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Questão nº 5
RECORRENTE

INSCRIÇÃO

-

2000360235

-

2000381658

-

2000357269
SOLICITAÇÕES

A pergunta não apresenta opções de palavras para serem analisadas, assim fica vago dizer que tem duas palavras escritas erradas de
acordo com a nova ortografia. Precisavamos saber quais são essas palavras.
A questão 5 da prova de Língua Portuguesa, pedia que encontra-se no texto uma ou mais palavras transcritas de forma incorreta. Li e relí o
texo e apenas encontrei a palavra dêem escrita de forma incorreta pois o verbo dar na 3ª pessoa do plural do presente do subjuntivo está
errada de acordo com o novo acordo ortográfico então fica deem. a alternativa do gabarito é a alternativa C, mas o correto seria a alternativa
B. Peço a mudança do gabarito para B.
só achei uma resposta no texto errada pela ortografia, dêem, pois está com acento e pela nova ortografia é sem acento .
ANÁLISE: Procedem as alegações, apenas um apalavra está grafada incorretamente no texto: “Vale promover mais participação de
todos em situações desafiadoras que DÊEM protagonismo a cada aluno” (o correto é DEEM). O gabarito deve ser retificado para (B).
DELIBERAÇÃO: GABARITO ALTERADO PARA (B).
Questão nº 9
RECORRENTE

INSCRIÇÃO

-

2000357269
SOLICITAÇÕES

No gráfico está falando, Não preferem as duas cores mais escolhidas? No gabarito resposta é C ,mas o correto não é a A ,pois não bate a
conta .
ANÁLISE: O gráfico mostra a opinião de 250 pessoas. 120 escolheram azul e amarelo (as mais escolhidas, com 60 opiniões cada).
Portanto, 130 pessoas não preferem estas duas cores, o que representa 52% (130/250x100).
DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO.
Questão nº 11
RECORRENTE

INSCRIÇÃO

-

2000380836
SOLICITAÇÕES

A questão de número 11 do concurso público realizado, contém como fonte utilizada para elaboração da questão o seguinte site:
clickrbs.com.br, 20/20/2018 (??). A data
marcada como feita a publicação no site é inexistente, sendo difícil a associação do acontecimento para então resolução da pergunta em
questão e também futura conferência a partir da fonte informada. Solicito por gentileza a revisão da mesma para possível reparação a
questão apresentada.
Atenciosamente
Mariane A. S. Miranda
ANÁLISE: Não procede a análise, trata-se de questão de atualidade, reproduzida diariamente nas últimas semanas nos meios de
notícia (TV, rádio, jornais, sites de informação. O site de referência é do renomado jornal “Zero Hora” do Rio Grande do Sul.
DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO.
Questão nº 16
RECORRENTE

INSCRIÇÃO

-

2000369351
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SOLICITAÇÕES
Fonte incorreta.
ANÁLISE: Não procede a alegação, a fonte indicada está correta.
DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO.
Questão nº 17
RECORRENTE

INSCRIÇÃO

-

2000369351

-

2000358685
SOLICITAÇÕES

A fonte para a verificação da questão não se encontra tal lei.
Essa questão, corresponde as Leis Municipais de Alambari e Plano Municipal de Alambari e não estava disponível no site sugerido.
ANÁLISE: Não procede as alegações, o link, meramente indicativo, aponta para o site da Câmara Municipal de Alambari, o qual na
área de Legislação apresenta todas as leis municipais indicadas no conteúdo programático. Doutra maneira, qualquer pesquisa
simples em buscador da internet apresentava imediatamente referida legislação.
DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO.
Questão nº 18
RECORRENTE

INSCRIÇÃO

-

2000369351

-

2000358685
2

SOLICITAÇÕES
A fonte para a verificação da questão não se encontra tal lei, o que ocorrera com outras questões.
Essa questão, corresponde as Leis Municipais de Alambari e Plano Municipal de Alambari e não estava disponível no site sugerido.
ANÁLISE: Não procede as alegações, o link, meramente indicativo, aponta para o site da Câmara Municipal de Alambari, o qual na
área de Legislação apresenta todas as leis municipais indicadas no conteúdo programático. Doutra maneira, qualquer pesquisa
simples em buscador da internet apresentava imediatamente referida legislação.
DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO.
Questão nº 19
RECORRENTE

INSCRIÇÃO

-

2000369351

-

2000358685
SOLICITAÇÕES

Fonte: Lei Municipal Nº 624/2015 - Dispõe do Plano Municipal de Educação de Alambari, item 2.1 – Ensino Fundamental - Diagnóstico, não
encontra-se disponível para a verificação.
Essa questão, corresponde as Leis Municipais de Alambari e Plano Municipal de Alambari e não estava disponível no site sugerido.
ANÁLISE: Não procede as alegações, o link, meramente indicativo, aponta para o site da Câmara Municipal de Alambari, o qual na
área de Legislação apresenta todas as leis municipais indicadas no conteúdo programático. Doutra maneira, qualquer pesquisa
simples em buscador da internet apresentava imediatamente referida legislação.
DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO.
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Questão nº 22
RECORRENTE

INSCRIÇÃO

-

2000360235
SOLICITAÇÕES

A pergunta já foi utilizada no concurso público de Porto Feliz, para o cargo de Diretor escolar, assim fica injusto a sua utilização.
ANÁLISE: Não procede a alegação do recorrente. Abaixo a questão aplicada no Concurso de Diretor da Prefeitura de Porto Feliz de
19 de agosto p.p.:
25 - “Indivíduo / sociedade / espécie são não apenas inseparáveis, mas coprodutores um do outro. Cada um destes termo é, ao
mesmo tempo, meio e fim do outro. Não se pode absolutizar nenhum deles e fazer de um só o fim supremo da tríade; esta é, em s i
própria, rotativamente, seu próprio fim. Estes elementos não poderiam, por consequência, ser entendidos como dissociados;
qualquer concepção do gênero humano significa desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das participações
comunitárias e do sentimento de pertencer à espécie humana. No seio desta tríade complexa emerge a consciência”. O texto anterior
se refere a qual dos SETE SABERES NECESSÁRIOS À EDUCAÇÃO DO FUTURO?
(Fonte: MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à Educação do Futuro, 2011, pág. 105-115)
a) Ensinar a compreensão.
b) As cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão.
c) Ensinar a condição humana.
d) A ética do gênero humano.
DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO.
Questão nº 24
RECORRENTE

INSCRIÇÃO

-

2000357269

-

2000358437
SOLICITAÇÕES

A questão apresentada marca como correta a alternativa “C”, mas as habilidades que a pergunta se refere, como localizar comparar,
observar, deduzir, se trata da habilidade logico-matemática, o correto seria letra “A”.
A questão 24, deveria ser revista, pois não consta como no livro "localizar no espaço, no tempo, comparar, observar, deduzir, relatar,
combinar, transferir.", não citando os termos "no espaço, no tempo".
ANÁLISE: Não procedem as alegações, referidas habilidades constam do quadro da pág. 11ª da obra referida. As habilidades
referentes à habilidades lógico-matemáticas, ao contrário do que alegam os recorrentes, são: enumerar, seriar, deduzir, medir,
comparar, concluir, provar, de acordo com a mesma obra, na página referenciada.
DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO.
Questão nº 25
RECORRENTE

INSCRIÇÃO

-

2000357269

-

2000381649

-

2000358437
SOLICITAÇÕES

No gabarito a questão 25 marca como correta a letra "C", porém a correta seria letra "D". Pois o termo utilizado pela autora é: Cyberbullying.
A resposta c está incorreta a alternativa correta é a D.
A resposta do gabarito para a questão 25 conta como correta a letra "C", porém no livro Bullying: mentes perigosas na escola a autora cita o
termo "cyberbullying" ao em vez de "cyberbaiting", portanto a reposta que seria a correta é a letra "D".
ANÁLISE: Não procedem as alegações, a mera leitura da obra nas páginas referenciadas indica de forma bem clara que a descrição
se refere à modalidade de bullying denominada “cyberbaiting” (isca cibernética, traduzido).
DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO.
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Questão nº 28
RECORRENTE

INSCRIÇÃO

-

2000357269

-

2000358437
SOLICITAÇÕES

A questão 28 marca como correta a leta "B" porém as diretrizes curriculares não utilizam o termo “....com diferentes capacidades e
interesses”.
A questão apresenta como correta em seu gabarito a questão "B", porém o texto de que se refere a lei consta: "I – A relevância reporta-se à
promoção de aprendizagens significativas do ponto de vista das exigências sociais e de desenvolvimento pessoal.
II – A pertinência refere-se à possibilidade de atender às necessidades e às características dos estudantes de diversos contextos sociais e
culturais e com diferentes capacidades e interesses.
III – A equidade alude à importância de tratar de forma diferenciada o que se apresenta como desigual no ponto de partida, com vistas a
obter desenvolvimento e aprendizagens equiparáveis, assegurando a todos a igualdade de direito à educação."
Então a questão apresentaria três alternativas como correta, "A" , "B" e "C", pois a questão se refere a pertinência, que é definida como
"aquilo que concerne ao assunto, o que diz respeito a..."
ANÁLISE: Não procedem as alegações, a definição de PERTINÊNCIA foi literalmente transcrita da lei em referência (inciso II do artigo
referenciado). Os incisos I e III apresentam as definições de relevância e de equidade, estão, portanto, incorretos.
DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO.
Questão nº 29
RECORRENTE

INSCRIÇÃO

-

2000369351

-

2000381658

-

2000358437
SOLICITAÇÕES

O gabarito disponibilizado esta incorreto quanto a alternativa, pois a resposta é EQUIDADE, que esta descrita na alternativa A
a questão 29 pede que se complete corretamente a lacuna com a alternativa correta.
o gabarito aponta a alternativa B ( Diversidade)como correta, mas a alternativa correta segundo a BNCC é a alternativa A (Equidade). Peço a
mudança do gabarito para a alternativa A como correta da questão
A questão 29 apresenta a resposta correta como alternativa "B", porém o texto da BNCC mostra o seguinte trecho: "Para isso, os sistemas e
redes de ensino e as instituições escolares devem se planejar com um claro foco na equidade, que pressupõe reconhecer que as
necessidades dos estudantes são diferentes." Portanto a resposta correta deveria ser a letra "A" que consta a palavra equidade.
ANÁLISE: Procedem as alegações, o gabarito deve ser alterado para (A) pois a resposta correta é EQUIDADE.
DELIBERAÇÃO: GABARITO ALTERADO PARA (A).
Questão nº 30
RECORRENTE

INSCRIÇÃO

-

2000358437
SOLICITAÇÕES

A questão 30, se refere a eixos estruturantes e conta reposta “A” como correta, porém a Base Nacional Comum curricular para educação
infantil, consta a expressão que as crianças devem expressar-se e também no que se refere a base conta o trecho “sujeito histórico e de
direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia,
deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL,
2009).”, então podemos entender que a reposta correta seria a letra "C".
ANÁLISE: De acordo com a norma referenciada:
“Ainda de acordo com as DCNEI, em seu Artigo 9º, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas dessa etapa da Educação Básica
são as interações e a brincadeira, experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de
suas ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita aprendizagens, desenvolvimento e socialização”.
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DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO.
Questão nº 31
RECORRENTE

INSCRIÇÃO

-

2000360235
SOLICITAÇÕES

A pergunta já foi utilizada no concurso público de Porto Feliz, para o cargo de Diretor escolar, assim fica injusto a sua utilização.
ANÁLISE: Não procede a alegação do recorrente. Abaixo a questão aplicada no Concurso de Diretor da Prefeitura de Porto Feliz de
19 de agosto p.p.:
37 - 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. Neste sentido, são competências gerais definidas no BNCC, EXCETO:
(Fonte: Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, item 1).
a) Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas
emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.
b) Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como
conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos
em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
c) Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a
realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
d) Identificar-se como parte integrante da natureza e sentir-se afetivamente ligados a ela, percebendo os processos pessoais como elementos
fundamentais para uma atuação criativa, responsável e respeitosa em relação ao meio ambiente.
DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO.
Questão nº 33

5
RECORRENTE

INSCRIÇÃO

-

2000360235

-

2000369351

-

2000381658

-

2000358685
SOLICITAÇÕES

A questão apresenta erro, segundo RCNEI todos os tópicos para análise estão de acordo e o gabarito apresenta resposta divergente ao
correto.
O enunciado da questão esta descrito de forma equivocada, pois ao dizer (...) faixa etária de QUATRO ANOS EM DIANTE, foge da ideia de
educação infantil, então deveria estar escrito: (...)quatro a seis anos.
a questão 33 fala dos objetivos estabelecidos para a faixa etária de quatro anos em diante na educação infantil. o gabarito aponta a
alternativa C correta, mas todas alternativas estão corretas. Peço a mudança do gabarito da questão 33 para alternativa D como correta.
A questão está escrita incorretamente pois deveria estar assim: (...) de quatro a seis anos, e não de quatro em diante como esta na prova.
ANÁLISE: Não procedem as alegações, a Educação Infantil não vai mais até os 6 anos, porém até os 5 anos de idade. Neste sentido,
o enunciado está correto, pois se refere aos objetivos para crianças a partir de 4 anos na Educação Infantil (pois até 3 anos ela estará
na Creche). O item 1 justamente se refere a um objetivo da fase de Creche, e não de Educação Infantil a partir dos 4 anos, por isso
está incorreto.
DELIBERAÇÃO: INDEFERIDO.

