPLP). No Brasil, é uma
palavra chamada paroxítoNa, acento tônico Na penúltima sílaba.
https://www.separaremsilabas.com/index.php?p=esp%C3%A9cie. BECHARA. <br>"

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão trata
pura e simplesmente do entendimento do que é a Base NacioNal Comum Curricular BNCC, fundamentada no conceito que o próprio documento traz de si mesmo, de forma
clara e evidente "A Base NacioNal Comum Curricular A Base NacioNal Comum Curricular
(BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e
progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao
longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de todo a que tenham assegurados
seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que
preceitua o Plano NacioNal de Educação (PNE). Este documento normativo aplica-se
exclusivamente à educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação NacioNal (LDB, Lei nº 9.394/1996)<sub>1</sub>, e está
orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação humaNa
integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como
fundamentado Nas Diretrizes Curriculares NacioNais da Educação Básica
(DCN)<sub>2</sub>." Disponível em:
http://baseNacioNalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofiNal_site.p
df (págiNa 7) Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.
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1
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Deferido
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1
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Deferido
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114300
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PorTUGUESA

2
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Indeferido
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4212
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PROFESSOR III DE
MATEMÁTICA

1

2

5

21

Indeferido

Deferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

DEFERIDO/ MUDANÇA DO GABARITO PARA A LETRA A

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do(a) candidato(a), após análise desta banca conclui-se
que: A afirmativa "As lactoalbumiNas, lactoglobuliNas e caseíNa são as proteíNas
presentes no soro do leite'' é falsa, visto que a caseíNa não se encontra presente no soro
do leite. Sendo assim, a banca conclui que o RECURSO ESTÁ DEFERIDO, E O GABARITO
SERÁ ALTERADO. Sendo a alterNativa correta a: F, F, V. <br>

INDEFERIDO
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
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Deferido
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PorTUGUESA

2
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Indeferido
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NUTRICIONISTA

107179

PAULO GOMES
MARTINS

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
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PAULO GOMES
MARTINS

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

PAULO GOMES
MARTINS

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

162538

107179

2

2

2

2

2

2

22

23

34

21

23

24

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

Indeferido
Em resposta à fundamentação do(a) candidato(a), após análise desta banca conclui-se
que: A afirmativa "As lactoalbumiNas, lactoglobuliNas e caseíNa são as proteíNas
presentes no soro do leite'' é falsa, visto que a caseíNa não se encontra presente no soro
do leite. Sendo assim, a banca conclui que o RECURSO ESTÁ DEFERIDO, E O GABARITO
SERÁ ALTERADO. Sendo a alterNativa correta a: F, F, V. <br>
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e
para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino Diante dos argumentos a
banca conclui pela alteração do gabarito.

3584

107179

PAULO GOMES
MARTINS

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

2

Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

3845

107179

PAULO GOMES
MARTINS

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

32

Indeferido

Indeferido

3592

107179

PAULO GOMES
MARTINS

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

8

Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: JUSTIFICATIVA
DA BANCA PARA TODAS AS QUESTÕES: AssiNale a opção correta. a)O McDoNald's, sendo
a maior rede de fast-food com mais de trinta mil lanchonetes pelo mundo, não agradou
aos bolivianos, fechando após quatorze anos de funcioNamento. b)A primeira lanchonete
instalada no país causou um verdadeiro alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o
capital estrangeiro em uma política neoliberal. c)Um dos motivos que levaram a rede a
fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano, que não queria
consumir os produtos da rede norte-americaNa. d)A rede tentou conquistar os
bolivianos, servindo as famosas Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho
saltenhas, à base de tomate e pimentas variadas Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O McDoNald's, sendo a maior rede de fast-food com mais de trinta mil
lanchonetes pelo mundo, não agradou aos bolivianos, fechando após quatorze anos de
funcioNamento. b)Errado. A primeira lanchonete instalada no país causou um verdadeiro
alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o capital estrangeiro em uma política
neoliberal. FRASE CORRETA: Antes do fracasso, Porém, a chegada do McDoNald's Na
Bolívia inicialmente causou comoção entre a população da capital, La Paz, onde a
PRIMEIRA LANCHONETE FOI INaUGURADA, EM 1997. c)Errado. Um dos motivos que
levaram a rede a fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano,
que não queria consumir os produtos da rede norte-americaNa. FRASE CORRETA: Em um
país ao mesmo tempo economicamente pobre e ORGULHOSO DE SUAS TRADIÇÕES
CULINÁRIAS. d)Errado. A rede tentou conquistar os bolivianos, servindo as famosas
Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho saltenhas, à base de tomate e
pimentas variadas. FRASE CORRETA: Os esforços para conquistar o público boliviano
incluíram oferecer temperos e lanches típicos, COMO O MOLHO LLAJUA, FEITO COM
TOMATE E PIMENTAS VARIADAS, OU AS FAMOSAS SALTENHAS, TRADICIONaL PASTEL
NORMALMENTE RECHEADO COM CARNE, POPULAR EM TODO O PAÍS Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

3855

107179

PAULO GOMES
MARTINS

3862

107179

PAULO GOMES
MARTINS

4173

107179

PAULO GOMES
MARTINS

3696

107179

PAULO GOMES
MARTINS

4214

107179

PAULO GOMES
MARTINS

3711

107179

PAULO GOMES
MARTINS

3714

107179

PAULO GOMES
MARTINS

3830

107179

PAULO GOMES
MARTINS

3846

161939

PAULO HENRIQUE PROFESSOR III DE
JAMAR LOPES
INGLÊS

160511

PAULO SÉRGIO DE PROFESSOR III DE
ABREU BONFIM
MATEMÁTICA

3475

2

34

Indeferido

INDEFERIDO “PARA ( HAVER/ EXISTIR/ QUE HAJA) O BOM FUNCIONaMENTO...”

2

36

Indeferido

INDEFERIDO

2

39

Indeferido

INDEFERIDO / A EXPRESSÃO ‘INTUITIVAMENTE’ SUSTENTA A RESPOSTA DA BANCA.

2

26

Indeferido

INDEFERIDO/ O TEXTO NÃO FALA DE FIDELIDADE AO COMPANHEIRO.

2

40

Indeferido

Indeferido

2

27

Indeferido

INDEFERIDO/ “ É POSSÍVEL CONCILIAR AMBOS” , AQUI O TEXTO SUGERE QUE ELA TEM A
RELAÇÃO SOBRE CONTROLE (É APENaS UMA FUNDAMENTAÇÃO, HÁ MAIS)

2

28

Indeferido

INDEFERIDO, PorQUE FALTOU A CRASE ANTES DE “BUSCA” Na LETRA A

2

31

Indeferido

Indeferido

1

29

Deferido

1

32

Deferido

Considerando a falta de palavras sublinhadas Nas alterNativas, a questão será anulada.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

4436

113275

PAULO VICTOR
LOPES DA SILVA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

7

Indeferido

4445

113275

PAULO VICTOR
LOPES DA SILVA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

37

Indeferido

3482

83064

PAULO VITOR
GOMES LEHN

PROFESSOR III DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

2

33

Indeferido

4103

127605

PEDRO HENRIQUE
SOUZA SILVA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

37

Indeferido

4077

127605

PEDRO HENRIQUE
SOUZA SILVA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

2

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de VÍRGULA, é de ORAÇÃO. O que comanda a questão é a presença da conjunção
PorÉM Na oração em destaque. E a vírgula encontra-se PERFEITAMENTE colocada dentro
do padrão culto da norma, pois todos as regras são baseadas Na ABL e em Ivanildo
Bechara, o representante do Novo Acordo no Brasil, edição mais recente, número 39
QUESTÃO: Orações O McDoNald's de La Paz era capaz de parar o trânsito da cidade: 'aos
poucos, Porém, o interesse caiu.' A expressão em destaque é uma oração a)coordeNada
sindética adversativa. b)coordeNada sindética conclusiva. c)subordiNada adverbial
consecutiva. d)subordiNada adverbial causal Defesa da questão e Observações: a)Certo.
coordeNada sindética adversativa. Uso da conjunção PorÉM Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que
invalidasse a questão, tendo em vista que apresentou uma questão e Na fundamentação
do recurso argumentou acerca de um erro de digitação que não existe Na questão de
número 33 O recorrente não deixou claro o que poderia estar incorreto Na questão, mas
a título de esclarecimento essa banca informa que a Homeostase ocorre quando o corpo
está em repouso, enquanto o Estado Estável acontece com o corpo em atividade física,
que foi o caso Narrado no enunciado da questão e corroborado pelo próprio recorrente
em seu recurso que afirma: "Na questão a aluNa Jean Grey apresenta um aumento de
temperatura [...] ao realizar um esforço físico..."Assim sendo, o recorrente não
apresentou fundamentação que invalidasse a questão, a resposta correta é a alterNativa
que consta: "Estado Estável" Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão
está mantida.

Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

4096

120828

PRISCILA DUARTE
AMARAL

4097

120828

PRISCILA DUARTE
AMARAL

3833

107826

PRISCILA ELLEN
DA SILVA
FERREIRA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

34

Indeferido

INDEFERIDO / OBSERVANDO O TEXTO, DE ONDE VEIO O FRAGMENTO, PERCEBE-SE QUE
O ADVÉRBIO, EM QUESTÃO, É APENaS RETÓRICO(FORÇA DE EXPRESSÃO), POIS, DE
MODO NENHUM, A IMPOSIÇÃO DE REGRAS FUNCIONaRIA COM “A MULHER” TRATADA
NO TEXTO

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

36

Indeferido

INDEFERIDO

PROFESSOR III DE
CIÊNCIAS

2

30

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão
questioNada pelo candidato(a) trata do conteúdo programático: reprodução celular:
mitose e meiose Segundo fundamentação do candidato existem duas alterNativas para a
referida questão, sendo o gabarito correto separação das cromátides. No entanto, a
outra alterNativa questioNada pelo candidato refere-se à duplicação dos cromossomos,
entretanto, essa alterNativa não está associada ao solicitado ao candidato como correto,
uma vez que a duplicação dos cromossomos ocorre Na fase de intérfase, que é o período
que precede à divisão celular. Portanto, não ocorre duplicação de cromossomos Na
mitose e nem Na meiose, propriamente dita Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO <sub>Fonte: Amabis &amp; Martho. Biologia ModerNa.
São Paulo: 2016.</sub>

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

123567

PRISCILA MARIA PROFESSOR III DE
LÍNGUA
DE OLIVEIRA DIAS
PorTUGUESA
CHAVES

4384

123567

PRISCILA MARIA PROFESSOR III DE
LÍNGUA
DE OLIVEIRA DIAS
PorTUGUESA
CHAVES

2

35

Indeferido

INDEFERIDO / OBSERVANDO O TEXTO, DE ONDE VEIO O FRAGMENTO, PERCEBE-SE QUE
O ADVÉRBIO, EM QUESTÃO, É APENaS RETÓRICO(FORÇA DE EXPRESSÃO), POIS, DE
MODO NENHUM, A IMPOSIÇÃO DE REGRAS FUNCIONaRIA COM “A MULHER” TRATADA
NO TEXTO

4405

123567

PRISCILA MARIA PROFESSOR III DE
DE OLIVEIRA DIAS
LÍNGUA
CHAVES
PorTUGUESA

2

37

Indeferido

INDEFERIDO

4364

4213

137816

PROFESSOR III DE
PRISCILLA
EDUCAÇÃO
OLIVEIRA REIS DE
ARTÍSTICA
ANDRADE

2

2

2

24

Indeferido

Deferido

Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e
para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino Diante dos argumentos a
banca conclui pela alteração do gabarito.

4395

4400

137717

137717

PRISCILLA
OLIVEIRA REIS DE
ANDRADE

PRISCILLA
OLIVEIRA REIS DE
ANDRADE

ORIENTADOR
PEDAGÓGICO

ORIENTADOR
PEDAGÓGICO

1

1

1

8

Indeferido

Indeferido

TEXTO: Leitura, compreensão e interpretação de texto AssiNale a opção correta a)A
engenharia se baseia em mecanismos Naturais para a criação de serviços, a exemplo dos
tetos vegetados, cujo potencial refere-se à gestão e aproveitamento de águas pluviais.
b)O engenheiro agrônomo Lucas Gobatti, ao ser entrevistado pela USP, afirma que os
tetos vegetados seriam um jardim Nas lajes e nos telhados de casas e apartamento Nas
cidades. c)Como o clima no Brasil é variado, isso dificulta a utilização dos sistemas de
telhados vegetados em algumas cidades, sendo apeNas possível Na cidade de São Paulo.
d)As águas pluviais terão um novo destino, alimentando a população com sua cobertura
vegetal, além de aumentarem a capacidade de indivíduos polinizarem lugares
desfavoráveis Defesa da questão e Observações: a)CERTO. A engenharia se baseia em
mecanismos Naturais para a criação de serviços, a exemplo dos tetos vegetados, cujo
potencial refere-se à gestão e aproveitamento de águas pluviais. JUSTIFICATIVA: Estudos
Na área de gestão de águas pluviais demonstram o potencial dos tetos vegetados, pela
promoção de serviços ecossistêmicos e a criação de hábitats para espécies botânicas.
Este é mais um exemplo das soluções baseadas em mecanismos da Natureza,
frequentemente utilizadas Na engenharia. b)Errado. O engenheiro agrônomo Lucas
Gobatti, ao ser entrevistado pela USP, afirma que os tetos vegetados seriam um jardim
Nas lajes e nos telhados de casas e apartamento Nas cidades. FRASE CORRETA: Em
entrevista ao JorNal da USP, Lucas Gobatti, engenheiro civil pela Escola Politécnica da
USP, diz que os tetos vegetados são armações interessantes Nas cidades. Esse tipo de
estrutura teria a CONFIGURAÇÃO DE JARDINS SUSPENSOS, só que em cima de lajes e
telhados. c)Errado. Como o clima no Brasil é variado, isso dificulta a utilização dos
sistemas de telhados vegetados em algumas cidades, sendo apeNas possível Na cidade
de São Paulo. FRASE CORRETA: A diversidade de climas existente no Brasil PROPorCIONa
DESEMPENHOS DIFERENTES do mecanismo da captação pluvial, pois cada clima tem seu
regime de chuva e variações de temperatura. A escolha dos topos das edificações é
pensada no índice de 40% a 50% do escoamento de água Na cidade de São Paulo, MAS
PODERIA FUNCIONaR EM OUTRAS LOCALIDADES. d)Errado. As águas pluviais terão um
novo destino, alimentando a população com sua cobertura vegetal, além de
aumentarem a capacidade de indivíduos polinizarem lugares desfavoráveis. FRASE
CORRETA: Além de promover um novo destino para as águas pluviais, o telhado permite
a instalação de uma potencial cobertura vegetal. Na fase de testes, a VINDA DE
POLINIZADORES e o crescimento espontâneo de plantas ocasioNaram o desenvolvimento
de uma biodiversidade maior que, para Gobatti, possui relação com a CAPACIDADE DOS
INDIVÍDUOS COLONIZAREM UM LOCAL EM CONDIÇÕES MENOS FAVORÁVEIS <br>"
" Necessário atentar-se ao comando que diz O TERMO DESTACADO. A expressão ALÉM
DE não participa do texto em destaque conforme a questão abaixo QUESTÃO: Termos
oracioNais Além de 'promover um novo destino para as águas pluviais'.. O termo
destacado é uma oração a)subordiNada reduzida de infinitivo. b)subordiNada reduzida de
particípio. c)coordeNada sindética alterNativa. d)coordeNada sindética conclusiva Defesa
da questão e Observações: a)Certo. subordiNada reduzida de infinitivo. Verbo termiNado
em R. = promover. <br>"

4404

4412

137717

137717

PRISCILLA
OLIVEIRA REIS DE
ANDRADE

PRISCILLA
OLIVEIRA REIS DE
ANDRADE

ORIENTADOR
PEDAGÓGICO

ORIENTADOR
PEDAGÓGICO

1

1

17

24

Indeferido

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão trata
pura e simplesmente do entendimento do que é a Base NacioNal Comum Curricular BNCC, fundamentada no conceito que o próprio documento traz de si mesmo, de forma
clara e evidente "A Base NacioNal Comum Curricular A Base NacioNal Comum Curricular
(BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e
progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao
longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de todo a que tenham assegurados
seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que
preceitua o Plano NacioNal de Educação (PNE). Este documento normativo aplica-se
exclusivamente à educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação NacioNal (LDB, Lei nº 9.394/1996)<sub>1</sub>, e está
orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação humaNa
integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como
fundamentado Nas Diretrizes Curriculares NacioNais da Educação Básica
(DCN)<sub>2</sub>." Disponível em:
http://baseNacioNalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofiNal_site.p
df (págiNa 7) Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão diz:
Na Resolução n° 02 CNE/SEB/98 fica definido que a base comum NacioNal e sua parte
diversificada deverão integrar-se em torno do paradigma curricular, que vise a
estabelecer a relação entre a educação fundamental e: A vida profissioNal e as áreas de
conhecimento. A vida cidadã e a vida profissioNal. A vida cidadã, a vida profissioNal e as
áreas de conhecimento. A vida cidadã e as áreas de conhecimento A lei diz: IV - Em todas
as escolas deverá ser garantida a igualdade de acesso para alunos a uma base NacioNal
comum, de maneira a legitimar a unidade e a qualidade da ação pedagógica Na
diversidade NacioNal. A base comum NacioNal e sua parte diversificada deverão integrarse em torno do paradigma curricular, que vise a estabelecer a relação entre a educação
fundamental e: a) a vida cidadã através da articulação entre vários dos seus aspectos
como: 1. a saúde 2. a sexualidade 3. a vida familiar e social 4. o meio ambiente 5. o
trabalho 6. a ciência e a tecnologia b) as áreas de conhecimento: 1. Língua Portuguesa 2.
Língua MaterNa, para populações indígeNas e migrantes 3. Matemática 4. Ciências 5.
Geografia 6. História 7. Língua Estrangeira 8. Educação Artística 9. Educação Física 10.
Educação Religiosa, Na forma do art. 33 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Ou
seja: a) a vida cidadã b) as áreas de conhecimento ANalisando as alterNativas dadas
temos: A vida profissioNal e as áreas de conhecimento. OBS: "a vida profissioNal" não
constam Na lei citada A vida cidadã e a vida profissioNal. OBS: "a vida profissioNal" não
constam Na lei citada A vida cidadã, a vida profissioNal e as áreas de conhecimento. OBS:
"a vida profissioNal" não constam Na lei citada A vida cidadã e as áreas de
conhecimento. OBS: vida cidadã e as áreas de conhecimento constam Na lei citada
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4423

4430

137717

137717

PRISCILLA
OLIVEIRA REIS DE
ANDRADE

PRISCILLA
OLIVEIRA REIS DE
ANDRADE

ORIENTADOR
PEDAGÓGICO

ORIENTADOR
PEDAGÓGICO

1

1

27

36

Indeferido

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Somente a
afirmativa I está correta Por esclarece que mm suas diversas indicações percebe-se o PPP
como um instrumento teórico- metodológico, uma ferramenta que auxilia a enfrentar os
desafios do dia-a-dia da escola, mas de maneira orgânica, sistematizada, consciente e
participativa, dando novo significado a ação dos agentes no ambiente escolar Já a
afirmativas II está ERRADA pois de uma forma diversa, Porém CONTEXTUALIZADA (E NÃO
DESCONTEXTUALIZADA), o PPP é o plano global da escola, uma sistematização de um
processo de planejamento participativo, definindo com clareza qual ação educativa deve
ser realizada, baseado Na realidade de cada escola (VASCONCELLOS, 2004, p. 169) A
afirmativa III também está ERRADA, pois, Veiga (2001, p.110) conceitua o PPP como uma
ferramenta de trabalho que direcioNa o que será feito, de que forma, quando, e Por
quem, para chegar a resultados, harmonizando suas diretrizes com a realidade de cada
escola, determiNando seu compromisso com a clientela. IMPLICA EM UMA RELAÇÃO
CONTRATUAL, devendo ser aceito Por todos os envolvidos, necessitando para isso, ter a
participação democrática de todos os agentes Fonte:
https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/6336/1/Vin%C3%ADcius%20Roberto%20Moreira%2
0Lessa.pdf Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A coordeNação
pedagógica é exercida Por um educador, e como tal deve estar no combate a tudo aquilo
que desumaniza a escola: a reprodução da ideologia domiNante, o autoritarismo, o
conhecimento desvinculado da realidade, a evasão, a lógica classificatória e excludente, a
discrimiNação social Na e através da escola. O coordeNador, ao mesmo tempo em que
acolhe e engendra, deve ser questioNador, desequilibrador, provocador, animador e
disponibilizando subsídios que permitam o crescimento do grupo, tem um papel
relevante Na formação dos educadores, ajudando a elevar o nível de consciência:
tomada de consciência. Freire (1996), passagem do senso comum à consciência
filosófica. Saviane (2003), ou a criação de um novo patamar para o senso comum.
Boaventura Santos (1995). Passar de uma supervisão para outra - visão Fonte:
https://editorarealize.com.br/editora/aNais/enid/2015/TRABALHO_EV043_MD1_SA14_I
D1361_27062015174618.pdf Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Nas palavras
de Howard Gardner, "O maior desafio é conhecer cada criança como ela realmente é,
saber o que ela é capaz de fazer e centrar a educação Nas capacidades, forças e
interesses dessa criança". Por isso, o caminho da educação está Na <u>persoNalização
do ensino A educação persoNalizada leva em consideração que cada criança tem o seu
jeito de aprender, seja através de leitura, de atividades dinâmicas ou até de expressões
artísticas E uma das principais aliadas no processo de persoNalização do ensino é a
tecnologia. Com ferramentas educacioNais inovadoras, é possível indicar o melhor
caminho para que o aluno aprenda, considerando as suas habilidades e inteligências
individuais Fonte: https://tutormundi.com/blog/multiplas-inteligencias/ Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão está
fundamentada Na Dissertação intitulada "Ser Professor CoordeNador Pedagógico: sobre
o trabalho docente e sua autonomia", de autoria de Sâmara Carla Lopes Guerra de
Araújo, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação: Conhecimento e
Inclusão Social da Faculdade de Educação da Universidade Federal de MiNas Gerais Em
seu texto, a autora afirma que após o período de duas décadas de regime militar, o fiNal
dos anos de 1970 e, mais intensamente, a primeira metade dos anos de 1980 vão se
evidenciar como um período de abertura democrática, com movimentos de luta dos
educadores no Brasil em defesa da educação pública e de melhores condições de
trabalho. Começam a surgir críticas referentes ao caráter didático-metodológico e
organizacioNal dos processos educativos. Nesse contexto, emerge o termo gestão
democrática da educação, com o sentido de defesa de mecanismos mais coletivos e
participativos de planejamento e administração escolar. Aos poucos, no Brasil, a própria
nomenclatura desse campo de conhecimento vai sendo alterada, compreendendo-se
que o termo gestão é mais abrangente que administração, sendo o segundo carregado
de conotação técnica. Já o termo escolar passa a ser substituído Por educacioNal devido
à compreensão de que educação não acontece somente Na escola e que envolve os
sistemas são educacioNais Fonte: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/HJPB7CLGWM/1/ser_pcp_sobre_o_trabalho_docente_e_sua_autonomia_s_mara_c_l_g_de_a
raujo.pdf <br> Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Estudando
qualquer gramática, Por mais simples, percebe-se que 'mas também' não cabe Na frase
em questão. Não se memorizam conjunções e as aplica sem aNalisar o contexto sintático
da oração Sinônimo, em língua Portuguesa, não significa a mesma coisa. E, para se
utilizar o 'mas também', obrigatoriamente, necessitaria do 'não só', 'mas também' O
plano econômico NÃO SÓ (SOMENTE) Naufragou Na Bolívia, MAS TAMBÉM afundou o
McDoNald's Tal frase, sim, estaria correta, o que não é o caso da questão QUESTÃO:
Orações O plano econômico Naufragou Na Bolívia, 'assim como afundou o McDoNald's.'
A expressão em destaque é uma oração a)subordiNada adverbial comparativa.
b)subordiNada adverbial causal. c)coordeNada sindética explicativa. d)coordeNada
sindética aditiva Defesa da questão e Observações: a)Certo. subordiNada adverbial
comparativa. Oração subordiNada adverbial comparativa As orações subordiNadas
adverbiais comparativas exprimem comparação As conjunções subordiNativas adverbiais
utilizadas são: como, assim como, tal como, tanto como, tanto quanto, como se, do que,
quanto, tal, qual, tal qual, que nem, que (combiNado com menos ou mais). Exemplos:
Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão (é). Luísa estava nervosa Na reunião tal como
eu (estava) Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
Os efeitos de luz e sombra demonstram que quanto mais curta for a sombra projetada
do objeto, mais intensa será a borda da sombra Diante dos argumentos apresentados
pela banca, a questão está mantida Fonte: https://euquedesenhei.com/como-fazersombras
A cor pode ser entendida como sendo um aspecto de qualquer objeto que pode ser
descrito em termos de matiz, luminosidade e saturação. Nesse sentido: "Matiz, ou cor, se
refere à característica única que nos ajuda a diferenciar visualmente uma cor da outra.
Matizes ou cores são formadas pelos diferentes comprimentos de onda de luz. A
saturação, ou croma, se refere à pureza da cor. Como demonstra o exemplo de tabela de
variação, os níveis de saturação descrevem a tendência da cor de ir em direção a ou se
afastar do cinza. Com o máximo de saturação a cor não possui Nada de cinza; tais cores
são chamadas de vívidas, brilhantes, ricas, cheias, etc. Em níveis de saturação menores,
as cores contêm quantidades cada vez maiores de cinza, o que resulta em cores opacas.
E o brilho refere-se ao quanto a cor é clara ou escura. Mudanças de brilho podem ser
realizadas com a mistura da cor com diferentes proPorções de branco e preto. Uma cor
misturada com o branco é chamada de toNalidade, enquanto aquelas que são
misturadas com preto são chamadas de sombras. Brilho não deve ser confundido com
saturação." Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida
Fonte: http://www.laifi.com/laifi.php?id_laifi=656&amp;idC=7458#

A coordeNação motora global é pleNamente adquirida com a maturação do sistema
nervoso e motor, possibilita o aprendizado progressivo de habilidades. Logo, "o
desenvolvimento comPortamental é restringido pela maturação das células cerebrais,
como exemplo, considera-se que embora os bebês e as crianças sejam capazes de fazer
movimentos complexos, os níveis de coordeNação e controle motor fino só serão
alcançados após o término da formação da mieliNa, Na adolescência (Kolb e Whishaw,
2002)." Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida Fonte:
https://efdePortes.com/efd78/motor.htm
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A arte
paleocristã não dialoga em termos estéticos, estilísticos e temPorais com o estilo gótico.
Ademais, em termos de periodização, a arte paleocristã perdurou até o século V,
enquanto o período gótico teve início no século XI Diante dos argumentos apresentados
pela banca, a questão está mantida Diante dos argumentos apresentados pela banca,
RECURSO INDEFERIDO.
Durante o período colonial brasileiro, somente os meninos estudavam em escolas
regulares. A educação jesuíta, Por exemplo, "eram voltadas para o público masculino,
visando à formação de uma elite colonial culta e religiosa. Tanto as mulheres brancas,
ricas ou não, como as negras escravas e as indígeNas não tinham acesso à leitura e à
escrita." Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida Fonte:
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/rePortagens-artigos/rePortagens/14812-ahist%C3%B3ria-da-educa%C3%A7%C3%A3o-feminiNa

Considerando a falta de palavras sublinhadas Nas alterNativas, a questão será anulada.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e
para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino Diante dos argumentos a
banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação coerente
que invalida a questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: JUSTIFICATIVA
DA BANCA PARA TODAS AS QUESTÕES: AssiNale a opção correta. a)O McDoNald's, sendo
a maior rede de fast-food com mais de trinta mil lanchonetes pelo mundo, não agradou
aos bolivianos, fechando após quatorze anos de funcioNamento. b)A primeira lanchonete
instalada no país causou um verdadeiro alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o
capital estrangeiro em uma política neoliberal. c)Um dos motivos que levaram a rede a
fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano, que não queria
consumir os produtos da rede norte-americaNa. d)A rede tentou conquistar os
bolivianos, servindo as famosas Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho
saltenhas, à base de tomate e pimentas variadas Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O McDoNald's, sendo a maior rede de fast-food com mais de trinta mil
lanchonetes pelo mundo, não agradou aos bolivianos, fechando após quatorze anos de
funcioNamento. b)Errado. A primeira lanchonete instalada no país causou um verdadeiro
alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o capital estrangeiro em uma política
neoliberal. FRASE CORRETA: Antes do fracasso, Porém, a chegada do McDoNald's Na
Bolívia inicialmente causou comoção entre a população da capital, La Paz, onde a
PRIMEIRA LANCHONETE FOI INaUGURADA, EM 1997. c)Errado. Um dos motivos que
levaram a rede a fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano,
que não queria consumir os produtos da rede norte-americaNa. FRASE CORRETA: Em um
país ao mesmo tempo economicamente pobre e ORGULHOSO DE SUAS TRADIÇÕES
CULINÁRIAS. d)Errado. A rede tentou conquistar os bolivianos, servindo as famosas
Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho saltenhas, à base de tomate e
pimentas variadas. FRASE CORRETA: Os esforços para conquistar o público boliviano
incluíram oferecer temperos e lanches típicos, COMO O MOLHO LLAJUA, FEITO COM
TOMATE E PIMENTAS VARIADAS, OU AS FAMOSAS SALTENHAS, TRADICIONaL PASTEL
NORMALMENTE RECHEADO COM CARNE, POPULAR EM TODO O PAÍS Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

3926

3468

117906

117906

RAFAEL DE
PROFESSOR III DE
ALMEIDA SALLES
EDUCAÇÃO FÍSICA
MAGALHAES

RAFAEL DE
PROFESSOR III DE
ALMEIDA SALLES
EDUCAÇÃO FÍSICA
MAGALHAES

2

2

9

33

Indeferido

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão é de
ACENTUAÇÃO GRÁFICA, não interpretação de texto APLICAÇÃO DAS REGRAS E
JUSTIFICATIVA DAS QUESTÕES: Acentuação gráfica Consta que, após a iNauguração, o
McDoNald's era capaz de parar o trânsito, Porém, o interesse caiu. O plano econômico
Naufragou Na Bolívia, assim como o McDoNald's. AssiNale a opção correta. a)Os
vocábulos 'trânsito, econômico' possuem a mesma regra de acentuação gráfica.
b)'Bolívia' é um vocábulo paroxítono acentuado Por termiNar em 'a'. c)Os vocábulos
'após' e 'Porém' possuem a mesma regra de acentuação gráfica. d)Os vocábulos 'trânsito,
econômico' são proparoxítonos cujas sílabas átoNas são 'trân' e 'nô' respectivamente
Defesa da questão e Observações: a)Certo. Os vocábulos 'trânsito, econômico' possuem
a mesma regra de acentuação gráfica. São proparoxítonos . b)Errado. Bolívia' é um
vocábulo paroxítono acentuado Por termiNar em 'a'. Por termiNar em ditongo
crescente. c)Errado. Os vocábulos 'após' e 'Porém' possuem a mesma regra de
acentuação gráfica. Após = oxítoNa termiNada em 'o(s)' e Porém = oxítoNa termiNada
em 'em'. d)Errado. Os vocábulos 'trânsito, econômico' são proparoxítonos cujas sílabas
átoNas são 'trân' e 'nô' respectivamente. Sílabas TÔNICAS Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que
invalidasse a questão, tendo em vista que apresentou uma questão e Na fundamentação
do recurso argumentou acerca de um erro de digitação que não existe Na questão de
número 33 O recorrente não deixou claro o que poderia estar incorreto Na questão, mas
a título de esclarecimento essa banca informa que a Homeostase ocorre quando o corpo
está em repouso, enquanto o Estado Estável acontece com o corpo em atividade física,
que foi o caso Narrado no enunciado da questão e corroborado pelo próprio recorrente
em seu recurso que afirma: "Na questão a aluNa Jean Grey apresenta um aumento de
temperatura [...] ao realizar um esforço físico..."Assim sendo, o recorrente não
apresentou fundamentação que invalidasse a questão, a resposta correta é a alterNativa
que consta: "Estado Estável" Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão
está mantida.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em resposta à
fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise desta
banca, conclui-se que, em que pese o erro material de constar em uma das alterNativas a
opção "I, II e II", o mesmo não interfere Na resolução da questão, tendo em vista que Na
alterNativa apontada pelo candidato consta a assertiva "I", assim sendo a escolha dessa
alterNativa como correta jamais poderia ser ventilada, pois a assertiva "I" do enunciado
está INCORRETA e o candidato deveria assiNalar a CORRETA. Desta forma não há que se
falar em inviabilidade de entendimento, pois o simples fato de aparecer a assertiva
incorreta Na alterNativa, já inviabiliza a sua marcação, não sendo motivo de
incompreensão Na resolução. Desta feita, o recorrente não apresentou fundamentação
que invalidasse a questão, a resposta correta é a alterNativa que consta: "II, apeNas".
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se que: O item "3" do conteúdo programático contempla:
"Conhecimentos específicos e diferentes possibilidades de inserção Na escola das
culturas corPorais de movimento: jogos, esPorte, ginástica, lutas, dança e capoeira." Uma
das possibilidades de inserção Na escola do conteúdo esPorte, que faz parte da cultura
corPoral de movimento, é de fato estudar a regras oficiais da modalidade, até como
forma do aluno lançar um olhar crítico acerca dessas práticas Na escola, e entre outras
conclusões, entender que não necessariamente precisam se ater às regras oficiais para
praticar o esPorte no ambiente escolar A questão é baseada Nas regras oficiais da
modalidade que versa: "O jogo terá duração de dois períodos iguais de 45 minutos cada,
que só poderão ser reduzidos se houver acordo entre o árbitro e as duas equipes, antes
do seu início e desde que haja previsão no regulamento da competição" Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida. <br>

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

3458

121050

RAFAELA XAVIER
DE BARROS

3525

121050

RAFAELA XAVIER
DE BARROS

3537

121050

3544

121050

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
RAFAELA XAVIER
LÍNGUA
DE BARROS
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
RAFAELA XAVIER
LÍNGUA
DE BARROS
PorTUGUESA

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Estudando
qualquer gramática, Por mais simples, percebe-se que 'mas também' não cabe Na frase
em questão. Não se memorizam conjunções e as aplica sem aNalisar o contexto sintático
da oração Sinônimo, em língua Portuguesa, não significa a mesma coisa. E, para se
utilizar o 'mas também', obrigatoriamente, necessitaria do 'não só', 'mas também' O
plano econômico NÃO SÓ (SOMENTE) Naufragou Na Bolívia, MAS TAMBÉM afundou o
McDoNald's Tal frase, sim, estaria correta, o que não é o caso da questão QUESTÃO:
Orações O plano econômico Naufragou Na Bolívia, 'assim como afundou o McDoNald's.'
A expressão em destaque é uma oração a)subordiNada adverbial comparativa.
b)subordiNada adverbial causal. c)coordeNada sindética explicativa. d)coordeNada
sindética aditiva Defesa da questão e Observações: a)Certo. subordiNada adverbial
comparativa. Oração subordiNada adverbial comparativa As orações subordiNadas
adverbiais comparativas exprimem comparação As conjunções subordiNativas adverbiais
utilizadas são: como, assim como, tal como, tanto como, tanto quanto, como se, do que,
quanto, tal, qual, tal qual, que nem, que (combiNado com menos ou mais). Exemplos:
Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão (é). Luísa estava nervosa Na reunião tal como
eu (estava) Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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" TEXTO: Leitura, compreensão e interpretação de texto AssiNale a opção correta a)A
engenharia se baseia em mecanismos Naturais para a criação de serviços, a exemplo dos
tetos vegetados, cujo potencial refere-se à gestão e aproveitamento de águas pluviais.
b)O engenheiro agrônomo Lucas Gobatti, ao ser entrevistado pela USP, afirma que os
tetos vegetados seriam um jardim Nas lajes e nos telhados de casas e apartamento Nas
cidades. c)Como o clima no Brasil é variado, isso dificulta a utilização dos sistemas de
telhados vegetados em algumas cidades, sendo apeNas possível Na cidade de São Paulo.
d)As águas pluviais terão um novo destino, alimentando a população com sua cobertura
vegetal, além de aumentarem a capacidade de indivíduos polinizarem lugares
desfavoráveis Defesa da questão e Observações: a)CERTO. A engenharia se baseia em
mecanismos Naturais para a criação de serviços, a exemplo dos tetos vegetados, cujo
potencial refere-se à gestão e aproveitamento de águas pluviais. JUSTIFICATIVA: Estudos
Na área de gestão de águas pluviais demonstram o potencial dos tetos vegetados, pela
promoção de serviços ecossistêmicos e a criação de hábitats para espécies botânicas.
Este é mais um exemplo das soluções baseadas em mecanismos da Natureza,
frequentemente utilizadas Na engenharia. b)Errado. O engenheiro agrônomo Lucas
Gobatti, ao ser entrevistado pela USP, afirma que os tetos vegetados seriam um jardim
Nas lajes e nos telhados de casas e apartamento Nas cidades. FRASE CORRETA: Em
entrevista ao JorNal da USP, Lucas Gobatti, engenheiro civil pela Escola Politécnica da
USP, diz que os tetos vegetados são armações interessantes Nas cidades. Esse tipo de
estrutura teria a CONFIGURAÇÃO DE JARDINS SUSPENSOS, só que em cima de lajes e
telhados. c)Errado. Como o clima no Brasil é variado, isso dificulta a utilização dos
sistemas de telhados vegetados em algumas cidades, sendo apeNas possível Na cidade
de São Paulo. FRASE CORRETA: A diversidade de climas existente no Brasil PROPorCIONa
DESEMPENHOS DIFERENTES do mecanismo da captação pluvial, pois cada clima tem seu
regime de chuva e variações de temperatura. A escolha dos topos das edificações é
pensada no índice de 40% a 50% do escoamento de água Na cidade de São Paulo, MAS
PODERIA FUNCIONaR EM OUTRAS LOCALIDADES. d)Errado. As águas pluviais terão um
novo destino, alimentando a população com sua cobertura vegetal, além de
aumentarem a capacidade de indivíduos polinizarem lugares desfavoráveis. FRASE
CORRETA: Além de promover um novo destino para as águas pluviais, o telhado permite
a instalação de uma potencial cobertura vegetal. Na fase de testes, a VINDA DE
POLINIZADORES e o crescimento espontâneo de plantas ocasioNaram o desenvolvimento
de uma biodiversidade maior que, para Gobatti, possui relação com a CAPACIDADE DOS
INDIVÍDUOS COLONIZAREM UM LOCAL EM CONDIÇÕES MENOS FAVORÁVEIS
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Em resposta à fundamentação do candidato(a), a banca elaboradora concluiu que o
recurso não é procedente, devido aos fatos apresentados abaixo: <br> ''Mudanças
gástricas também podem ocorrer. A diminuição da mucosa gástrica leva a uma
iNabilidade para resistir a lesões tais como câncer, úlceras e infecções. A gastrite causa
inflamação e dor, retardo no esvaziamento gástrico e desconforto. Todos esses fatores
afetam a biodisponibilidade de nutrientes como o cálcio e o zinco e aumentam o risco de
desenvolver uma doença causada Por deficiência crônica, tal como osteoPorose.'' ''A
gastrite prolongada pode resultar em atrofia e perda de células parietais do estômago,
com perda da secreção de HCl (acloridria) e fator intrínseco.'' ''Os estados de baixa acidez
resultam em redução Na absorção de ferro, cálcio e outros nutrientes, Por causa do
papel do ácido gástrico no aumento da biodisponibilidade dessas substâncias. '' ''A
hipocloridria e a acloridria são respectivamente definidas como a falta ou ausência de
ácido (HCl) no fluido gástrico (YAGO et al., 2013). A acloridria e a hipocloridria poderiam
potencialmente resultar Na redução de vários nutrientes listados anteriormente, levando
potencialmente a deficiências nutricioNais.'' YAGO M.A.R., FRYMOYER A.R., SMELICK G.S.
et al. Gastric ication with Betaine HCl in Healthy Volunteers with Rabeprazole-induced
Hypochlorhydria. Mol Pharm 2013;10(11):4032-4037 MAHAN L K e ESCOTT-STUMP S.
Krause - Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. 14ª Edição, Ed. Elsevier, 2018 <br> Sendo
assim, a banca conclui que o RECURSO ESTÁ INDEFERIDO, E A QUESTÃO ESTÁ MANTIDA.
Sendo: V, F, V, conforme gabarito.
Em resposta à fundamentação do candidato para abertura deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se: A questão traz em voga a análise de uma representação
cartográfica que não permite margem de erro ao ser aNalisada. Nenhuma das
alterNativas expressam a correta representação no mapa a não ser a que descreve o
Aquífero Guarani, onde lê-se<em> "O Aquífero Guarani, constituído pelas formações
Botucatu e Piramboia, sendo o maior maNancial de água doce subterrânea
transfronteiriço do mundo"</em> Vide: https://cetesb.sp.gov.br/aguassubterraneas/programa-de-monitoramento/consulta-Por-aquiferos
monitorados/aquifero-guarani/ Diante dos argumentos apresentados pela banca a
questão está mantida. <br>
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
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Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se que: O item "3" do conteúdo programático contempla:
"Conhecimentos específicos e diferentes possibilidades de inserção Na escola das
culturas corPorais de movimento: jogos, esPorte, ginástica, lutas, dança e capoeira." Uma
das possibilidades de inserção Na escola do conteúdo esPorte, que faz parte da cultura
corPoral de movimento, é de fato estudar a regras oficiais da modalidade, até como
forma do aluno lançar um olhar crítico acerca dessas práticas Na escola, e entre outras
conclusões, entender que não necessariamente precisam se ater às regras oficiais para
praticar o esPorte no ambiente escolar A questão é baseada Nas regras oficiais da
modalidade que versa: "O jogo terá duração de dois períodos iguais de 45 minutos cada,
que só poderão ser reduzidos se houver acordo entre o árbitro e as duas equipes, antes
do seu início e desde que haja previsão no regulamento da competição" Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida. <br>

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que
invalidasse a questão, tendo em vista que apresentou uma questão e Na fundamentação
do recurso argumentou acerca de um erro de digitação que não existe Na questão de
número 33 O recorrente não deixou claro o que poderia estar incorreto Na questão, mas
a título de esclarecimento essa banca informa que a Homeostase ocorre quando o corpo
está em repouso, enquanto o Estado Estável acontece com o corpo em atividade física,
que foi o caso Narrado no enunciado da questão e corroborado pelo próprio recorrente
em seu recurso que afirma: "Na questão a aluNa Jean Grey apresenta um aumento de
temperatura [...] ao realizar um esforço físico..."Assim sendo, o recorrente não
apresentou fundamentação que invalidasse a questão, a resposta correta é a alterNativa
que consta: "Estado Estável" Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão
está mantida.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão diz:
a) Os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito
ao bem comum. b) Os princípios dos Direitos e Deveres da Cidadania, do exercício da
criticidade e do respeito à ordem democrática. c) Os princípios estéticos da sensibilidade,
da criatividade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais. De acordo com a
Resolução n° 02 CNE/SEB/98 os itens citados correspondem a: Na referida resolução
temos: Art. 3º. São as seguintes as Diretrizes Curriculares NacioNais para o Ensino
Fundamental: I - As escolas deverão estabelecer como norteadores de suas ações
pedagógicas: a) os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade
e do respeito ao bem comum; b) os princípios dos Direitos e Deveres da Cidadania, do
exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática; c) os princípios estéticos da
sensibilidade, da criatividade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais Nas
alterNativas da questão temos: Princípios que regem as ações pedagógicas e
administrativas da equipe gestora de uma instituição de ensino. OBS: não há menção às
ações administrativas Na referida resolução Princípios que compõem o Regimento
Escolar. OBS: o Regimento Escolar determiNa regras de conduta e não ações pedagógicas
Princípios que os Sistemas de Ensino deverão estabelecer como regra para a prática
pedagógica de todo docente. OBS: a resolução não está direcioNada exclusivamente à
prática pedagógica do docente Princípios que as escolas deverão estabelecer como
norteadores de suas ações pedagógicas. OBS: esta alterNativa traz exatamente o que diz
a resolução Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.

Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e
para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino Diante dos argumentos a
banca conclui pela alteração do gabarito.
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Considerando a falta de palavras sublinhadas Nas alterNativas, a questão será anulada.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação a argumentação do candidato(a) a banca conclui que o
recursos não assiste ao recorrente pelos motivos apresentados abaixo: A partir de uma
leitura atenta do texto, é possível observar que o tema central seria a troca de
ingredientes (alface Por repolho) pela Rede de Restaurantes KFC (inclusive fica expresso
no título) Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão é de
ACENTUAÇÃO GRÁFICA, não interpretação de texto APLICAÇÃO DAS REGRAS E
JUSTIFICATIVA DAS QUESTÕES: Acentuação gráfica Consta que, após a iNauguração, o
McDoNald's era capaz de parar o trânsito, Porém, o interesse caiu. O plano econômico
Naufragou Na Bolívia, assim como o McDoNald's. AssiNale a opção correta. a)Os
vocábulos 'trânsito, econômico' possuem a mesma regra de acentuação gráfica.
b)'Bolívia' é um vocábulo paroxítono acentuado Por termiNar em 'a'. c)Os vocábulos
'após' e 'Porém' possuem a mesma regra de acentuação gráfica. d)Os vocábulos 'trânsito,
econômico' são proparoxítonos cujas sílabas átoNas são 'trân' e 'nô' respectivamente
Defesa da questão e Observações: a)Certo. Os vocábulos 'trânsito, econômico' possuem
a mesma regra de acentuação gráfica. São proparoxítonos . b)Errado. Bolívia' é um
vocábulo paroxítono acentuado Por termiNar em 'a'. Por termiNar em ditongo
crescente. c)Errado. Os vocábulos 'após' e 'Porém' possuem a mesma regra de
acentuação gráfica. Após = oxítoNa termiNada em 'o(s)' e Porém = oxítoNa termiNada
em 'em'. d)Errado. Os vocábulos 'trânsito, econômico' são proparoxítonos cujas sílabas
átoNas são 'trân' e 'nô' respectivamente. Sílabas TÔNICAS Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4025

89239

RAPHAELA ALVES
PROFESSOR III DE
DOS SANTOS
MATEMÁTICA
CARDOSO

2

28

Indeferido

4086

125795

RAQUEL DE
PROFESSOR III DE
PAULA MOREIRA
INGLÊS
LISBÔA

1

29

Deferido

3717

160140

RAQUEL PAULA
MARTINS DE
OLIVEIRA

PROFESSOR III DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

1

3

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão em
análise diz: "Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ideia, através de um aplicativo de
celular, entre os dias 5 e 11 de abril deste ano, aponta que apeNas 3% dos homens
brasileiros se consideram feios. Os dados foram obtidos Por amostragem com 663
entrevistas, a qual reflete o conjunto dos brasileiros, respaldados pelo Censo de 2010 e a
Pesquisa NacioNal Por Amostra de Domicílios (PNaD) de 2021. A metodologia da
pesquisa seguiu as informações do Censo e da PNaD para captar os entrevistados. Do
grupo que participou da entrevista, 44% moram no Sudeste, 27% no Nordeste, 14% no
Sul, 8% no Norte e 8% no Centro-Oeste. As informações foram compartilhadas no site
GQ Brasil." Disponível em:
ttps://www.opovo.com.br/noticias/brasil/2022/05/11/pesquisaaponta-que-apeNas-3dos-homens-se-consideram-feios-no-brasil.html Supondo que se mantenha a média de
apeNas 8% dos homens se acharem feios em cada região, do total de entrevistados,
aproximadamente, quantos homens do nordeste disseram que não são feios? De acordo
com os dados fornecidos pela questão, a resolução é: Total de entrevistados = 663
homens Total de entrevistados no nordestes = 27% de 663 = 663*0,27 = 179,01 Total de
feios = 8% Total de não feios = 92% de 179,01 = 179,01*0,92 = 164,6892 Como a questão
pede a quantidade aproximada, utilizando a regra de arredondamento, chegamos ao
resultado de. 165 Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.

Considerando a falta de palavras sublinhadas Nas alterNativas, a questão será anulada.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em uma
questão objetiva, semelhante não é igual. E não há caso de semelhança Explicação da
questão: Substantivo Cerca de trinta e sete mil lanchonetes do McDoNald's funcioNam
hoje espalhadas Por todo mundo. AssiNale a opção que somente contenha
SUBSTANTIVOS. a)LANCHONETES - MUNDO - MCDONaLD'S b)lanchonetes - trinta e
sete - todo c)mundo - McDoNald's - todo d)todo - lanchonetes - trinta e sete Defesa da
questão e Observações: a)Certo. lanchonetes - mundo - McDoNald's Obs.: Trinta e sete numeral cardiNal Todo - pronome indefinido OU adjetivo Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

3865

3872

3875

132817

132817

132817

RÉGIS HENRIQUE PROFESSOR III DE
DE OLIVEIRA LEAL EDUCAÇÃO FÍSICA

RÉGIS HENRIQUE PROFESSOR III DE
DE OLIVEIRA LEAL EDUCAÇÃO FÍSICA

RÉGIS HENRIQUE PROFESSOR III DE
DE OLIVEIRA LEAL EDUCAÇÃO FÍSICA

1

1

1

31

37

5

Indeferido

Indeferido

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em resposta à
fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise desta
banca, conclui-se que, em que pese o erro material de constar em uma das alterNativas a
opção "I, II e II", o mesmo não interfere Na resolução da questão, tendo em vista que Na
alterNativa apontada pelo candidato consta a assertiva "I", assim sendo a escolha dessa
alterNativa como correta jamais poderia ser ventilada, pois a assertiva "I" do enunciado
está INCORRETA e o candidato deveria assiNalar a CORRETA. Desta forma não há que se
falar em inviabilidade de entendimento, pois o simples fato de aparecer a assertiva
incorreta Na alterNativa, já inviabiliza a sua marcação, não sendo motivo de
incompreensão Na resolução. Desta feita, o recorrente não apresentou fundamentação
que invalidasse a questão, a resposta correta é a alterNativa que consta: "II, apeNas".
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que
invalidasse a questão, tendo em vista que apresentou uma questão e Na fundamentação
do recurso argumentou acerca de um erro de digitação que não existe Na questão de
número 33 O recorrente não deixou claro o que poderia estar incorreto Na questão, mas
a título de esclarecimento essa banca informa que a Homeostase ocorre quando o corpo
está em repouso, enquanto o Estado Estável acontece com o corpo em atividade física,
que foi o caso Narrado no enunciado da questão e corroborado pelo próprio recorrente
em seu recurso que afirma: "Na questão a aluNa Jean Grey apresenta um aumento de
temperatura [...] ao realizar um esforço físico..."Assim sendo, o recorrente não
apresentou fundamentação que invalidasse a questão, a resposta correta é a alterNativa
que consta: "Estado Estável" Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão
está mantida.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

3630

4058

3772

158940

RENaN
CARVALHO DE
SOUZA

PROFESSOR III DE
MATEMÁTICA

106585

RENaTO LUIZ
PROFESSOR III DE
PASSOS DA SILVA
MATEMÁTICA

138617

RENaTO NEIL DOS
PROFESSOR III DE
SANTOS DA
MATEMÁTICA
ROCHA

2

1

2

26

32

26

Deferido

Deferido

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.

168285

RHUDAR
MASCARENHAS
DOS SANTOS

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

168285

RHUDAR
MASCARENHAS
DOS SANTOS

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

168285

RHUDAR
MASCARENHAS
DOS SANTOS

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

4176

119191

RITA DE CÁSSIA
VASCONCELOS
MARTINIANO

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

35

Indeferido

INDEFERIDO / OBSERVANDO O TEXTO, DE ONDE VEIO O FRAGMENTO, PERCEBE-SE QUE
O ADVÉRBIO, EM QUESTÃO, É APENaS RETÓRICO(FORÇA DE EXPRESSÃO), POIS, DE
MODO NENHUM, A IMPOSIÇÃO DE REGRAS FUNCIONaRIA COM “A MULHER” TRATADA
NO TEXTO

4187

119191

RITA DE CÁSSIA
VASCONCELOS
MARTINIANO

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

37

Indeferido

INDEFERIDO

3727

3732

3735

2

2

2

21

22

23

Deferido

Deferido

Deferido

Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.

3731

119191

3737

119191

3739

119191

4379

92320

RITA DE CÁSSIA
VASCONCELOS
MARTINIANO

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

RITA DE CÁSSIA
VASCONCELOS
MARTINIANO
RITA DE CÁSSIA
VASCONCELOS
MARTINIANO
ROBERTA SILVA
NaSCIMENTO
FAUSTINO

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

2

2

Indeferido

2

27

Indeferido

INDEFERIDO

2

28

Indeferido

INDEFERIDO

1

38

Deferido

DEFERIDO/ MUDANÇA DO GABARITO PARA A LETRA “A”

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

92320

ROBERTA SILVA
NaSCIMENTO
FAUSTINO

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

4274

92320

ROBERTA SILVA
NaSCIMENTO
FAUSTINO

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

34

Indeferido

INDEFERIDO / OBSERVANDO O TEXTO, DE ONDE VEIO O FRAGMENTO, PERCEBE-SE QUE
O ADVÉRBIO, EM QUESTÃO, É APENaS RETÓRICO(FORÇA DE EXPRESSÃO), POIS, DE
MODO NENHUM, A IMPOSIÇÃO DE REGRAS FUNCIONaRIA COM “A MULHER” TRATADA
NO TEXTO

4345

92320

ROBERTA SILVA
NaSCIMENTO
FAUSTINO

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

36

Indeferido

Indeferido

4235

1

7

Indeferido

3462

4078

4232

4253

136906

142844

159584

159584

ROBERTO
PROFESSOR III DE
ANGELO
MATEMÁTICA
CAUTERRUCIO DE
OLIVEIRA

RODRIGO ALVES
DA SILVA

PROFESSOR III DE
MATEMÁTICA

RODRIGO ARAUJO PROFESSOR III DE
COCÊLO DIAS
CIÊNCIAS

RODRIGO ARAUJO PROFESSOR III DE
COCÊLO DIAS
CIÊNCIAS

1

1

2

2

32

32

2

4

Deferido

Deferido

Indeferido

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

4255

3438

3437

159584

160841

160841

RODRIGO ARAUJO PROFESSOR III DE
COCÊLO DIAS
CIÊNCIAS

RODRIGO
FERNaNDES DA
COSTA

RODRIGO
FERNaNDES DA
COSTA

PROFESSOR III DE
MATEMÁTICA

PROFESSOR III DE
MATEMÁTICA

2

1

1

40

32

27

Indeferido

Deferido

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão
questioNada pelo candidato(a) trata do conteúdo programático: órgãos e estruturas dos
sentidos Os candidatos questioNaram sobre a alterNativo do gabarito ter faltado um
consoante no nome mecanorreceptores, de fato, ocorreu a ausência de uma letra no
nome do referido receptor, no entanto, essa questão não desqualifica a questão ao
ponto da anulação e também não induz o candidato a marcar outra alterNativa, uma vez
que Nas demais opções encontram-se nomes que não são receptores sensoriais e que
em todas as demais alterNativas as torNam incorretas, tais como: transreceptores (A),
espirorreceptores (B) e otólitos (D). Sendo que espirorrecptores e transreceptores não
existem e otólito é uma estrutura interNa do ouvido Somado a isso, a classificação de
receptores sensoriais adotada são: mecanorreceptores, termorreceptores, receptores de
dor, quimiorreceptores e fotorreceptores Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO Fonte: Sônia Lopes e Sérgio Rosso. Corpo humano e vida
saudável. Editora moderNa, 2020.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão em
análise diz que: O Colégio Novo Saber realizou um campeoNato para eleger "O Rei da
Matemática" ou "A Rainha da Matemática", onde cada participante deveria fazer 10
questões (1 ponto cada) de cada uma das três unidades de conhecimento, sendo que
Números e Álgebra tinha peso 7, Geometria e Medidas tinha peso 10 e Probabilidade e
Estatística tinha peso 8. A tabela abaixo traz a pontuação de cada um dos 4 participantes.

3957

4343

84241

RONaLD
PROFESSOR III DE
LEONaRDO
MATEMÁTICA
PESSANHA SUDRÉ
JUNIOR

89498

PROFESSOR III DE
ROSA LUCIA ROSA
LÍNGUA
GOMES
PorTUGUESA

89498

ROSA LUCIA ROSA
GOMES

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

4369

89498

ROSA LUCIA ROSA
GOMES

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

4403

89498

ROSA LUCIA ROSA
GOMES

4417

89498

4376

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
ROSA LUCIA ROSA
LÍNGUA
GOMES
PorTUGUESA

2

2

2

28

21

24

Indeferido

Deferido

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão em
análise diz: "Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ideia, através de um aplicativo de
celular, entre os dias 5 e 11 de abril deste ano, aponta que apeNas 3% dos homens
brasileiros se consideram feios. Os dados foram obtidos Por amostragem com 663
entrevistas, a qual reflete o conjunto dos brasileiros, respaldados pelo Censo de 2010 e a
Pesquisa NacioNal Por Amostra de Domicílios (PNaD) de 2021. A metodologia da
pesquisa seguiu as informações do Censo e da PNaD para captar os entrevistados. Do
grupo que participou da entrevista, 44% moram no Sudeste, 27% no Nordeste, 14% no
Sul, 8% no Norte e 8% no Centro-Oeste. As informações foram compartilhadas no site
GQ Brasil." Disponível em:
ttps://www.opovo.com.br/noticias/brasil/2022/05/11/pesquisaaponta-que-apeNas-3dos-homens-se-consideram-feios-no-brasil.html Supondo que se mantenha a média de
apeNas 8% dos homens se acharem feios em cada região, do total de entrevistados,
aproximadamente, quantos homens do nordeste disseram que não são feios? De acordo
com os dados fornecidos pela questão, a resolução é: Total de entrevistados = 663
homens Total de entrevistados no nordestes = 27% de 663 = 663*0,27 = 179,01 Total de
feios = 8% Total de não feios = 92% de 179,01 = 179,01*0,92 = 164,6892 Como a questão
pede a quantidade aproximada, utilizando a regra de arredondamento, chegamos ao
resultado de. 165 Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e
para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino Diante dos argumentos a
banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.

2

22

Indeferido

2

31

Indeferido

Indeferido

2

35

Indeferido

Indeferido

4308

89498

ROSA LUCIA ROSA
GOMES

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

1

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Adjetivo
Omotivo FUNDAMENTAL do fracasso da rede dosarcos DOURADOS Na Bolívia foi o PURO
e SIMPLESprejuízo COMERCIAL. AssiNale a opção que contenha apeNas adjetivos.
a)DOURADOS - COMERCIAL - FUNDAMENTAL b)puro - simples - arcos c)fundamental dourados - rede d)comercial - puro - fracasso Defesa da questão e Observações: a)Certo.
dourados - comercial - fundamental Obs.: arcos, rede, fracasso = substantivos
SUBSTANTIVOS - ADJETIVOS motivo - FUNDAMENTAL arcos - DOURADOS prejuízo PURO, SIMPLES, COMERCIAL Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A Base
NacioNal Comum Curricular diz que: "Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens
essenciais definidas Na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o
desenvolvimento de dez competências gerais, que consubstanciam, no âmbito
pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Na BNCC, competência é
definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades
(práticas, cognitivas e socioemocioNais), atitudes e valores para resolver demandas
complexas da vida cotidiaNa, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho."
Disponível em:
http://baseNacioNalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofiNal_site.p
df (págiNa 8) Portanto, o conceito abordado e definido Na alterNativa dada como correta
Por esta banca está de acordo com o que determiNa o próprio documento, não havendo
outra alterNativa que descreva tal conceito de forma semelhante Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4321

89498

ROSA LUCIA ROSA
GOMES

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

18

Indeferido

4358

134113

ROSILANE DOS
SANTOS DANTAS

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

36

Indeferido

INDEFERIDO

4342

134113

ROSILANE DOS
SANTOS DANTAS

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

34

Indeferido

INDEFERIDO / OBSERVANDO O TEXTO, DE ONDE VEIO O FRAGMENTO, PERCEBE-SE QUE
O ADVÉRBIO, EM QUESTÃO, É APENaS RETÓRICO(FORÇA DE EXPRESSÃO), POIS, DE
MODO NENHUM, A IMPOSIÇÃO DE REGRAS FUNCIONaRIA COM “A MULHER” TRATADA
NO TEXTO

4362

88467

SANDRA HELENa
LIA NEDER

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

2

Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

3642

82999

SELMA DE SOUZA PROFESSOR III DE
PEREIRA
MATEMÁTICA

2

26

Deferido

3637

82999

SELMA DE SOUZA PROFESSOR III DE
PEREIRA
MATEMÁTICA

2

4

Indeferido

3988

125027

SIMONE CRISTINa PROFESSOR III DE
FARIAS AZEVEDO
INGLÊS

1

29

Deferido

3955

125027

SIMONE CRISTINa PROFESSOR III DE
FARIAS AZEVEDO
INGLÊS

1

5

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

Considerando a falta de palavras sublinhadas Nas alterNativas, a questão será anulada.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

3965

125027

SIMONE CRISTINa PROFESSOR III DE
FARIAS AZEVEDO
INGLÊS

4193

119562

SIMONE
MENDONÇA DE
FARIAS

4195

119562

SIMONE
MENDONÇA DE
FARIAS

4206

119562

SIMONE
MENDONÇA DE
FARIAS

1

2

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão é de
ACENTUAÇÃO GRÁFICA, não interpretação de texto APLICAÇÃO DAS REGRAS E
JUSTIFICATIVA DAS QUESTÕES: Acentuação gráfica Consta que, após a iNauguração, o
McDoNald's era capaz de parar o trânsito, Porém, o interesse caiu. O plano econômico
Naufragou Na Bolívia, assim como o McDoNald's. AssiNale a opção correta. a)Os
vocábulos 'trânsito, econômico' possuem a mesma regra de acentuação gráfica.
b)'Bolívia' é um vocábulo paroxítono acentuado Por termiNar em 'a'. c)Os vocábulos
'após' e 'Porém' possuem a mesma regra de acentuação gráfica. d)Os vocábulos 'trânsito,
econômico' são proparoxítonos cujas sílabas átoNas são 'trân' e 'nô' respectivamente
Defesa da questão e Observações: a)Certo. Os vocábulos 'trânsito, econômico' possuem
a mesma regra de acentuação gráfica. São proparoxítonos . b)Errado. Bolívia' é um
vocábulo paroxítono acentuado Por termiNar em 'a'. Por termiNar em ditongo
crescente. c)Errado. Os vocábulos 'após' e 'Porém' possuem a mesma regra de
acentuação gráfica. Após = oxítoNa termiNada em 'o(s)' e Porém = oxítoNa termiNada
em 'em'. d)Errado. Os vocábulos 'trânsito, econômico' são proparoxítonos cujas sílabas
átoNas são 'trân' e 'nô' respectivamente. Sílabas TÔNICAS Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

34

Indeferido

INDEFERIDO / OBSERVANDO O TEXTO, DE ONDE VEIO O FRAGMENTO, PERCEBE-SE QUE
O ADVÉRBIO, EM QUESTÃO, É APENaS RETÓRICO(FORÇA DE EXPRESSÃO), POIS, DE
MODO NENHUM, A IMPOSIÇÃO DE REGRAS FUNCIONaRIA COM “A MULHER” TRATADA
NO TEXTO

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

36

Indeferido

INDEFERIDO

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

10

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de VÍRGULA, é de ORAÇÃO. O que comanda a questão é a presença da conjunção
PorÉM Na oração em destaque. E a vírgula encontra-se PERFEITAMENTE colocada dentro
do padrão culto da norma, pois todos as regras são baseadas Na ABL e em Ivanildo
Bechara, o representante do Novo Acordo no Brasil, edição mais recente, número 39
QUESTÃO: Orações O McDoNald's de La Paz era capaz de parar o trânsito da cidade: 'aos
poucos, Porém, o interesse caiu.' A expressão em destaque é uma oração a)coordeNada
sindética adversativa. b)coordeNada sindética conclusiva. c)subordiNada adverbial
consecutiva. d)subordiNada adverbial causal Defesa da questão e Observações: a)Certo.
coordeNada sindética adversativa. Uso da conjunção PorÉM Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

4210

4218

119562

119562

SIMONE
MENDONÇA DE
FARIAS

SIMONE
MENDONÇA DE
FARIAS

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

1

8

6

Indeferido

Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão é
objetiva, vale o que está escrito no comando, e não no texto. Se foi suprimida a palavra
'cidade', os nomes das respectivas passam a ser o sujeito da frase, no caso, composto. O
candidato tem que se ater ao trecho dado pela banca, e não fazer interpretações
extratextual, o que torNaria a questão subjetiva QUESTÃO: Relações sintáticas Santa
Cruz de La Sierra e Cochabamba também receberam filiais AssiNale a opção correta a)O
sujeito é composto. b)O predicado é verbo-nomiNal. c)O núcleo do sujeito é 'Santa Cruz
de La Sierra'. d)O núcleo do predicado é 'filiais' Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O sujeito é composto = Santa Cruz de La Sierra (E) Cochabamba. b)Errado. O
predicado é verbo-nomiNal. Predicado verbal. c)Errado. O núcleo do sujeito é 'Santa Cruz
de La Sierra'. = Santa Cruz de La Sierra, Cochabamba. d)Errado. O núcleo do predicado é
'filiais'. Núcleo é o verbo 'receberam' Diante dos argumentos apresentados pela banca,
RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Uma questão
objetiva tem que ser aNalisada dentro do contexto explicitado pela banca, e não em
interpretações subjetivas além do proposto Na questão. Não se trata de interpretação de
texto, mas de CLASSES DE PALAVRAS: VERBOS QUESTÃO: Verbo Os esforços para
conquistar o público boliviano 'incluíram' 'oferecer' temperos e lanches típicos a)
Pretérito perfeito do indicativo e infinitivo impessoal . b)Pretérito perfeito do indicativo
e infinitivo pessoal. c)Imperfeito do subjuntivo e particípio regular. d)Imperfeito do
subjuntivo e particípio irregular <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Pretérito
perfeito do indicativo = termiNação 'RAM' e infinitivo impessoal = termiNação em 'R' =
verbo não conjugado Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO."

4233

119562

SIMONE
MENDONÇA DE
FARIAS

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

2

Indeferido

4241

119562

SIMONE
MENDONÇA DE
FARIAS

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

3

Indeferido

4258

119562

SIMONE
MENDONÇA DE
FARIAS

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

32

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão é de
ACENTUAÇÃO GRÁFICA, não interpretação de texto APLICAÇÃO DAS REGRAS E
JUSTIFICATIVA DAS QUESTÕES: Acentuação gráfica Consta que, após a iNauguração, o
McDoNald's era capaz de parar o trânsito, Porém, o interesse caiu. O plano econômico
Naufragou Na Bolívia, assim como o McDoNald's. AssiNale a opção correta. a)Os
vocábulos 'trânsito, econômico' possuem a mesma regra de acentuação gráfica.
b)'Bolívia' é um vocábulo paroxítono acentuado Por termiNar em 'a'. c)Os vocábulos
'após' e 'Porém' possuem a mesma regra de acentuação gráfica. d)Os vocábulos 'trânsito,
econômico' são proparoxítonos cujas sílabas átoNas são 'trân' e 'nô' respectivamente
Defesa da questão e Observações: a)Certo. Os vocábulos 'trânsito, econômico' possuem
a mesma regra de acentuação gráfica. São proparoxítonos . b)Errado. Bolívia' é um
vocábulo paroxítono acentuado Por termiNar em 'a'. Por termiNar em ditongo
crescente. c)Errado. Os vocábulos 'após' e 'Porém' possuem a mesma regra de
acentuação gráfica. Após = oxítoNa termiNada em 'o(s)' e Porém = oxítoNa termiNada
em 'em'. d)Errado. Os vocábulos 'trânsito, econômico' são proparoxítonos cujas sílabas
átoNas são 'trân' e 'nô' respectivamente. Sílabas TÔNICAS Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em uma
questão objetiva, semelhante não é igual. E não há caso de semelhança Explicação da
questão: Substantivo Cerca de trinta e sete mil lanchonetes do McDoNald's funcioNam
hoje espalhadas Por todo mundo. AssiNale a opção que somente contenha
SUBSTANTIVOS. a)LANCHONETES - MUNDO - MCDONaLD'S b)lanchonetes - trinta e
sete - todo c)mundo - McDoNald's - todo d)todo - lanchonetes - trinta e sete Defesa da
questão e Observações: a)Certo. lanchonetes - mundo - McDoNald's Obs.: Trinta e sete numeral cardiNal Todo - pronome indefinido OU adjetivo Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

INDEFERIDO

4165

4215

4229

123937

123937

123937

SIMONE PONTES PROFESSOR III DE
LEÃO
EDUCAÇÃO FÍSICA

SIMONE PONTES PROFESSOR III DE
LEÃO
EDUCAÇÃO FÍSICA

SIMONE PONTES PROFESSOR III DE
LEÃO
EDUCAÇÃO FÍSICA

1

1

1

6

39

5

Indeferido

Indeferido

Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Uma questão
objetiva tem que ser aNalisada dentro do contexto explicitado pela banca, e não em
interpretações subjetivas além do proposto Na questão. Não se trata de interpretação de
texto, mas de CLASSES DE PALAVRAS: VERBOS QUESTÃO: Verbo Os esforços para
conquistar o público boliviano 'incluíram' 'oferecer' temperos e lanches típicos a)
Pretérito perfeito do indicativo e infinitivo impessoal . b)Pretérito perfeito do indicativo
e infinitivo pessoal. c)Imperfeito do subjuntivo e particípio regular. d)Imperfeito do
subjuntivo e particípio irregular <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Pretérito
perfeito do indicativo = termiNação 'RAM' e infinitivo impessoal = termiNação em 'R' =
verbo não conjugado Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se que: O item "3" do conteúdo programático contempla:
"Conhecimentos específicos e diferentes possibilidades de inserção Na escola das
culturas corPorais de movimento: jogos, esPorte, ginástica, lutas, dança e capoeira." Uma
das possibilidades de inserção Na escola do conteúdo esPorte, que faz parte da cultura
corPoral de movimento, é de fato estudar a regras oficiais da modalidade, até como
forma do aluno lançar um olhar crítico acerca dessas práticas Na escola, e entre outras
conclusões, entender que não necessariamente precisam se ater às regras oficiais para
praticar o esPorte no ambiente escolar A questão é baseada Nas regras oficiais da
modalidade que versa: "O jogo terá duração de dois períodos iguais de 45 minutos cada,
que só poderão ser reduzidos se houver acordo entre o árbitro e as duas equipes, antes
do seu início e desde que haja previsão no regulamento da competição" Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida. <br>

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

123937

SIMONE PONTES PROFESSOR III DE
LEÃO
EDUCAÇÃO FÍSICA

158864

SIMONE VIEIRA PROFESSOR III DE
LÍNGUA
DE ARAGAO
PorTUGUESA
TAVARES EMIDIO

158864

SIMONE VIEIRA PROFESSOR III DE
LÍNGUA
DE ARAGAO
PorTUGUESA
TAVARES EMIDIO

3425

158864

SIMONE VIEIRA PROFESSOR III DE
LÍNGUA
DE ARAGAO
PorTUGUESA
TAVARES EMIDIO

3433

158864

3428

158864

4248

3423

3427

3436

158864

SIMONE VIEIRA PROFESSOR III DE
DE ARAGAO
LÍNGUA
TAVARES EMIDIO
PorTUGUESA
SIMONE VIEIRA PROFESSOR III DE
DE ARAGAO
LÍNGUA
TAVARES EMIDIO
PorTUGUESA

SIMONE VIEIRA PROFESSOR III DE
LÍNGUA
DE ARAGAO
PorTUGUESA
TAVARES EMIDIO

1

2

2

4

21

22

Indeferido

Deferido

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Adjetivo
Omotivo FUNDAMENTAL do fracasso da rede dosarcos DOURADOS Na Bolívia foi o PURO
e SIMPLESprejuízo COMERCIAL. AssiNale a opção que contenha apeNas adjetivos.
a)DOURADOS - COMERCIAL - FUNDAMENTAL b)puro - simples - arcos c)fundamental dourados - rede d)comercial - puro - fracasso Defesa da questão e Observações: a)Certo.
dourados - comercial - fundamental Obs.: arcos, rede, fracasso = substantivos
SUBSTANTIVOS - ADJETIVOS motivo - FUNDAMENTAL arcos - DOURADOS prejuízo PURO, SIMPLES, COMERCIAL Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e
para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino Diante dos argumentos a
banca conclui pela alteração do gabarito.

2

24

Deferido

2

38

Deferido

DEFERIDO/ MUDANÇA DO GABARITO PARA A LETRA A

2

27

Indeferido

INDEFERIDO

2

3

Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Uma questão
objetiva tem que ser aNalisada dentro do contexto explicitado pela banca, e não em
interpretações subjetivas além do proposto Na questão. Não se trata de interpretação de
texto, mas de CLASSES DE PALAVRAS: VERBOS QUESTÃO: Verbo Os esforços para
conquistar o público boliviano 'incluíram' 'oferecer' temperos e lanches típicos a)
Pretérito perfeito do indicativo e infinitivo impessoal . b)Pretérito perfeito do indicativo
e infinitivo pessoal. c)Imperfeito do subjuntivo e particípio regular. d)Imperfeito do
subjuntivo e particípio irregular <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Pretérito
perfeito do indicativo = termiNação 'RAM' e infinitivo impessoal = termiNação em 'R' =
verbo não conjugado Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO."

4087

3439

131201

SINaI ELIZABETH
FERREIRA DOS
SANTOS

PROFESSOR III DE
MATEMÁTICA

164631

SORAYA
CARDOSO
FERNaNDES DE
SOUZA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

3442

164631

3449

164631

4010

103235

SORAYA
CARDOSO
FERNaNDES DE
SOUZA
SORAYA
CARDOSO
FERNaNDES DE
SOUZA

2

2

26

21

Deferido

Deferido

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

22

Deferido

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

36

Indeferido

STEFANY
PROFESSOR III DE
SANTANa TERRA EDUCAÇÃO FÍSICA

2

4

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.

INDEFERIDO

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

3595

4427

90097

149186

4398

149186

4220

149759

SUELLEN
FERREIRA
BESERRA BORJA

SUZI DE MELO
SILVA

SUZI DE MELO
SILVA

PROFESSOR III DE
GEOGRAFIA

PROFESSOR III DE
MATEMÁTICA

1

2

5

26

Indeferido

Deferido

PROFESSOR III DE
MATEMÁTICA

2

28

Indeferido

TAINÃ APARECIDA PROFESSOR III DE
LÍNGUA
RODRIGUES
PorTUGUESA
AMARO

1

38

Deferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão em
análise diz: "Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ideia, através de um aplicativo de
celular, entre os dias 5 e 11 de abril deste ano, aponta que apeNas 3% dos homens
brasileiros se consideram feios. Os dados foram obtidos Por amostragem com 663
entrevistas, a qual reflete o conjunto dos brasileiros, respaldados pelo Censo de 2010 e a
Pesquisa NacioNal Por Amostra de Domicílios (PNaD) de 2021. A metodologia da
pesquisa seguiu as informações do Censo e da PNaD para captar os entrevistados. Do
grupo que participou da entrevista, 44% moram no Sudeste, 27% no Nordeste, 14% no
Sul, 8% no Norte e 8% no Centro-Oeste. As informações foram compartilhadas no site
GQ Brasil." Disponível em:
ttps://www.opovo.com.br/noticias/brasil/2022/05/11/pesquisaaponta-que-apeNas-3dos-homens-se-consideram-feios-no-brasil.html Supondo que se mantenha a média de
apeNas 8% dos homens se acharem feios em cada região, do total de entrevistados,
aproximadamente, quantos homens do nordeste disseram que não são feios? De acordo
com os dados fornecidos pela questão, a resolução é: Total de entrevistados = 663
homens Total de entrevistados no nordestes = 27% de 663 = 663*0,27 = 179,01 Total de
feios = 8% Total de não feios = 92% de 179,01 = 179,01*0,92 = 164,6892 Como a questão
pede a quantidade aproximada, utilizando a regra de arredondamento, chegamos ao
resultado de. 165 Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.

DEFERIDO/ MUDANÇA DO GABARITO PARA A LETRA A

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

4185

149759

TAINÃ APARECIDA PROFESSOR III DE
LÍNGUA
RODRIGUES
PorTUGUESA
AMARO

1

7

Indeferido

4199

149759

TAINÃ APARECIDA PROFESSOR III DE
LÍNGUA
RODRIGUES
PorTUGUESA
AMARO

1

36

Indeferido

INDEFERIDO

4246

149759

TAINÃ APARECIDA PROFESSOR III DE
LÍNGUA
RODRIGUES
PorTUGUESA
AMARO

1

31

Indeferido

INDEFERIDO

4267

149759

TAINÃ APARECIDA PROFESSOR III DE
LÍNGUA
RODRIGUES
PorTUGUESA
AMARO

1

34

Indeferido

INDEFERIDO / OBSERVANDO O TEXTO, DE ONDE VEIO O FRAGMENTO, PERCEBE-SE QUE
O ADVÉRBIO, EM QUESTÃO, É APENaS RETÓRICO(FORÇA DE EXPRESSÃO), POIS, DE
MODO NENHUM, A IMPOSIÇÃO DE REGRAS FUNCIONaRIA COM “A MULHER” TRATADA
NO TEXTO

4298

149759

TAINÃ APARECIDA PROFESSOR III DE
LÍNGUA
RODRIGUES
PorTUGUESA
AMARO

1

27

Indeferido

INDEFERIDO

3810

81552

TAISA ALVES DOS
SANTOS

3869

98062

TÂNIA VIEIRA
LIMA DA SILVA

3876

98062

TÂNIA VIEIRA
LIMA DA SILVA

3877

98062

TÂNIA VIEIRA
LIMA DA SILVA

3881

98062

TÂNIA VIEIRA
LIMA DA SILVA

97307

TATIANa
CARVALHO DE
SOUZA
FERNaNDES

4322

PROFESSOR III DE
EDUCAÇÃO
ARTÍSTICA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
INGLÊS

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

2

4

Indeferido

1

28

Indeferido

INDEFERIDO, PorQUE FALTOU A CRASE ANTES DE “BUSCA” Na LETRA A

1

27

Indeferido

INDEFERIDO/ O TEXTO NÃO SUGERE MACHISMO

1

32

Indeferido

Indeferido

1

34

Indeferido

Indeferido

2

29

Indeferido

Considerando a falta de palavras sublinhadas Nas alterNativas, a questão será anulada.

4084

84152

TATIANa DI BLASI

PROFESSOR III DE
CIÊNCIAS

1

31

Indeferido

3851

108989

TATIANa
OLIVEIRA DA
ROSA COSTA

PROFESSOR III DE
INGLÊS

2

29

Deferido

3565

131234

TATIANE
CONCEIÇÃO
NaSCIMENTO

ORIENTADOR
EDUCACIONaL

1

24

Indeferido

4295

159786

THAINÁ AMADOR
DE LIRA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

38

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão
questioNada pelo candidato(a) trata do conteúdo programático: reprodução celular:
mitose e meiose Segundo fundamentação do candidato existem duas alterNativas para a
referida questão, sendo o gabarito correto separação das cromátides. No entanto, a
outra alterNativa questioNada pelo candidato refere-se à duplicação dos cromossomos,
entretanto, essa alterNativa não está associada ao solicitado ao candidato como correto,
uma vez que a duplicação dos cromossomos ocorre Na fase de intérfase, que é o período
que precede à divisão celular. Portanto, não ocorre duplicação de cromossomos Na
mitose e nem Na meiose, propriamente dita Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO <sub>Fonte: Amabis &amp; Martho. Biologia ModerNa.
São Paulo: 2016.</sub>

Considerando a falta de palavras sublinhadas Nas alterNativas, a questão será anulada.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão diz:
Na Resolução n° 02 CNE/SEB/98 fica definido que a base comum NacioNal e sua parte
diversificada deverão integrar-se em torno do paradigma curricular, que vise a
estabelecer a relação entre a educação fundamental e: A vida profissioNal e as áreas de
conhecimento. A vida cidadã e a vida profissioNal. A vida cidadã, a vida profissioNal e as
áreas de conhecimento. A vida cidadã e as áreas de conhecimento A lei diz: IV - Em todas
as escolas deverá ser garantida a igualdade de acesso para alunos a uma base NacioNal
comum, de maneira a legitimar a unidade e a qualidade da ação pedagógica Na
diversidade NacioNal. A base comum NacioNal e sua parte diversificada deverão integrarse em torno do paradigma curricular, que vise a estabelecer a relação entre a educação
fundamental e: a) a vida cidadã através da articulação entre vários dos seus aspectos
como: 1. a saúde 2. a sexualidade 3. a vida familiar e social 4. o meio ambiente 5. o
trabalho 6. a ciência e a tecnologia b) as áreas de conhecimento: 1. Língua Portuguesa 2.
Língua MaterNa, para populações indígeNas e migrantes 3. Matemática 4. Ciências 5.
Geografia 6. História 7. Língua Estrangeira 8. Educação Artística 9. Educação Física 10.
Educação Religiosa, Na forma do art. 33 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Ou
seja: a) a vida cidadã b) as áreas de conhecimento ANalisando as alterNativas dadas
temos: A vida profissioNal e as áreas de conhecimento. OBS: "a vida profissioNal" não
constam Na lei citada A vida cidadã e a vida profissioNal. OBS: "a vida profissioNal" não
constam Na lei citada A vida cidadã, a vida profissioNal e as áreas de conhecimento. OBS:
"a vida profissioNal" não constam Na lei citada A vida cidadã e as áreas de
conhecimento. OBS: vida cidadã e as áreas de conhecimento constam Na lei citada
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

DEFERIDO/ MUDANÇA DO GABARITO PARA A LETRA A

4414

4265

4296

159786

128692

128692

THAINÁ AMADOR
DE LIRA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

THAÍS MARCELLO
PROFESSOR III DE
DE ALMEIDA
HISTÓRIA
FIGUEIREDO

THAÍS MARCELLO
PROFESSOR III DE
DE ALMEIDA
HISTÓRIA
FIGUEIREDO

2

2

2

29

2

4

Indeferido

Indeferido

Indeferido

INDEFERIDO

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

141208

THAIS PAIVA LINS

PROFESSOR III DE
MATEMÁTICA

4149

109693

THAÍS PATRÍCIO
DE SOUSA

PROFESSOR III DE
MATEMÁTICA

1

32

Deferido

4415

156740

THALES LENON
SOARES VALOIS

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

36

Indeferido

3675

4425

156740

THALES LENON
SOARES VALOIS

3404

156740

THALES LENON
SOARES VALOIS

3406

156740

THALES LENON
SOARES VALOIS

3407

156740

THALES LENON
SOARES VALOIS

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

5

Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão é
objetiva, vale o que está escrito no comando, e não no texto. Se foi suprimida a palavra
'cidade', os nomes das respectivas passam a ser o sujeito da frase, no caso, composto. O
candidato tem que se ater ao trecho dado pela banca, e não fazer interpretações
extratextual, o que torNaria a questão subjetiva QUESTÃO: Relações sintáticas Santa
Cruz de La Sierra e Cochabamba também receberam filiais AssiNale a opção correta a)O
sujeito é composto. b)O predicado é verbo-nomiNal. c)O núcleo do sujeito é 'Santa Cruz
de La Sierra'. d)O núcleo do predicado é 'filiais' Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O sujeito é composto = Santa Cruz de La Sierra (E) Cochabamba. b)Errado. O
predicado é verbo-nomiNal. Predicado verbal. c)Errado. O núcleo do sujeito é 'Santa Cruz
de La Sierra'. = Santa Cruz de La Sierra, Cochabamba. d)Errado. O núcleo do predicado é
'filiais'. Núcleo é o verbo 'receberam' Diante dos argumentos apresentados pela banca,
RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

INDEFERIDO

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

1

5

Indeferido

1

27

Indeferido

Indeferido

1

28

Indeferido

INDEFERIDO, PorQUE FALTOU A CRASE ANTES DE “BUSCA” Na LETRA A

1

29

Indeferido

Indeferido

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

34

Indeferido

INDEFERIDO / OBSERVANDO O TEXTO, DE ONDE VEIO O FRAGMENTO, PERCEBE-SE QUE
O ADVÉRBIO, EM QUESTÃO, É APENaS RETÓRICO(FORÇA DE EXPRESSÃO), POIS, DE
MODO NENHUM, A IMPOSIÇÃO DE REGRAS FUNCIONaRIA COM “A MULHER” TRATADA
NO TEXTO.

1

37

Indeferido

Indeferido

3408

156740

THALES LENON
SOARES VALOIS

3410

156740

THALES LENON
SOARES VALOIS

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

4050

132696

THALES WILDER
DE OLIVEIRA
SAMPAIO

PROFESSOR III DE
MATEMÁTICA

1

32

Deferido

4089

118909

PROFESSOR III DE
INGLÊS

1

29

Deferido

3421

163762

PROFESSOR III DE
INGLÊS

1

29

Deferido

3472

3498

3734

3710

3573

106662

THALLYTA
AMARAL DE
OLIVEIRA
THAYANE
VERISSIMO
CAMPOS

THIAGO ARAUJO PROFESSOR III DE
MIGUEL DE DEUS EDUCAÇÃO FÍSICA

106662

THIAGO ARAUJO PROFESSOR III DE
MIGUEL DE DEUS EDUCAÇÃO FÍSICA

106662

THIAGO ARAUJO PROFESSOR III DE
MIGUEL DE DEUS EDUCAÇÃO FÍSICA

106662

THIAGO ARAUJO PROFESSOR III DE
MIGUEL DE DEUS EDUCAÇÃO FÍSICA

162974

THIAGO DA SILVA PROFESSOR III DE
LACERDA
MATEMÁTICA

2

2

2

2

1

21

22

23

24

32

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

Considerando a falta de palavras sublinhadas Nas alterNativas, a questão será anulada.

Considerando a falta de palavras sublinhadas Nas alterNativas, a questão será anulada.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e
para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino Diante dos argumentos a
banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

3911

4424

109033

155899

THIAGO DE JESUS PROFESSOR III DE
SANTOS
EDUCAÇÃO FÍSICA

THIAGO MOREIRA
MELO DE AGUILAR

4446

155899

THIAGO MOREIRA
MELO DE AGUILAR

4365

129499

THIAGO RENaN
FIGUEIRA DUTRA

4373

129499

4339

129499

3918

102206

PROFESSOR III DE
EDUCAÇÃO
ESPECIAL

PROFESSOR III DE
EDUCAÇÃO
ESPECIAL

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
THIAGO RENaN
LÍNGUA
FIGUEIRA DUTRA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
THIAGO RENaN
LÍNGUA
FIGUEIRA DUTRA
PorTUGUESA
PROFESSOR III DE
THIAGO VIEIRA
LÍNGUA
GARCIA
PorTUGUESA

2

1

40

7

Deferido

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se que o recorrente apresentou fundamentação coerente
que invalida a questão. Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está
anulada.
" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A única
afirmativa incorreta é: O atendimento ao aluno com necessidades especiais deve focar
em estimular a família a participar da vida da criança, principalmente se tal participação
e/ou intervenção for insegura e ineficaz. O argumento apresentado pelo candidato não
prejudica a resolução da questão e não altera a resposta correta. Fonte: SILVA, Adilson
Florentino da. A inclusão escolar de alunos com necessidades educacioNais especiais:
deficiência física / elaboração Adilson Florentino da Silva, ANa de Lourdes Barbosa de
Castro, Maria CristiNa Mello Castelo Branco.- Brasília: Ministério da Educação, Secretaria
de Educação Especial, 2006. Disponível em:
http://Portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/deffisica.pdf Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO. <br>

1

31

Indeferido

2

31

Indeferido

Indeferido

2

27

Indeferido

INDEFERIDO / O TEXTO NÃO DIZ NaDA SOBRE INSATISFAÇÃO, COMO ESTÁ Na LETRA D

2

37

Indeferido

Indeferido

1

27

Indeferido

Indeferido

3930

3431

102206

121265

3805

168547

4397

83851

THIAGO VIEIRA
GARCIA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

TIAGO ALVES DA PROFESSOR III DE
SILVA
MATEMÁTICA

TIAGO
NaSCIMENTO
ALMEIDA

1

1

34

32

Indeferido

Deferido

PROFESSOR III DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

1

9

Indeferido

TONY MICHEL DE
PROFESSOR III DE
CARVALHO
INGLÊS
MORAIS

2

29

Deferido

Indeferido
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Estudando
qualquer gramática, Por mais simples, percebe-se que 'mas também' não cabe Na frase
em questão. Não se memorizam conjunções e as aplica sem aNalisar o contexto sintático
da oração Sinônimo, em língua Portuguesa, não significa a mesma coisa. E, para se
utilizar o 'mas também', obrigatoriamente, necessitaria do 'não só', 'mas também' O
plano econômico NÃO SÓ (SOMENTE) Naufragou Na Bolívia, MAS TAMBÉM afundou o
McDoNald's Tal frase, sim, estaria correta, o que não é o caso da questão QUESTÃO:
Orações O plano econômico Naufragou Na Bolívia, 'assim como afundou o McDoNald's.'
A expressão em destaque é uma oração a)subordiNada adverbial comparativa.
b)subordiNada adverbial causal. c)coordeNada sindética explicativa. d)coordeNada
sindética aditiva Defesa da questão e Observações: a)Certo. subordiNada adverbial
comparativa. Oração subordiNada adverbial comparativa As orações subordiNadas
adverbiais comparativas exprimem comparação As conjunções subordiNativas adverbiais
utilizadas são: como, assim como, tal como, tanto como, tanto quanto, como se, do que,
quanto, tal, qual, tal qual, que nem, que (combiNado com menos ou mais). Exemplos:
Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão (é). Luísa estava nervosa Na reunião tal como
eu (estava) Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Considerando a falta de palavras sublinhadas Nas alterNativas, a questão será anulada.

4437

3479

123511

103484

UILIAM DE
AZEVEDO MELO

UIRES DE SOUZA
NUNES

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

PROFESSOR III DE
MATEMÁTICA

1

1

1

32

Indeferido

Deferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: JUSTIFICATIVA
DA BANCA PARA TODAS AS QUESTÕES: AssiNale a opção correta. a)O McDoNald's, sendo
a maior rede de fast-food com mais de trinta mil lanchonetes pelo mundo, não agradou
aos bolivianos, fechando após quatorze anos de funcioNamento. b)A primeira lanchonete
instalada no país causou um verdadeiro alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o
capital estrangeiro em uma política neoliberal. c)Um dos motivos que levaram a rede a
fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano, que não queria
consumir os produtos da rede norte-americaNa. d)A rede tentou conquistar os
bolivianos, servindo as famosas Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho
saltenhas, à base de tomate e pimentas variadas Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O McDoNald's, sendo a maior rede de fast-food com mais de trinta mil
lanchonetes pelo mundo, não agradou aos bolivianos, fechando após quatorze anos de
funcioNamento. b)Errado. A primeira lanchonete instalada no país causou um verdadeiro
alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o capital estrangeiro em uma política
neoliberal. FRASE CORRETA: Antes do fracasso, Porém, a chegada do McDoNald's Na
Bolívia inicialmente causou comoção entre a população da capital, La Paz, onde a
PRIMEIRA LANCHONETE FOI INaUGURADA, EM 1997. c)Errado. Um dos motivos que
levaram a rede a fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano,
que não queria consumir os produtos da rede norte-americaNa. FRASE CORRETA: Em um
país ao mesmo tempo economicamente pobre e ORGULHOSO DE SUAS TRADIÇÕES
CULINÁRIAS. d)Errado. A rede tentou conquistar os bolivianos, servindo as famosas
Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho saltenhas, à base de tomate e
pimentas variadas. FRASE CORRETA: Os esforços para conquistar o público boliviano
incluíram oferecer temperos e lanches típicos, COMO O MOLHO LLAJUA, FEITO COM
TOMATE E PIMENTAS VARIADAS, OU AS FAMOSAS SALTENHAS, TRADICIONaL PASTEL
NORMALMENTE RECHEADO COM CARNE, POPULAR EM TODO O PAÍS Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

103484

UIRES DE SOUZA
NUNES

PROFESSOR III DE
MATEMÁTICA

3798

142963

VALTER LUIZ
GONÇALVES DA
SILVA

PROFESSOR III DE
MATEMÁTICA

4227

87837

4234

87837

4239

87837

3486

3559

3564

3568

VANESSA
PROFESSOR III DE
BARBOSA DIAS DA
LÍNGUA
ROCHA
PorTUGUESA
VANESSA
PROFESSOR III DE
BARBOSA DIAS DA
LÍNGUA
ROCHA
PorTUGUESA
VANESSA
PROFESSOR III DE
BARBOSA DIAS DA
LÍNGUA
ROCHA
PorTUGUESA

118528

VANESSA
CARDOSO
FONSECA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

118528

VANESSA
CARDOSO
FONSECA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

118528

VANESSA
CARDOSO
FONSECA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

37

Indeferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão diz: A
função f(x) = 9 - 2x, com Dm = {1, 2, 3, 4, 5, 6} representando cada um dos 6 meses do
primeiro semestre do ano de 2021 representa o faturamento, em milhões, de uma
empresa. Com base nestas informações podemos afirmar que: De acordo com as
informações dadas, temos que: f(x) = 9 - 2x f(1) = 9 - 2*1 = 9 - 2 = 7 f(2) = 9 - 2*2 = 9 - 4 =
5 f(3) = 9 - 2*3 = 9 - 6 = 3 f(4) = 9 - 2*4 = 9 - 8 = 1 f(5) = 9 - 2*5 = 9 - 10 = - 1 f(6) = 9 - 2*6
= 9 - 12 = - 3 Observamos então que os valores de y diminuem à medida que os de x
aumentam, o que caracteriza uma função decrescente. "Uma função decrescente é
aquela em que o valor da variável y diminui sempre que a variável x aumenta."
Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/funcao-crescentedecrescente Sendo a função decrescente, é correto afirmar que o faturamento da
empresa estava diminuindo, ou seja, em queda Diante dos argumentos apresentados
pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

1

32

Deferido

1

28

Indeferido

INDEFERIDO, PorQUE FALTOU A CRASE ANTES DE “BUSCA” Na LETRA A

1

34

Indeferido

Indeferido

1

36

Indeferido

INDEFERIDO

2

2

2

21

22

23

Deferido

Deferido

Deferido

Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.

3571

118528

VANESSA
CARDOSO
FONSECA

3575

118528

VANESSA
CARDOSO
FONSECA

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

24

Deferido

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

36

Indeferido

Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e
para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino Diante dos argumentos a
banca conclui pela alteração do gabarito.

INDEFERIDO

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

156665

VANESSA DA
SILVA COSTA

PROFESSOR III DE
INGLÊS

4198

101184

VANESSA DA
SILVA PILAR

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

35

Indeferido

INDEFERIDO / OBSERVANDO O TEXTO, DE ONDE VEIO O FRAGMENTO, PERCEBE-SE QUE
O ADVÉRBIO, EM QUESTÃO, É APENaS RETÓRICO(FORÇA DE EXPRESSÃO), POIS, DE
MODO NENHUM, A IMPOSIÇÃO DE REGRAS FUNCIONaRIA COM “A MULHER” TRATADA
NO TEXTO

4201

101184

VANESSA DA
SILVA PILAR

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

37

Indeferido

Indeferido

4326

4202

101184

VANESSA DA
SILVA PILAR

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

1

2

5

2

Indeferido

Indeferido

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

4175

97000

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

7

Indeferido

PROFESSOR III DE
LÍNGUA
PorTUGUESA

2

9

Indeferido

92101

VANESSA DOS
PROFESSOR III DE
SANTOS BEZERRA
INGLÊS

2

29

Deferido

107903

VERONICA VILELA PROFESSOR III DE
LIMA COUTO
HISTÓRIA

2

34

Deferido

105417

VICENTE CHAVES PROFESSOR III DE
ALONSO
MATEMÁTICA

4186

97000

3729

3705

3982

VANESSA DE
BARROS MUNIZ

VANESSA DE
BARROS MUNIZ

2

26

Deferido

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de VÍRGULA, é de ORAÇÃO. O que comanda a questão é a presença da conjunção
PorÉM Na oração em destaque. E a vírgula encontra-se PERFEITAMENTE colocada dentro
do padrão culto da norma, pois todos as regras são baseadas Na ABL e em Ivanildo
Bechara, o representante do Novo Acordo no Brasil, edição mais recente, número 39
QUESTÃO: Orações O McDoNald's de La Paz era capaz de parar o trânsito da cidade: 'aos
poucos, Porém, o interesse caiu.' A expressão em destaque é uma oração a)coordeNada
sindética adversativa. b)coordeNada sindética conclusiva. c)subordiNada adverbial
consecutiva. d)subordiNada adverbial causal Defesa da questão e Observações: a)Certo.
coordeNada sindética adversativa. Uso da conjunção PorÉM Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão é de
ACENTUAÇÃO GRÁFICA, não interpretação de texto APLICAÇÃO DAS REGRAS E
JUSTIFICATIVA DAS QUESTÕES: Acentuação gráfica Consta que, após a iNauguração, o
McDoNald's era capaz de parar o trânsito, Porém, o interesse caiu. O plano econômico
Naufragou Na Bolívia, assim como o McDoNald's. AssiNale a opção correta. a)Os
vocábulos 'trânsito, econômico' possuem a mesma regra de acentuação gráfica.
b)'Bolívia' é um vocábulo paroxítono acentuado Por termiNar em 'a'. c)Os vocábulos
'após' e 'Porém' possuem a mesma regra de acentuação gráfica. d)Os vocábulos 'trânsito,
econômico' são proparoxítonos cujas sílabas átoNas são 'trân' e 'nô' respectivamente
Defesa da questão e Observações: a)Certo. Os vocábulos 'trânsito, econômico' possuem
a mesma regra de acentuação gráfica. São proparoxítonos . b)Errado. Bolívia' é um
vocábulo paroxítono acentuado Por termiNar em 'a'. Por termiNar em ditongo
crescente. c)Errado. Os vocábulos 'após' e 'Porém' possuem a mesma regra de
acentuação gráfica. Após = oxítoNa termiNada em 'o(s)' e Porém = oxítoNa termiNada
em 'em'. d)Errado. Os vocábulos 'trânsito, econômico' são proparoxítonos cujas sílabas
átoNas são 'trân' e 'nô' respectivamente. Sílabas TÔNICAS Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Considerando a falta de palavras sublinhadas Nas alterNativas, a questão será anulada.
Considerando o fato de que há algumas possibilidades historiográficas que permitem
interpretações variadas para um mesmo fato, a questão se mostrou dúbia Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão será anulada.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão em
análise diz: "Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ideia, através de um aplicativo de
celular, entre os dias 5 e 11 de abril deste ano, aponta que apeNas 3% dos homens
brasileiros se consideram feios. Os dados foram obtidos Por amostragem com 663
entrevistas, a qual reflete o conjunto dos brasileiros, respaldados pelo Censo de 2010 e a
Pesquisa NacioNal Por Amostra de Domicílios (PNaD) de 2021. A metodologia da
pesquisa seguiu as informações do Censo e da PNaD para captar os entrevistados. Do
grupo que participou da entrevista, 44% moram no Sudeste, 27% no Nordeste, 14% no
Sul, 8% no Norte e 8% no Centro-Oeste. As informações foram compartilhadas no site
GQ Brasil." Disponível em:
ttps://www.opovo.com.br/noticias/brasil/2022/05/11/pesquisaaponta-que-apeNas-3dos-homens-se-consideram-feios-no-brasil.html Supondo que se mantenha a média de
apeNas 8% dos homens se acharem feios em cada região, do total de entrevistados,
aproximadamente, quantos homens do nordeste disseram que não são feios? De acordo
com os dados fornecidos pela questão, a resolução é: Total de entrevistados = 663
homens Total de entrevistados no nordestes = 27% de 663 = 663*0,27 = 179,01 Total de
feios = 8% Total de não feios = 92% de 179,01 = 179,01*0,92 = 164,6892 Como a questão
pede a quantidade aproximada, utilizando a regra de arredondamento, chegamos ao
resultado de. 165 Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.
" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Emprego dos
siNais de pontuação e ortografia oficial Porque não existem lojas do McDoNald's Na
Bolívia AssiNale a opção correta quanto à nova pontuação e ortografia a)Na Bolívia, não
existem lojas do McDoNald's? Por quê? b)Na Bolívia, não existem lojas do McDoNald's
Por que? c)Por que Na Bolívia não existem lojas do McDoNald's? d)Por que lojas do
McDoNald's Na Bolívia não existem? <br> Defesa da questão e Observações: a)Certo. Na
Bolívia, não existem lojas do McDoNald's? Por QUÊ? b)Errado. Na Bolívia, não existem
lojas do McDoNald's Por que? (Por quê?) c)Errado. Por que, Na Bolívia, não existem lojas
do McDoNald's? (Na Bolívia entre vírgulas) d)Errado. Por que lojas do McDoNald's, Na
Bolívia, não existem? (Na Bolívia entre vírgulas) Obs.: 'Na Bolívia' no fiNal de frase não
pede vírgula. Mudou de lugar, tem que virgular o adjunto adverbial de lugar ADVÉRBIO é
um elemento acessório, no fiNal de frase. Deslocou-se, foge ao sistema SVCA, sendo
virgulado, obrigatoriamente, e não facultativamente Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato da questão que foi escolhida pelo candidato
no sistema para abertura deste recurso, após análise desta banca conclui-se: <br> A
alterNativa correta está exatamente conforme letra de lei anexado no site da IAN, sendo
inquestionável sua legitimidade. Conforme imagem abaixo:
https://cdn.ian.org.br/edital/1/17/79f10add7d451793f472cf2d3964ae26.pdf Diante dos
argumentos apresentados pela banca, questão está mantida.</p>
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão em
análise diz: Marcelo é dono de uma revendedora de carros que fiNancia os automóveis
em 24 vezes, com juros simples de 4,5% ao mês, mas um dia se atrapalhou e fez as
contas de um carro que custava R$ 87.000,00, fiNanciado pelo mesmo período, Porém
com juros compostos de 4,5% ao ano. De quanto seria o prejuízo de Marcelo se ele
tivesse vendido o automóvel nessa última condição? De acordo com as informações
dadas Na questão, a resolução é: - Se a venda fosse efetuada sob a modalidade de juros
simples. J = 87000*0,045*24 = 93.960,00 Total pago = 87000 + 93960 = 180.960 - Com a
venda efetuada sob a modalidade de juros compostos. M = 87000*(1 + 0,045)² M =
87000*1,092025 M = 95.006,17 OBS: a taxa de juros nesta modalidade é dada "ao ano",
Portanto o tempo usado será de 2 anos e não de 24 meses. Assim, a diferença entre o
valor recebido Na modalidade de juros compostos e o que seria recebido Na modalidade
de juros simples é: Prejuízo = 180.960 - 95.006,17 = 85.953,82 Afirmamos que teria sido
um prejuízo pois o valor recebido seria muito menor do real apurado Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão
questioNada pelo candidato(a) trata do conteúdo programático: órgãos e estruturas dos
sentidos Os candidatos questioNaram sobre a alterNativo do gabarito ter faltado um
consoante no nome mecanorreceptores, de fato, ocorreu a ausência de uma letra no
nome do referido receptor, no entanto, essa questão não desqualifica a questão ao
ponto da anulação e também não induz o candidato a marcar outra alterNativa, uma vez
que Nas demais opções encontram-se nomes que não são receptores sensoriais e que
em todas as demais alterNativas as torNam incorretas, tais como: transreceptores (A),
espirorreceptores (B) e otólitos (D). Sendo que espirorrecptores e transreceptores não
existem e otólito é uma estrutura interNa do ouvido Somado a isso, a classificação de
receptores sensoriais adotada são: mecanorreceptores, termorreceptores, receptores de
dor, quimiorreceptores e fotorreceptores Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO Fonte: Sônia Lopes e Sérgio Rosso. Corpo humano e vida
saudável. Editora moderNa, 2020.
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: O erro material
(palavraEXCETO) impede a interpretação da questão e a correta resolução da questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, QUESTÃO ANULADA.
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão trata
de uma das alterações feitas pela Lei Federal nº 12.976 à Lei de Diretrizes e bases da
Educação NacioNal., descrita abaixo: "Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a
matrícula das crianças Na educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade." (NR)
Disponível em: http://www.plaNalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2013/lei/l12796.htm Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO
INDEFERIDO.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: JUSTIFICATIVA
DA BANCA PARA TODAS AS QUESTÕES: AssiNale a opção correta. a)O McDoNald's, sendo
a maior rede de fast-food com mais de trinta mil lanchonetes pelo mundo, não agradou
aos bolivianos, fechando após quatorze anos de funcioNamento. b)A primeira lanchonete
instalada no país causou um verdadeiro alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o
capital estrangeiro em uma política neoliberal. c)Um dos motivos que levaram a rede a
fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano, que não queria
consumir os produtos da rede norte-americaNa. d)A rede tentou conquistar os
bolivianos, servindo as famosas Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho
saltenhas, à base de tomate e pimentas variadas Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O McDoNald's, sendo a maior rede de fast-food com mais de trinta mil
lanchonetes pelo mundo, não agradou aos bolivianos, fechando após quatorze anos de
funcioNamento. b)Errado. A primeira lanchonete instalada no país causou um verdadeiro
alvoroço em 1990, quando o país abriu-se para o capital estrangeiro em uma política
neoliberal. FRASE CORRETA: Antes do fracasso, Porém, a chegada do McDoNald's Na
Bolívia inicialmente causou comoção entre a população da capital, La Paz, onde a
PRIMEIRA LANCHONETE FOI INaUGURADA, EM 1997. c)Errado. Um dos motivos que
levaram a rede a fechar foi a pobreza econômica do país e o orgulho do povo boliviano,
que não queria consumir os produtos da rede norte-americaNa. FRASE CORRETA: Em um
país ao mesmo tempo economicamente pobre e ORGULHOSO DE SUAS TRADIÇÕES
CULINÁRIAS. d)Errado. A rede tentou conquistar os bolivianos, servindo as famosas
Llajua, tradicioNal pastel recheado de carne e o molho saltenhas, à base de tomate e
pimentas variadas. FRASE CORRETA: Os esforços para conquistar o público boliviano
incluíram oferecer temperos e lanches típicos, COMO O MOLHO LLAJUA, FEITO COM
TOMATE E PIMENTAS VARIADAS, OU AS FAMOSAS SALTENHAS, TRADICIONaL PASTEL
NORMALMENTE RECHEADO COM CARNE, POPULAR EM TODO O PAÍS Diante dos
argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO."

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso NÃO assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão está
fundamentada Na Dissertação intitulada "Ser Professor CoordeNador Pedagógico: sobre
o trabalho docente e sua autonomia", de autoria de Sâmara Carla Lopes Guerra de
Araújo, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação: Conhecimento e
Inclusão Social da Faculdade de Educação da Universidade Federal de MiNas Gerais Em
seu texto, a autora afirma que após o período de duas décadas de regime militar, o fiNal
dos anos de 1970 e, mais intensamente, a primeira metade dos anos de 1980 vão se
evidenciar como um período de abertura democrática, com movimentos de luta dos
educadores no Brasil em defesa da educação pública e de melhores condições de
trabalho. Começam a surgir críticas referentes ao caráter didático-metodológico e
organizacioNal dos processos educativos. Nesse contexto, emerge o termo gestão
democrática da educação, com o sentido de defesa de mecanismos mais coletivos e
participativos de planejamento e administração escolar. Aos poucos, no Brasil, a própria
nomenclatura desse campo de conhecimento vai sendo alterada, compreendendo-se
que o termo gestão é mais abrangente que administração, sendo o segundo carregado
de conotação técnica. Já o termo escolar passa a ser substituído Por educacioNal devido
à compreensão de que educação não acontece somente Na escola e que envolve os
sistemas são educacioNais Fonte: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/HJPB7CLGWM/1/ser_pcp_sobre_o_trabalho_docente_e_sua_autonomia_s_mara_c_l_g_de_a
raujo.pdf <br> Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A observação do
requerente procede e sua solicitação é coerente com o equívoco cometido Na questão
Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO DEFERIDO.
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Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão em
análise diz que: Um curso de xadrez teve 10 inscrições, mas o grupo será formado Por
apeNas 6. De quantas maneiras diferentes essa equipe poderá ser formada? A resolução
desta questão consiste em estudar a quantidade de possibilidades que se tem para
formar uma equipe de 6 pessoas a partir de um grupo de 10, ou seja, a quantidade de
maneiras diferentes de agruparmos 10 pessoas de 6 em 6. Faremos então a combiNação
de 10, de 6 em 6. Assim: C (10,6) = 10! / 6! (10 - 6)! C (10,6) = 10*9*8*7*6! / 6!*4! C
(10,6) = 10*9*8*7 / 4*3*2*1 C (10,6) = 5040 / 24 C (10,6) = 210 Diante dos argumentos
apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.

" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão é
objetiva, vale o que está escrito no comando, e não no texto. Se foi suprimida a palavra
'cidade', os nomes das respectivas passam a ser o sujeito da frase, no caso, composto. O
candidato tem que se ater ao trecho dado pela banca, e não fazer interpretações
extratextual, o que torNaria a questão subjetiva QUESTÃO: Relações sintáticas Santa
Cruz de La Sierra e Cochabamba também receberam filiais AssiNale a opção correta a)O
sujeito é composto. b)O predicado é verbo-nomiNal. c)O núcleo do sujeito é 'Santa Cruz
de La Sierra'. d)O núcleo do predicado é 'filiais' Defesa da questão e Observações:
a)Certo. O sujeito é composto = Santa Cruz de La Sierra (E) Cochabamba. b)Errado. O
predicado é verbo-nomiNal. Predicado verbal. c)Errado. O núcleo do sujeito é 'Santa Cruz
de La Sierra'. = Santa Cruz de La Sierra, Cochabamba. d)Errado. O núcleo do predicado é
'filiais'. Núcleo é o verbo 'receberam' Diante dos argumentos apresentados pela banca,
RECURSO INDEFERIDO."
Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em resposta à
fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após análise desta
banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que invalidasse a
questão, pois a argumentação do candidato corrobora com o gabarito apresentado Por
essa banca, ou seja, não há que se falar em erro no gabarito. Assim sendo, a resposta
correta é a alterNativa que consta: "Capoeira folclórica". Diante dos argumentos
apresentados pela banca, a questão está mantida Diante dos argumentos apresentados
pela banca, RECURSO INDEFERIDO.
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Em resposta à fundamentação do candidato em relação à questão deste recurso, após
análise desta banca, conclui-se que o recorrente não apresentou fundamentação que
invalidasse a questão, tendo em vista que apresentou uma questão e Na fundamentação
do recurso argumentou acerca de um erro de digitação que não existe Na questão de
número 33 O recorrente não deixou claro o que poderia estar incorreto Na questão, mas
a título de esclarecimento essa banca informa que a Homeostase ocorre quando o corpo
está em repouso, enquanto o Estado Estável acontece com o corpo em atividade física,
que foi o caso Narrado no enunciado da questão e corroborado pelo próprio recorrente
em seu recurso que afirma: "Na questão a aluNa Jean Grey apresenta um aumento de
temperatura [...] ao realizar um esforço físico..."Assim sendo, o recorrente não
apresentou fundamentação que invalidasse a questão, a resposta correta é a alterNativa
que consta: "Estado Estável" Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão
está mantida.

"
" id="RecResposta" required="required" class="form-control border-2">" Em resposta à
fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não
assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: Em uma questão objetiva,
semelhante não é igual. E não há caso de semelhança Explicação da questão: Substantivo
Cerca de trinta e sete mil lanchonetes do McDoNald's funcioNam hoje espalhadas Por
todo mundo. AssiNale a opção que somente contenha SUBSTANTIVOS. a)LANCHONETES MUNDO - MCDONaLD'S b)lanchonetes - trinta e sete - todo c)mundo - McDoNald's todo d)todo - lanchonetes - trinta e sete Defesa da questão e Observações: a)Certo.
lanchonetes - mundo - McDoNald's Obs.: Trinta e sete - numeral cardiNal Todo pronome indefinido OU adjetivo Diante dos argumentos apresentados pela banca,
RECURSO INDEFERIDO."

Em resposta à fundamentação do candidato para abertura deste recurso, após análise
desta banca, conclui-se: A questão é composta Por dois textos: um recurso iconográfico e
um texto escrito, sendo estes dois recursos necessários para conclusão da resposta
desejada. Ao ler no Texto II <em>"(...)alcantilado que, Por vezes, se estende, retilínea ou
sinuosamente, Por grande extensão Na forma de despenhadeiros ou penhascos
verticalizados.(...)"</em>, torNa-se evidente a descrição de uma ESCARPA, caracterizada
assim Por forma alcatilada. Segundo definição do <em>Oxford Languages</em>,
alcantilado significa "despenhadeiro de longa extensão", sendo uma característica
peculiar de ESCARPA e não TABULEIRO Diante dos argumentos apresentados pela banca
a questão está mantida. <br>
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" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."

INDEFERIDO

Indeferido

Considerando a falta de palavras sublinhadas Nas alterNativas, a questão será anulada.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Considerando o fato de que há algumas possibilidades historiográficas que permitem
interpretações variadas para um mesmo fato, a questão se mostrou dúbia Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão será anulada.
" Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o
recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo: A questão não
é de morfossintaxe, é de CLASSES DE PALAVRAS, que são aNalisadas individualmente,
essa é a diferença entre ambas EXPLICAÇÃO DA QUESTÃO: CLASSES DE PALAVRAS:
Preposição, artigo, pronome, conjunção Em resumo,a população do país não gostou
do QUE comeu, o McDoNald's faliu AssiNale a opção correta. a)Existe um pronome Na
frase. b)Existem quatro preposições, sendo que uma se repete. c)Na frase, existem duas
conjunções. d)Na frase, há três artigos no singular Defesa da questão e Observações:
a)Certo. Existe um pronome Na frase = que = pronome relativo. Preposições = Em, do, do
Artigos = a, o Pronome = que Conjunção = e Diante dos argumentos apresentados pela
banca, RECURSO INDEFERIDO."
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A questão não apresenta nenhum erro material. É corriqueiro, entretanto, que termos
comuns acabem se repetindo nos trabalhos acadêmicos Diante dos argumentos
apresentados pela banca, a questão está mantida.
Apesar de a Guerra do Vietnã ter ocorrido ao longo da Guerra Fria, o resultado não
gerou uma divisão do país como ocorreu Na Coreia Fonte:
https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemPoranea/guerra-da-coreia.htm
Diante dos argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.
A questão não apresenta nenhum erro material. É corriqueiro, entretanto, que termos
comuns acabem se repetindo nos trabalhos acadêmicos Diante dos argumentos
apresentados pela banca, a questão está mantida.
De acordo com Tavares (2012, p. 27), o Tratado de Alcáçovas-Toledo foi assiNado em
1479 "através do qual Portugal acreditava ter todas as terras firmes e ilhas, descobertas
ou Por se descobrir, desde que não estivessem sob domínio de príncipes cristãos, ao sul
de um paralelo traçado à altura das Canárias.Os espanhóis, entretanto, consideravam
que caberiam aos lusitanos as regiões junto ao litoral africano - contra Guinéa. As
divergências acerca da questão se iniciaram quando Cristóvão Colombo retornou da sua
primeira viagem à América e, em Portugal, entrevistou-se com D. João II, rei de Portugal.
O soberano, então, afirmou que as terras onde Colombo tinha chegado eram suas, de
acordo com o tratado de Toledo, gerando singular querela que acompanhou os Reinos
ibéricos até a assiNatura do Tratado de Tordesilhas, em 7 de junho de 1494" Fonte:
TAVARES, L. E. Brasil Lindeiro: o Sul (1479-1750). Navigator. v. 8. n. 15. 2012 Diante dos
argumentos apresentados pela banca, a questão está mantida.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Tecnologia assistiva ou ajuda técnica Diante dos argumentos a banca
conclui pela alteração do gabarito.
Considerando a falta de palavras sublinhadas Nas alterNativas, a questão será anulada.
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Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Que cumpra jorNada de trabalho igual ou superior a seis horas Diante dos
argumentos a banca conclui pela alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Na rede regular de ensino Diante dos argumentos a banca conclui pela
alteração do gabarito.
Em resposta à fundamentação dos candidatos a banca elaboradora conclui que ocorreu
um equívoco Na divulgação do gabarito prelimiNar sendo: A RESPOSTA CORRETA É A
ALTERNaTIVA: Fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e
para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino Diante dos argumentos a
banca conclui pela alteração do gabarito.

