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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA/MG (PROFESSOR REGENTE B - PRB) 
 
 

DECISÃO DOS RECURSOS 
(INFRARRELACIONADOS) 

 
I 

DOS RECURSOS 
 
Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes ao Concurso Público de 
Provas e Títulos destinado ao preenchimento de vagas do quadro de Servidores da Secretaria de Educação do 
Município de Juiz de Fora e formação de cadastro reserva, que insurgem contra a publicação do gabarito 
preliminar, conforme disposto no EDITAL Nº 02, de 10 DE DEZEMBRO DE 2021. 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 
 

Inscrição Nome Cargo 
286005205 Adalton De Carvalho Professor Regente B - Arte 
286003098 Analice Maria Nogueira Professor Regente B - Arte 
286004539 Andiara Barbosa Neder Professor Regente B - Arte 
286002820 Andréa Cristina Braga De Carvalho Professor Regente B - Arte 
286003298 Antônio Carlos Rodrigues Braz Professor Regente B - Arte 
286004281 Caique Cahon Monteiro Professor Regente B - Arte 
286005808 Camila Dos Santos Vargas Professor Regente B - Arte 
286003329 Claudia Carvalho Gaspar Cimino Professor Regente B - Arte 
286002427 Cristiane Maria Medeiros Laia Professor Regente B - Arte 
286006287 Deborah Lima Da Silva Machado Professor Regente B - Arte 
286003063 Eliane Rocha Professor Regente B - Arte 
286004203 Iara Cardoso Da Silva Professor Regente B - Arte 
286005348 Iracy Esteves Mezzonato Professor Regente B - Arte 
286003469 Karina Orquidia Da Silva Santos Professor Regente B - Arte 
286001010 Katia Milagres Brigolin Professor Regente B - Arte 
286001310 Lana Pereira Gabriel Professor Regente B - Arte 
286003402 Letícia Ferreira Lima Professor Regente B - Arte 
286002617 Ligia Gonçalves Costa Professor Regente B - Arte 
286003817 Luciene Da Silva Professor Regente B - Arte 
286006173 Lucio De Franciscis Dos Reis Piedade Filho Professor Regente B - Arte 
286001827 Marcelo Dos Santos Neves Professor Regente B - Arte 
286001371 Marilda Barbosa Rezende Professor Regente B - Arte 
286000359 Miriã Pinheiro Do Carmo Professor Regente B - Arte 
286002656 Neuseli Luttke Campos Professor Regente B - Arte 
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286004039 Rebeca Tamar Da Silva Fernandes Batista Professor Regente B - Arte 
286000062 Roberto Loureiro Zink Professor Regente B - Arte 
286004170 Sabrina Romeiro Di Rei Professor Regente B - Arte 
286004704 Thalita Barbosa De Castro Professor Regente B - Arte 
286001079 Valéria Aparecida Rosa Da Silva Professor Regente B - Arte 
286005309 Viviane Lopes Venuto Pelinson Toledo Professor Regente B - Arte 
286001884 Beatriz Figueiraujo Jabour Vescovi Rosa Professor Regente B - Ciências 
286003156 Caio Franco Martins Pereira Professor Regente B - Ciências 
286005545 Daniel Matias Fernandes Costa Professor Regente B - Ciências 
286000134 Daniele De Fátima Alves Venâncio Professor Regente B - Ciências 
286002255 Flávia Pereira Campos Professor Regente B - Ciências 
286004668 Georgia Maria Amaral Junqueira Professor Regente B - Ciências 
286003740 Joaquim Tavares De Souza Neto Professor Regente B - Ciências 
286000498 Lenon Reis Domingues Carias Professor Regente B - Ciências 
286003786 Lucas Deziderio Santana Professor Regente B - Ciências 
286001098 Marcia Valeria Pereira De Almeida Professor Regente B - Ciências 
286004645 Maria Angélica Vargas Pinto De Faria Professor Regente B - Ciências 
286000356 Marilena Kaizer Rossignoli Professor Regente B - Ciências 
286005944 Milena Oliveira Kalile Professor Regente B - Ciências 
286004100 Nayara Cantarino Barbosa Professor Regente B - Ciências 
286000149 Rafael Silveira Fernandes Professor Regente B - Ciências 
286005063 Vanessa Corrêa Balochini Professor Regente B - Ciências 
286000127 Vitor Hugo Peres Velloso Professor Regente B - Ciências 
286005960 Bruno Sales Gonçalves Professor Regente B - Dança 
286001915 Juliana Angelo De Oliveira Professor Regente B - Dança 
286002340 Marcelle De Oliveira Laguardia Professor Regente B - Dança 
286000492 Paulo Cezar Da Silva Professor Regente B - Dança 
286004124 Adriana Cristina Lessa De Lima Professor Regente B - Educação Física 
286002396 Anderson Petermann Professor Regente B - Educação Física 
286004622 Cláudio Pellini Vargas Professor Regente B - Educação Física 
286004726 Elton Uba Ribeiro Professor Regente B - Educação Física 
286002426 Guilherme Lima Martins Furtado Professor Regente B - Educação Física 
286002993 Ivan De Souza Junior Professor Regente B - Educação Física 
286004125 Jacqueline Pereira Dos Santos Professor Regente B - Educação Física 
286001879 Joao Elias Ribeiro Junior Professor Regente B - Educação Física 
286000980 Katia Josiany Segheto Professor Regente B - Educação Física 
286003768 Laís Melo De Medeiros Professor Regente B - Educação Física 
286001378 Luana Das Gracas Pinto Procopio Professor Regente B - Educação Física 
286002127 Lucas Emanuel De Oliveira Silva Professor Regente B - Educação Física 
286003657 Luciane Aparecida Ribas Oliveira Professor Regente B - Educação Física 
286002290 Luiz Gonzaga De Oliveira Junior Professor Regente B - Educação Física 
286003253 Milena Lochard Picinini Teixeira Professor Regente B - Educação Física 
286001307 Natanael Alves De Faria Professor Regente B - Educação Física 
286004388 Raquel Lopes Alves Lemos Professor Regente B - Educação Física 
286004526 Roberto Modesto Carvalho Professor Regente B - Educação Física 
286006121 Romeu Mozer Junior Professor Regente B - Educação Física 
286002475 Thalita Regina De Oliveira Portela Professor Regente B - Educação Física 
286004077 Valeska Braga Pinto Professor Regente B - Educação Física 
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286003749 Zuleika De Andrade Ferraz Professor Regente B - Educação Física 
286004918 Adriana Carvalho Dominato Almeida Professor Regente B - Geografia 
286001252 Alexandre Oliveira De Souza Junior Professor Regente B - Geografia 
286004014 Aline Cunha De Paula Carneiro Professor Regente B - Geografia 
286003436 Charlan Kreutzfeld De Farias Professor Regente B - Geografia 
286005178 Edinaldo José De Souza Professor Regente B - Geografia 
286004347 Evelize Fioravante Dos Reis Alves Professor Regente B - Geografia 
286001269 Felipe Taumaturgo Rodrigues De Azevedo Professor Regente B - Geografia 
286000032 Felix Rodrigues Nascimento Professor Regente B - Geografia 
286004956 Fernanda Ciriaco De Oliveira Professor Regente B - Geografia 
286002338 Filipe Dias Patrizi Feitosa Professor Regente B - Geografia 
286005933 Filipe Leite E Silva Professor Regente B - Geografia 
286000920 Geisimara Alves De Oliveira Professor Regente B - Geografia 
286002986 Guilherme Goretti Rodrigues Professor Regente B - Geografia 
286003522 Guilherme Ventura Da Silva Professor Regente B - Geografia 
286001841 Juliana Maria Lawall De Paiva Professor Regente B - Geografia 
286003613 Jussara Pereira Neiva Da Rocha Professor Regente B - Geografia 
286000497 Leonardo Biage De Andrade Professor Regente B - Geografia 
286003433 Leonardo Neves Tome Professor Regente B - Geografia 
286000842 Liliam Maria Vieira Ribeiro Professor Regente B - Geografia 
286004213 Lucilene Magalhães Professor Regente B - Geografia 
286001303 Lucineiva Barreto Palagar Professor Regente B - Geografia 
286001178 Magno Angelo Kelmer Professor Regente B - Geografia 
286001041 Marcela Rosa De Oliveira Carmo Professor Regente B - Geografia 
286000865 Marcus Vinicius Siqueira Dutra Professor Regente B - Geografia 
286002509 Mariana Dos Santos Nesimi Professor Regente B - Geografia 
286003376 Marilourdes Valle Da Trindade Professor Regente B - Geografia 
286002848 Marina Furtado Terra Professor Regente B - Geografia 
286004067 Marise Nery Paschoal Professor Regente B - Geografia 
286001153 Mateus Campos De Paula Oliveira Professor Regente B - Geografia 
286002841 Michele Virginia De Fátima Duarte Professor Regente B - Geografia 
286000850 Regiane Martins Da Silva Professor Regente B - Geografia 
286002105 Ricardo Antônio Santos Da Silva Professor Regente B - Geografia 
286003014 Sérgio De Oliveira Da Silva Dos Santos Professor Regente B - Geografia 
286001764 Talison Paulo Ferreira Professor Regente B - Geografia 
286000658 Thaiane Campos Moura Professor Regente B - Geografia 
286001005 Vanely Andressa Da Silva Professor Regente B - Geografia 
286002715 Yuri Vieira Do Vale Professor Regente B - Geografia 
286002716 Alexandre Do Valle Nogueira Professor Regente B - História 
286002114 Allony Rezende De Carvalho Macedo Professor Regente B - História 
286005035 Ana Paula Mendanha De Faria Professor Regente B - História 
286003592 Bárbara Silva Borges Professor Regente B - História 
286000076 Beatriz Rezende Lara Pinton Professor Regente B - História 
286003813 Daniel Nunes De Almeida Professor Regente B - História 
286001362 Felipe Passos Miguel Professor Regente B - História 
286000056 Fernanda Gallinari Machado Sathler Mussi Professor Regente B - História 
286003539 Filipe Pinto Monteiro Professor Regente B - História 
286001364 Gabriel Da Silva Moraes Professor Regente B - História 
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286000936 Gabriel Ícaro Da Silva Professor Regente B - História 
286000046 Giovana De Carvalho Castro Professor Regente B - História 
286002345 Liliane Campbell De Mendonça Professor Regente B - História 
286004737 Luã De Campos Cupolillo Professor Regente B - História 
286001254 Luanne Passos Nunes Professor Regente B - História 
286003551 Lucas Dos Santos Silva Professor Regente B - História 
286005079 Luciano Severino Teixeira Professor Regente B - História 
286005606 Lucimara Dos Reis Pinheiro Professor Regente B - História 
286001357 Luiza Coutinho Ottero Professor Regente B - História 
286002409 Marcus Vinícius De Souza Professor Regente B - História 
286003132 Maria Clara Russo Araújo Professor Regente B - História 
286000094 Marilene Pereira Ribeiro Santos Professor Regente B - História 
286003374 Myriciana Correa Da Silva Professor Regente B - História 
286004424 Natalia Aimar Ferreira Professor Regente B - História 
286001969 Patrícia Aparecida De Paiva Ignácio Professor Regente B - História 
286003988 Rafael Martins De Oliveira Laguardia Professor Regente B - História 
286000078 Ramonn Rodrigues Magri Professor Regente B - História 
286002070 Raphael Coelho De Souza Professor Regente B - História 
286000017 Renata Gabriela De Lana Souza Professor Regente B - História 
286000421 Ricardo Vicente Da Cunha Júnior Professor Regente B - História 
286005892 Rodrigo Gomes Da Costa Professor Regente B - História 
286004455 Samuel De Souza Professor Regente B - História 
286003537 Taís Daiele Alves Professor Regente B - História 
286000273 Thiago De Paula Carvalho Professor Regente B - História 
286001845 Thiago Firmino De Souza Professor Regente B - História 
286001900 Vanessa Ferreira Lopes Professor Regente B - História 
286004946 Vitor Aiala Cascelli Schelb Professor Regente B - História 
286001878 Wederson Paulo De Souza Professor Regente B - História 
286003856 Eliane Ferreira Serafim Militão Professor Regente B - Inglês 
286002115 Expedito Almeida Estuarte Professor Regente B - Libras 
286004438 Fabiana Aparecida De Paula Professor Regente B - Libras 
286000098 Fábio Cristiano De Paula Professor Regente B - Libras 
286004432 Fernanda Alves De Souza Professor Regente B - Libras 
286001293 Lilian Carla De Oliveira Professor Regente B - Libras 
286002020 Marcionilo Euro Carlos Neto Professor Regente B - Inglês 
286000808 Mariana Moreira Fernandes Barata Professor Regente B - Inglês 
286002930 Miguel Veloso De Araujo Professor Regente B - Inglês 
286004232 Mirella De Oliveira Pena Araújo Professor Regente B - Libras 
286003782 Renato Rezende Mansur Professor Regente B - Inglês 
286004305 Thais Moreira Silva Professor Regente B - Inglês 
286006378 Vander Aparecido De Castro Professor Regente B - Inglês 
286005191 Alessandra Aparecida Muniz Dornelas Professor Regente B - Língua Portuguesa 
286001238 Amanda Cordeiro Quintella Professor Regente B - Língua Portuguesa 
286006388 Barbara Delgado Azevedo Professor Regente B - Língua Portuguesa 
286003246 Clarice De Matos Oliveira Professor Regente B - Língua Portuguesa 
286001380 Danielle Morais Generoso Professor Regente B - Língua Portuguesa 
286001875 Fagner Batalha Concolato Professor Regente B - Língua Portuguesa 
286002759 Gabriel Ortiz Voser Professor Regente B - Língua Portuguesa 
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286004147 Hendielmara De Oliveira Barbosa Silva Professor Regente B - Língua Portuguesa 
286003289 Izabella Maddaleno Professor Regente B - Língua Portuguesa 
286001228 Josiane Silva Professor Regente B - Língua Portuguesa 
286001317 Karla Cristina Eiterer Rocha Professor Regente B - Língua Portuguesa 
286000156 Leandro Augusto Da Silveira Professor Regente B - Língua Portuguesa 
286000725 Luciana Genevan Da Silva Dias Ferreira Professor Regente B - Língua Portuguesa 
286000401 Luiz Rogério De Paula Júnior Professor Regente B - Língua Portuguesa 
286003820 Márcia Assis Farias Professor Regente B - Língua Portuguesa 
286006290 Maria Laura Muller Da Fonseca Silva Professor Regente B - Língua Portuguesa 
286002879 Mariana Souza Veiga Professor Regente B - Língua Portuguesa 
286002685 Mayara Moratori Peixoto Professor Regente B - Língua Portuguesa 
286005748 Miria Ferreira Braga Professor Regente B - Língua Portuguesa 
286000330 Monique Ivelise De Carvalho Professor Regente B - Língua Portuguesa 
286002546 Paulo Roberto Machado Tostes Professor Regente B - Língua Portuguesa 
286005010 Poliana De Oliveira Cunha Professor Regente B - Língua Portuguesa 
286001022 Rachel Garcia Finamore Professor Regente B - Língua Portuguesa 
286002311 Raquel Turetti Scotton Professor Regente B - Língua Portuguesa 
286005817 Rita De Cássia Matheus Carvalho Professor Regente B - Língua Portuguesa 
286003201 Roberta Cristina De Oliveira Saçço Professor Regente B - Língua Portuguesa 
286004158 Simone Rodrigues Peron Corrêa Professor Regente B - Língua Portuguesa 
286006110 Tatiane Cristina Pereira Professor Regente B - Língua Portuguesa 
286000347 Tereza D Avila Ferreira Professor Regente B - Língua Portuguesa 
286004633 Vanessa Aparecida De Almeida Gonçalves Oliveira Professor Regente B - Língua Portuguesa 
286003831 Verônica Aparecida De Oliveira Aquino Professor Regente B - Língua Portuguesa 
286000798 Viviane De Sousa Rocha Professor Regente B - Língua Portuguesa 
286004055 Alessandra Marques Henriques Franzini Professor Regente B - Matemática 
286001592 Alexandre Durval Zillmann Professor Regente B - Matemática 
286001799 Allana Sthel Santos De Oliveira Professor Regente B - Matemática 
286002417 Carlos Henrique Ferreira Leite Professor Regente B - Matemática 
286002314 Edléia Maria Da Silva Lima Professor Regente B - Matemática 
286003869 Kaio Cruz E Silva Professor Regente B - Matemática 
286000681 Letícia Genevain Andrade Professor Regente B - Matemática 
286001539 Lyliane Drumond Lanza Professor Regente B - Matemática 
286006191 Miriam Gerheim Moreira Professor Regente B - Matemática 
286001262 Patrícia Quintina De Paula Professor Regente B - Matemática 
286002786 Raquel Da Silva Santos Freitas Professor Regente B - Matemática 
286005037 Tatiane Gonçalves Moraes Professor Regente B - Matemática 
286003898 Tulio Pereira Neiva Professor Regente B - Matemática 
286004085 Virginia Cristine Da Silva Barbosa Carneiro Alves Professor Regente B - Matemática 
286001434 Almir Calebe Marcião Dos Santos Professor Regente B - Música 
286000493 Amanda Martins Barbosa Professor Regente B - Música 
286002750 Camila Nascimento De Castro Professor Regente B - Música 
286000562 Giselle Campos Pereira Professor Regente B - Música 
286001568 Guilherme De Morais Professor Regente B - Música 
286004289 Janice Vallo Dias Da Silva Professor Regente B - Música 
286003168 José Mário De Oliveira Professor Regente B - Música 
286002964 Lilian De Cassia Pinto De Oliveira Professor Regente B - Música 
286002556 Lívia Fernandes Esteves Professor Regente B - Música 
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286003204 Marcos Paulo Lima Lopes Professor Regente B - Música 
286004434 Niara Marlen Nazareth Vieira Professor Regente B - Música 
286003174 Roziane Domingos De Oliveira Professor Regente B - Música 
286002133 Sandra Aparecida Lopes Professor Regente B - Música 
286002234 Bárbara De Souza Carbogim Professor Regente B - Teatro 
286003149 Danielle Paula De Jesus Professor Regente B - Teatro 
286003122 Joyce Natália Batista Lopes Professor Regente B - Teatro 
286004017 Licya Dos Santos Benatti Professor Regente B - Teatro 

 
 

II 
DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS QUANTO AO GABARITO PRELIMINAR 
 

  
As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  
 
Cargo: Professor Regente B - Arte 
 

BRANCA 
01 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que houve erro na divulgação do gabarito ou mais de uma resposta correta.  A banca julga 
IMPROCEDENTE os recursos, uma vez que o comando da questão remete literalmente ao Plano Municipal de Educação 
de Juiz de Fora, no entendimento do que significa estritamente respeito às diversidades, cuja resposta, literal e expressa 
no gabarito, é cópia da lei 13502/2017 p.2/19: “Parágrafo único. Por respeito às diversidades entenda-se, estritamente, 
a  garantia de universalização do  acesso à  Educação Básica na  rede regular de  ensino e o atendimento educacional 
especializado, oferecendo condições físicas para esta universalização, a todas as pessoas com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e  altas habilidades ou superdotação, de  modo a  concretizar, no  espaço do  Município de  
Juiz de  Fora, os  valores constitucionais da  dignidade humana e  da  cidadania pela inclusão plena desta parcela da 
população ao sistema de ensino local.” 
 
Fonte: 

• Lei 13502 / 2017 p 2/19.  
 
 

BRANCA 
02 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que há exclusão preconceituosa do candidato por exigir que ele saiba o que é capacitismo ou 
também que há erro na divulgação do gabarito. A banca julga IMPROCEDENTE o pedido, pois o termo capacitismo é 
usado para contexto, mas o comando se refere ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, e todas as afirmativas estão 
referentes ao documento, cabendo uma resposta literal, tal como se apresenta no documento no artigo Art. 4º Toda 
pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma 
espécie de discriminação. § 1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou 
exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou 
o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações 
razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. § 2º A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de 
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benefícios decorrentes de ação afirmativa. Art. 5º A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Parágrafo 
único. Para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo, são considerados especialmente vulneráveis a 
criança, o adolescente, a mulher e o idoso, com deficiência. Observe que o que torna as outras opções, exceto o 
gabarito, são as condições em destaque, conforme segue: Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação, exceto quando esta garantir o 
atendimento de suas necessidades mais específicas ( É admitido discriminação em caráter de exceção?); Considera-se 
discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o 
propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais de pessoa com deficiência, excluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias 
assistidas, já que estas são limitadas à lei orçamentária; A pessoa com deficiência será poupada de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante, 
desde que haja denúncia destas ações ( ela só será poupada se houver denúncia?); para os fins da proteção mencionada 
no Estatuto, são considerados especialmente vulneráveis a criança e o adolescente com deficiência, sendo o 
atendimento desta população prioridade em relação à mulher e ao idoso com deficiência (na lei não existe menção a 
esta prioridade). 
 
Fonte: 

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm 
 
 

BRANCA 
03 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que há falta de uma alternativa correta. Falta de uma resposta correta. Vejamos o excerto do 
texto do Prof. Alavarse. “ Para que um juízo possa ser feito sobre algum objeto, duas outras condições precisam estar 
satisfeitas: 1ª condição: Que existam informações consistentes a respeito desse objeto que pode ser, por exemplo, o 
domínio que um aluno tem na leitura em língua materna. (...) 2ª condição: A outra condição é que existam critérios de 
avaliação, isto é, as referências às quais as informações levantadas serão comparadas ou contrastadas. A opção III, 
requerida como certa, reduz as condições acima, pois reduzidas de contexto na própria escrita da afirmativa, simplifica o 
processo avaliativo, pois não discorre como seria uma condição ou outra, como ocorre na I e na II. O “comparado e o 
desejado” existe em muitas práticas avaliativas vigentes, nem sempre com informações consistentes a respeito do 
objeto avaliado, ou mesmo onde se deseja chegar explicitado em critérios de avaliação, estando, dessa forma, os juízos 
de valor reféns até mesmo do senso comum. Há práticas avaliativas, por exemplo, que com total ausência de critérios, 
estabelecem juízos diferentes para objetos avaliativos muito próximos ou iguais. Por este motivo, a banca mantém o 
gabarito e julga IMPROCEDENTE o pedido.  
 
Fonte: 

• Desafios da avaliação educacional: ensino e aprendizagem como objetos de avaliação para a igualdade de 
resultados Ocimar Munhoz Alavarse  

 
 

BRANCA 
06 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que houve erro na divulgação do gabarito ou mesmo que há duas respostas corretas, sendo a 
opção C também correta, ou ainda que Piaget não foi citado nas referências do edital.  Os argumentos estão incorretos, 
pois nenhum dá conta de um conceito muito importante observado na afirmativa indicada, conforme segue: O 
desenvolvimento equivale à aprendizagem e acontece por força da ação do sujeito que conta com a maturação; procede 
continuamente a assimilações e acomodações (equilibração).  Na teoria piagetiana, o desenvolvimento não equivale a 
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aprendizagem, mas é diferente da aprendizagem. Observe o excerto do texto: “O desenvolvimento é diferente da 
aprendizagem e acontece por força da ação do sujeito que conta com a maturação, procede continuamente a 
assimilações e acomodações (equilibração), realizando experiências físicas e lógico-matemáticas, possibilitadas pelo 
meio social, que subsume (inclui) o meio físico, em intensa interação sujeito-meio”. A seguir o excerto do qual foram 
tiradas as alternativas: “ Se o sujeito cognoscente não encarar o desafio e o meio não oferecer condições objetivas para 
o desenvolvimento cognitivo acontecer, o desenvolvimento não avançará, ou avançará aquém ou muito aquém das 
possibilidades. O desenvolvimento cognitivo não é inevitável e não segue uma direção inexorável, sendo que cada passo 
depende simultaneamente do sujeito e do meio A noção de desenvolvimento cognitivo para Piaget tem um forte 
componente histórico e social. Ignorar isso é desvirtuar o significado essencial do conceito central da Epistemologia 
Genética: a interação.  A criança começa a pensar em termos de transformação e não somente de configuração 
perceptiva ou Gestalt.  No curso do desenvolvimento cognitivo, encontramos processo de auto regulação chamado de 
equilibração e que parece o fator fundamental na aquisição do conhecimento lógico-matemático. O desenvolvimento é 
diferente da aprendizagem e acontece por força da ação do sujeito que conta com a maturação, procede continuamente 
a assimilações e acomodações (equilibração), realizando experiências físicas e lógico-matemáticas, possibilitadas pelo 
meio social, que subsume o meio físico, em intensa interação sujeito-meio. Acerca das referências do edital, na relação 
de conteúdos item 4:  Aspectos psicológicos do desenvolvimento humano e teorias da aprendizagem. Esta banca 
desconhece qualquer programa de formação docente que desconsidera Piaget em suas referências, outrossim, nas 
referências bibliográficas do edital, citação de obras que trazem o autor em seus textos, especificamente a referência 
utilizada para esta questão presente na bibliografia recomendada para os candidatos: Piaget no século XXI: escritos de 
epistemologia e psicologia genéticas– [São Paulo]: Cultura Acadêmica; Marília: Oficina Universitária, 2011. p. 209 -229. 
Disponível em: https://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/jean_piaget.pdf. Acesso em: 11 jan. 2020. BRASIL 
 
Fonte: 

• Jean Piaget no século XXI: escritos de epistemologia e psicologia genéticas p.221. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que a afirmativa A está correta. Contudo, se é verdade que a avaliação dá dicas do processo, no 
contexto da questão este é um conceito ainda atrelado à visão linear do ensino, sobre a qual, no processo pedagógico, o 
planejamento didático é uma sucessão de etapas que começa com a definição dos objetivos de ensino, passa pela 
definição do conteúdo, e dos métodos, pela execução do planejado e finalmente pela avaliação do estudante. A 
avaliação alimenta o processo dando dicas ao professor e ao aluno sobre o que foi ensinado e aprendido. Dentro desta 
concepção, para melhorar o processo, basta a otimização de cada uma das etapas. O comando da questão, no entanto, 
solicita a afirmativa correta para uma visão baseada na natureza dinâmica e contraditória do processo pedagógico. 
Observe o excerto do texto do qual foi baseada a construção da questão: “um dos equívocos dos manuais de didática é 
situar a avaliação como atividade formal que ocorre ao final do processo de ensino-aprendizagem. Nessa visão linear, 
primeiro ocorre a aprendizagem e finalmente e verificação da aprendizagem. Se do ponto de vista das aparências é 
assim que ocorre, do ponto de vista processual, observando-se o interior da sala de aula, esta perspectiva mostra-se 
incompleta. Esta distorção está ligada à compreensão das próprias categorias do processo pedagógico. Se não situarmos 
a avaliação no interior das demais categorias deste processo, ela tenderá sempre a ser considerada de forma isolada, 
como atividade de final de processo. É preciso aumentar nossa compreensão sobre esta questão, e não apenas advogar 
uma avaliação processual e contínua. Para uma visão linear do processo pedagógico, o planejamento didático é uma 
sucessão de etapas que começa com a definição dos objetivos de ensino, passa pela definição do conteúdo, e dos 
métodos, pela execução do planejado e finalmente pela avaliação do estudante. A avaliação alimenta o processo 
dando dicas ao professor e ao aluno sobre o que foi ensinado e aprendido. Dentro desta concepção, para melhorar o 
processo, basta a otimização de cada uma das etapas. Uma forma alternativa de ver a organização do trabalho 
pedagógico em sala de aula abandona esta visão linear e a substitui por outra baseada na natureza dinâmica e 
contraditória das categorias, o que permite organizar o processo de ensino-aprendizagem em dois grandes núcleos ou 
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eixos interligados: objetivos/avaliação e conteúdo/método. Nesta forma de ver o processo pedagógico, a avaliação 
não figura ao final, mas está justaposta aos próprios objetivos, formando um par dialético com eles. São os objetivos 
que dão base para a construção da avaliação”. 
 
Fonte: 

• Avaliação Educacional: caminhando pela contramão. Página 14 e 15 Luiz Carlos de Freitas (Autor), Mara Regina 
Lemes de Sordi (Autor), Helena Costa Lopez de Freitas (Autor) Editora Vozes. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que há mais de uma resposta correta, erro de contextualização do texto base ou erro na 
divulgação no gabarito. A banca julga IMPROCEDENTE os recursos, tendo em vista que a questão, construída sob os 
fundamentos da bibliografia para o certame, apresenta apenas uma resposta correta e contextualiza no texto base, não 
só os entendimentos iniciais acerca da teoria crítica, mas também a evolução do conceito, sobre o qual se assenta o 
comando: “Em uma perspectiva crítica do currículo, podemos afirmar que”. Desta forma, as afirmativas além daquela 
apontada como gabarito pela banca, estariam certas se estivessem escritas da seguinte forma: busca lidar com a 
questão da diferença como uma questão histórica e política. NÃO se trata simplesmente de celebrar a diferença e a 
diversidade, mas de questioná-las; Incorpora as estratégias de desconstrução (e não construção) das narrativas e das 
identidades nacionais, étnicas e raciais que têm sido desenvolvidas nos campos teóricos do pós-estruturalismo, dos 
Estudos Culturais e dos Estudos Pós-coloniais; NÃO procede por simples operação de adição, através do qual o currículo 
se torna multicultural pelo acréscimo de informações básicas sobre outras culturas e identidades e NÃO concebe a 
identidade simplesmente como expressão de alguma propriedade cultural intrínseca dos diferentes grupos étnicos e 
raciais, onde a concepção de identidade é vista como fixa e absoluta. (essencialismo cultural)  
 
Fonte: 

• O currículo como narrativa étnica e racial. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Sustentam os recursos que não há resposta correta, problemas no comando da questão e de mais de uma resposta 
correta. Há banca acata o pedido relativo ao comando da questão, pois este deveria trazer a mensagem “Exceto”, o que, 
não acontecendo, faz com a questão tenha 4 possíveis respostas, tornando os recursos para este tema também 
procedentes. Para Magda Soares, o fracasso escolar é explicado pelas ideologias do dom, da Deficiência Social; da 
Deficiência Cultural e das diferenças culturais.  
 
Fonte: 

• Magda Soares- Linguagem e Escola, uma perspectiva social. p.17 a p.25 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que há falta de resposta correta ou mais de uma resposta correta. O senso comum pedagógico 
manifesta um entendimento idealista do que seja conhecimento e, só podemos chegar a um entendimento 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Luiz+Carlos+de+Freitas&text=Luiz+Carlos+de+Freitas&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Mara+Regina+Lemes+de+Sordi&text=Mara+Regina+Lemes+de+Sordi&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Mara+Regina+Lemes+de+Sordi&text=Mara+Regina+Lemes+de+Sordi&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Helena+Costa+Lopez+de+Freitas&text=Helena+Costa+Lopez+de+Freitas&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
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relativamente adequado do que venha a ser conhecimento e o seu processo, se abandonarmos essa posição pragmática 
/ idealista e ingênua – (Ser pragmático é ter seus objetivos bem definidos. Consiste em fugir do improviso, é se basear 
no conceito de que as ideias e atos só são verdadeiros se servirem para a solução imediata de seus problemas). A 
alternativa como está tem o significado alterado, se afastando do que Luckesi propõe como posição idealista e ingênua, 
descolado da realidade. Ser partidário do pragmatismo é ser prático, ser pragmático, ser realista (ao contrário de 
idealista). Aquele que não faz rodeio, que tem seus objetivos bem definidos, que considera o valor prático como critério 
da verdade. Outro recurso aponta que ao utilizar a conjunção "mais", têm-se a ideia de que o senso comum é adequado 
à realidade, e além disso, também é mítica, acrítica e espontânea. A banca não acata o argumento, pois, uma educação 
realizada nos princípios do senso comum só poderá estar a serviço de uma perspectiva social dominante. Se o senso 
comum trás uma interpretação adequada da realidade para a classe dominante, uma educação realizada em seus 
princípios é uma forma de ver a realidade mítica, acrítica e espontânea.  
 
Fonte: 

• Filosofia da Educação, Cipriano Carlos Luckesi – Senso Comum p.93 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Eisner (2008, p.9), o objetivo da educação deveria ser entendido como a preparação de artista, ou seja, 
de pessoas que desenvolvem ideias, sensações, habilidades e imaginação para criar um trabalho, e que possam executar 
o seu trabalho com maestria (habilmente ou com habilidade), independente do contexto de atuação. A utilização do 
termo artista nesse contexto não se refere a pessoas ligadas às artes como pintores, dançarinos, poetas ou autores 
dramáticos. Portanto, estão corretas as afirmativas I e II que, de acordo com o enunciado “está correto o que se afirma 
em”, corresponde ao gabarito D. 
 
Fonte: 

• EISNER (2008, p. 9). 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Proposta Curricular Arte (2021) da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (MG) tem como centralidade a concepção de 
currículo como sendo o conjunto de aprendizagens necessárias aos alunos nesse momento de pandemia, configurando-
se uma proposta aberta que permite a cada escola se reinventar. Portanto, nesse momento de pandemia houve 
flexibilização/readequação do conjunto de aprendizagens previstas na matriz curricular, afastando-se de propostas 
padronizadas. Diante disso, estão corretas as afirmativas I e III, que de acordo com enunciado da questão “Está correto o 
que se afirma apenas em”, corresponde ao gabarito B. 
 
Fonte: 

• Proposta Curricular Arte (2021) da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (MG). 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão apresenta erro no enunciado, que deveria ter a palavra exceto – “De acordo com as imagens anteriores, 
podemos afirmar que ambas as obras”. Em não tendo a palavra exceto, as alternativas A, B, C e E estão corretas.  
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Outro problema é com a impressão da prova, que apresenta as imagens em preto e branco e com baixa resolução, 
descaracterizando as obras artísticas e impedindo aos candidatos realizar a análise de elementos contrastantes e 
similares, a exemplo da cor dourada, como destacado na alternativa B.  
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
A questão apresenta erro no enunciado, que deveria ter a palavra exceto – “Ao abordar essa questão, Barbosa (2003) 
afirma que”. Em não tendo a palavra exceto, as alternativas B, C, D e E estão corretas.  
 
Fonte: 

• BARBOSA (2003) 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso pede anulação da questão em virtude de a impressão estar em preto e branco; porém, a análise da obra de 
arte está ligada a sua contextualização e ao conhecimento da vida e obra do artista em questão. Arthur Timótheo da 
Costa é conhecido, internacionalmente, e todas as suas biografias publicadas relacionam suas obras ao período citado – 
1908; contendo características do Impressionismo. 
 
Fonte: 

• Escritoriodearte.com. Arthur Timótheo da Costa. Disponível em: 
https://www.escritoriodearte.com/artista/arthur-timotheo-da-costa. Acesso em: 10/06/2022 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Loponte (2017, p. 447), a docência como campo expandido é entendida “como um modo de pensar que 
abrange e não exclui outras formas de arte, de épocas, lugares e culturas distintas”. A autora ressalta ainda que não se 
apropria “dos principais conceitos artísticos contemporâneos visando à criação de metodologias de ensino ou 
abordagens pedagógicas em aulas de arte”. Vislumbrando algum tipo de formação colada ao conceito de estética, a 
mesma autora afirma que “é preciso, mais que nunca, que nos desapeguemos das pretensões universais de beleza e 
sensibilidade e estejamos atentos à arte que é mais próxima da complexidade e da dissonância do tempo em que 
vivemos” (p. 448). Cumpre destacar que o enunciado diz: “... a “docência como campo expandido” pressupõe, EXCETO”. 
Diante da citação direta das ideias da autora, a alternativa que não se alinha com suas ideais é a letra E.  
 
Fonte: 

• LOPONTE (2017, p. 447). 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
O gabarito aponta as três afirmativas como corretas. Porém, o enunciado deveria se referir às proposições pedagógicas 
desenvolvidas por Tardego (2016), inspiradas em trabalhos de Hélio Oiticica e Lygia Clark. O enunciado “Com base na 
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obra de Hélio Oiticica, a participação incluía...” gera dúvidas quanto ao significado de participação em Tardego (do 
aluno) ou na obra de Oiticida (do espectador).  
 
Fonte: 

• TARDEGO (2016). 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso pede anulação da questão em virtude de a impressão estar em preto e branco; porém, a análise da obra está 
ligada à contextualização e ao conhecimento da vida e obra da artista em questão. A questão pede a alternativa 
INCORRETA em relação à obra “Autorretrato com anjos” de Maria Auxiliadora, que seria: “Coloca o corpo da mulher em 
exposição, sujeito à observação do outro”, não sendo uma prática recorrente nas obras da artista, a exposição do corpo 
feminino, sendo possível essa observação mesmo em preto e branco. Além disso, nenhuma alternativa fez referência a 
cores, tendo, também, a própria descrição da obra, contida na prova, como fonte de pesquisa para resposta. 
 
Fonte: 

• Guia das Artes- Maria Auxiliadora da Silva. Disponível em: https://www.guiadasartes.com.br/maria-auxiliadora-
da-silva/biografia 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso pede anulação da questão em virtude de a impressão estar em preto e branco; porém, a análise da obra de 
arte está ligada a sua contextualização e ao conhecimento da vida e obra da artista em questão.  A obra “A Negra” de 
Tarsila do Amaral, produzida em 1923, é a tela mais marcante realizada pela artista nesse período, sendo divulgada nos 
principais livros de arte. A questão pede a alternativa INCORRETA que seria a alternativa A “O quadro é um elogio 
amoroso à mulher que fora a sua cuidadora.”; informação que não consta nas análises relacionadas à obra. Existe uma 
memória afetiva em relação à sua infância, mas não um elogio amoroso. Segundo Santos (2019), a mulher negra da foto, 
ao ser expropriada de sua humanidade, não denota uma relação afetiva bilateral da pintora com ela. 
 
Fonte: 

• TARSILA do Amaral. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2022. 
Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa824/tarsila-do-amaral. Acesso em: 10 de junho de 
2022. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que houve erro na divulgação do gabarito ou mais de uma resposta correta.  A banca julga 
IMPROCEDENTE os recursos, uma vez que o comando da questão remete literalmente ao Plano Municipal de Educação 
de Juiz de Fora, no entendimento do que significa estritamente respeito às diversidades, cuja resposta, literal e expressa 
no gabarito, é cópia da lei 13502/2017 p.2/19: “Parágrafo único. Por respeito às diversidades entenda-se, estritamente, 
a  garantia de universalização do  acesso à  Educação Básica na  rede regular de  ensino e o atendimento educacional 
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especializado, oferecendo condições físicas para esta universalização, a todas as pessoas com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e  altas habilidades ou superdotação, de  modo a  concretizar, no  espaço do  Município de  
Juiz de  Fora, os  valores constitucionais da  dignidade humana e  da  cidadania pela inclusão plena desta parcela da 
população ao sistema de ensino local.” 
 
Fonte: 

• Lei 13502 / 2017 p 2/19.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que há exclusão preconceituosa do candidato por exigir que ele saiba o que é capacitismo ou 
também que há erro na divulgação do gabarito. A banca julga IMPROCEDENTE o pedido, pois o termo capacitismo é 
usado para contexto, mas o comando se refere ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, e todas as afirmativas estão 
referentes ao documento, cabendo uma resposta literal, tal como se apresenta no documento no artigo Art. 4º Toda 
pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma 
espécie de discriminação. § 1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou 
exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou 
o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações 
razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. § 2º A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de 
benefícios decorrentes de ação afirmativa. Art. 5º A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Parágrafo 
único. Para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo, são considerados especialmente vulneráveis a 
criança, o adolescente, a mulher e o idoso, com deficiência. Observe que o que torna as outras opções, exceto o 
gabarito, são as condições em destaque, conforme segue: Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação, exceto quando esta garantir o 
atendimento de suas necessidades mais específicas ( É admitido discriminação em caráter de exceção?); Considera-se 
discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o 
propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais de pessoa com deficiência, excluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias 
assistidas, já que estas são limitadas à lei orçamentária; A pessoa com deficiência será poupada de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante, 
desde que haja denúncia destas ações ( ela só será poupada se houver denúncia?); para os fins da proteção mencionada 
no Estatuto, são considerados especialmente vulneráveis a criança e o adolescente com deficiência, sendo o 
atendimento desta população prioridade em relação à mulher e ao idoso com deficiência (na lei não existe menção a 
esta prioridade). 
 
Fonte: 

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que há falta de uma alternativa correta. Falta de uma resposta correta. Vejamos o excerto do 
texto do Prof. Alavarse. “ Para que um juízo possa ser feito sobre algum objeto, duas outras condições precisam estar 
satisfeitas: 1ª condição: Que existam informações consistentes a respeito desse objeto que pode ser, por exemplo, o 
domínio que um aluno tem na leitura em língua materna. (...) 2ª condição: A outra condição é que existam critérios de 
avaliação, isto é, as referências às quais as informações levantadas serão comparadas ou contrastadas. A opção III, 
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requerida como certa, reduz as condições acima, pois reduzidas de contexto na própria escrita da afirmativa, simplifica o 
processo avaliativo, pois não discorre como seria uma condição ou outra, como ocorre na I e na II. O “comparado e o 
desejado” existe em muitas práticas avaliativas vigentes, nem sempre com informações consistentes a respeito do 
objeto avaliado, ou mesmo onde se deseja chegar explicitado em critérios de avaliação, estando, dessa forma, os juízos 
de valor reféns até mesmo do senso comum. Há práticas avaliativas, por exemplo, que com total ausência de critérios, 
estabelecem juízos diferentes para objetos avaliativos muito próximos ou iguais. Por este motivo, a banca mantém o 
gabarito e julga IMPROCEDENTE o pedido.  
 
Fonte: 

• Desafios da avaliação educacional: ensino e aprendizagem como objetos de avaliação para a igualdade de 
resultados Ocimar Munhoz Alavarse  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que houve erro na divulgação do gabarito ou mesmo que há duas respostas corretas, sendo a 
opção C também correta, ou ainda que Piaget não foi citado nas referências do edital.  Os argumentos estão incorretos, 
pois nenhum dá conta de um conceito muito importante observado na afirmativa indicada, conforme segue: O 
desenvolvimento equivale à aprendizagem e acontece por força da ação do sujeito que conta com a maturação; procede 
continuamente a assimilações e acomodações (equilibração).  Na teoria piagetiana, o desenvolvimento não equivale a 
aprendizagem, mas é diferente da aprendizagem. Observe o excerto do texto: “O desenvolvimento é diferente da 
aprendizagem e acontece por força da ação do sujeito que conta com a maturação, procede continuamente a 
assimilações e acomodações (equilibração), realizando experiências físicas e lógico-matemáticas, possibilitadas pelo 
meio social, que subsume (inclui) o meio físico, em intensa interação sujeito-meio”. A seguir o excerto do qual foram 
tiradas as alternativas: “ Se o sujeito cognoscente não encarar o desafio e o meio não oferecer condições objetivas para 
o desenvolvimento cognitivo acontecer, o desenvolvimento não avançará, ou avançará aquém ou muito aquém das 
possibilidades. O desenvolvimento cognitivo não é inevitável e não segue uma direção inexorável, sendo que cada passo 
depende simultaneamente do sujeito e do meio A noção de desenvolvimento cognitivo para Piaget tem um forte 
componente histórico e social. Ignorar isso é desvirtuar o significado essencial do conceito central da Epistemologia 
Genética: a interação.  A criança começa a pensar em termos de transformação e não somente de configuração 
perceptiva ou Gestalt.  No curso do desenvolvimento cognitivo, encontramos processo de auto regulação chamado de 
equilibração e que parece o fator fundamental na aquisição do conhecimento lógico-matemático. O desenvolvimento é 
diferente da aprendizagem e acontece por força da ação do sujeito que conta com a maturação, procede continuamente 
a assimilações e acomodações (equilibração), realizando experiências físicas e lógico-matemáticas, possibilitadas pelo 
meio social, que subsume o meio físico, em intensa interação sujeito-meio. Acerca das referências do edital, na relação 
de conteúdos item 4:  Aspectos psicológicos do desenvolvimento humano e teorias da aprendizagem. Esta banca 
desconhece qualquer programa de formação docente que desconsidera Piaget em suas referências, outrossim, nas 
referências bibliográficas do edital, citação de obras que trazem o autor em seus textos, especificamente a referência 
utilizada para esta questão presente na bibliografia recomendada para os candidatos: Piaget no século XXI: escritos de 
epistemologia e psicologia genéticas– [São Paulo]: Cultura Acadêmica; Marília: Oficina Universitária, 2011. p. 209 -229. 
Disponível em: https://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/jean_piaget.pdf. Acesso em: 11 jan. 2020. BRASIL 
 
Fonte: 

• Jean Piaget no século XXI: escritos de epistemologia e psicologia genéticas p.221. 
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08 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que a afirmativa A está correta. Contudo, se é verdade que a avaliação dá dicas do processo, no 
contexto da questão este é um conceito ainda atrelado à visão linear do ensino, sobre a qual, no processo pedagógico, o 
planejamento didático é uma sucessão de etapas que começa com a definição dos objetivos de ensino, passa pela 
definição do conteúdo, e dos métodos, pela execução do planejado e finalmente pela avaliação do estudante. A 
avaliação alimenta o processo dando dicas ao professor e ao aluno sobre o que foi ensinado e aprendido. Dentro desta 
concepção, para melhorar o processo, basta a otimização de cada uma das etapas. O comando da questão, no entanto, 
solicita a afirmativa correta para uma visão baseada na natureza dinâmica e contraditória do processo pedagógico. 
Observe o excerto do texto do qual foi baseada a construção da questão: “um dos equívocos dos manuais de didática é 
situar a avaliação como atividade formal que ocorre ao final do processo de ensino-aprendizagem. Nessa visão linear, 
primeiro ocorre a aprendizagem e finalmente e verificação da aprendizagem. Se do ponto de vista das aparências é 
assim que ocorre, do ponto de vista processual, observando-se o interior da sala de aula, esta perspectiva mostra-se 
incompleta. Esta distorção está ligada à compreensão das próprias categorias do processo pedagógico. Se não situarmos 
a avaliação no interior das demais categorias deste processo, ela tenderá sempre a ser considerada de forma isolada, 
como atividade de final de processo. É preciso aumentar nossa compreensão sobre esta questão, e não apenas advogar 
uma avaliação processual e contínua. Para uma visão linear do processo pedagógico, o planejamento didático é uma 
sucessão de etapas que começa com a definição dos objetivos de ensino, passa pela definição do conteúdo, e dos 
métodos, pela execução do planejado e finalmente pela avaliação do estudante. A avaliação alimenta o processo 
dando dicas ao professor e ao aluno sobre o que foi ensinado e aprendido. Dentro desta concepção, para melhorar o 
processo, basta a otimização de cada uma das etapas. Uma forma alternativa de ver a organização do trabalho 
pedagógico em sala de aula abandona esta visão linear e a substitui por outra baseada na natureza dinâmica e 
contraditória das categorias, o que permite organizar o processo de ensino-aprendizagem em dois grandes núcleos ou 
eixos interligados: objetivos/avaliação e conteúdo/método. Nesta forma de ver o processo pedagógico, a avaliação 
não figura ao final, mas está justaposta aos próprios objetivos, formando um par dialético com eles. São os objetivos 
que dão base para a construção da avaliação”. 
 
Fonte: 

• Avaliação Educacional: caminhando pela contramão. Página 14 e 15 Luiz Carlos de Freitas (Autor), Mara Regina 
Lemes de Sordi (Autor), Helena Costa Lopez de Freitas (Autor) Editora Vozes. 

 
 

BRANCA 
09 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que há mais de uma resposta correta, erro de contextualização do texto base ou erro na 
divulgação no gabarito. A banca julga IMPROCEDENTE os recursos, tendo em vista que a questão, construída sob os 
fundamentos da bibliografia para o certame, apresenta apenas uma resposta correta e contextualiza no texto base, não 
só os entendimentos iniciais acerca da teoria crítica, mas também a evolução do conceito, sobre o qual se assenta o 
comando: “Em uma perspectiva crítica do currículo, podemos afirmar que”. Desta forma, as afirmativas além daquela 
apontada como gabarito pela banca, estariam certas se estivessem escritas da seguinte forma: busca lidar com a 
questão da diferença como uma questão histórica e política. NÃO se trata simplesmente de celebrar a diferença e a 
diversidade, mas de questioná-las; Incorpora as estratégias de desconstrução (e não construção) das narrativas e das 
identidades nacionais, étnicas e raciais que têm sido desenvolvidas nos campos teóricos do pós-estruturalismo, dos 
Estudos Culturais e dos Estudos Pós-coloniais; NÃO procede por simples operação de adição, através do qual o currículo 
se torna multicultural pelo acréscimo de informações básicas sobre outras culturas e identidades e NÃO concebe a 
identidade simplesmente como expressão de alguma propriedade cultural intrínseca dos diferentes grupos étnicos e 
raciais, onde a concepção de identidade é vista como fixa e absoluta. (essencialismo cultural)  
 
Fonte: 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Luiz+Carlos+de+Freitas&text=Luiz+Carlos+de+Freitas&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Mara+Regina+Lemes+de+Sordi&text=Mara+Regina+Lemes+de+Sordi&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Mara+Regina+Lemes+de+Sordi&text=Mara+Regina+Lemes+de+Sordi&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Helena+Costa+Lopez+de+Freitas&text=Helena+Costa+Lopez+de+Freitas&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
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• O currículo como narrativa étnica e racial. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 
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10 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Sustentam os recursos que não há resposta correta, problemas no comando da questão e de mais de uma resposta 
correta. Há banca acata o pedido relativo ao comando da questão, pois este deveria trazer a mensagem “Exceto”, o que, 
não acontecendo, faz com a questão tenha 4 possíveis respostas, tornando os recursos para este tema também 
procedentes. Para Magda Soares, o fracasso escolar é explicado pelas ideologias do dom, da Deficiência Social; da 
Deficiência Cultural e das diferenças culturais.  
 
Fonte: 

• Magda Soares- Linguagem e Escola, uma perspectiva social. p.17 a p.25 
 
 

BRANCA 
11 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que há falta de resposta correta ou mais de uma resposta correta. O senso comum pedagógico 
manifesta um entendimento idealista do que seja conhecimento e, só podemos chegar a um entendimento 
relativamente adequado do que venha a ser conhecimento e o seu processo, se abandonarmos essa posição pragmática 
/ idealista e ingênua – (Ser pragmático é ter seus objetivos bem definidos. Consiste em fugir do improviso, é se basear 
no conceito de que as ideias e atos só são verdadeiros se servirem para a solução imediata de seus problemas). A 
alternativa como está tem o significado alterado, se afastando do que Luckesi propõe como posição idealista e ingênua, 
descolado da realidade. Ser partidário do pragmatismo é ser prático, ser pragmático, ser realista (ao contrário de 
idealista). Aquele que não faz rodeio, que tem seus objetivos bem definidos, que considera o valor prático como critério 
da verdade. Outro recurso aponta que ao utilizar a conjunção "mais", têm-se a ideia de que o senso comum é adequado 
à realidade, e além disso, também é mítica, acrítica e espontânea. A banca não acata o argumento, pois, uma educação 
realizada nos princípios do senso comum só poderá estar a serviço de uma perspectiva social dominante. Se o senso 
comum trás uma interpretação adequada da realidade para a classe dominante, uma educação realizada em seus 
princípios é uma forma de ver a realidade mítica, acrítica e espontânea.  
 
Fonte: 

• Filosofia da Educação, Cipriano Carlos Luckesi – Senso Comum p.93 
 
 

BRANCA 
12 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há um erro na digitação da alternativa D que inviabiliza a compreensão da questão. Ora, se há 
erro em citar avaliação formativa em detrimento de avaliação formativa, e a afirmativa está de fato errada, e, ainda que 
fosse outra a função de avaliação digitada permaneceria errada. Assim sendo, não há prejuízo para a assertividade do 
gabarito, sobretudo para quem tem conhecimento de que Luckesi relaciona sua prática diretamente às questões 
relacionadas à democratização da educação, que para ele está profundamente relacionada na permanência e 
terminalidade, no acesso à escola e na qualidade de ensino. 
 
Fonte: 

• Avaliação da aprendizagem escolar, Cipriano C Luckesi. Páginas 60, 61, 62 e 63 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
É importante compreender os conhecimentos prévios do aluno, permitindo que se estabeleça novas representações a 
partir do que já é conhecido. Ao se considerar os conhecimentos prévios, deve-se atentar para que as representações 
estejam articuladas com o contexto do aluno e que não apresente a ciência como única verdade.  
 
Fonte: 

• JUIZ DE FORA. Secretaria de Educação. Subsecretaria de Articulação das Políticas Educacionais. Referencial 
Curricular da Rede Municipal de Juiz de Fora. 2020. 

 
 

BRANCA 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A atividade desenvolvida não se relaciona a um laboratório aberto, pois o professor proporcionou aos alunos uma 
vivência investigativa semiestruturada. No laboratório aberto, os alunos possuem maior autonomia investigativa. 
Segundo Azevedo (2004, p.27), o laboratório aberto deve proporcionar aos alunos, responderem à questão 
problematizadora por meio de experiências. No entanto, na atividade, os alunos não realizaram experimentos, mas 
analisam dados fornecidos pelo professor. 
 
Fonte:  

• AZEVEDO, Maria Cristina P. Stella de. Ensino por Investigação: problematizando as atividades em sala de aula. In: 
CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. (Org.). Ensino de Ciências: unindo a pesquisa e a prática. São Paulo: Cengage 
Learning, 2004. 

 
 

BRANCA 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Cachapuz e colaboradores defendem a ideia de que para se aprender ciências é preciso superar a concepção de que se 
deve ensinar como os cientistas desenvolvem seus trabalhos. Assim, é preciso aprender outras perspectivas e não 
concentrar a didática na formação de futuros cientistas. Para Cachapuz e colaboradores, para o desenvolvimento da 
didática das ciências, o professor precisa superar o reconhecimento e o potencial das atividades experimentais, no 
entanto, as atividades experimentais a serem superadas não são as complexas que muitas vezes nem são realizadas. 
 
Fonte: 

• CARVALHO, Anna Maria Pessoa de; CACHAPUZ, António Francisco; GIL-PÉREZ, Daniel (Orgs.). O Ensino das 
Ciências como compromisso científico e social: os caminhos que percorremos. São Paulo: Cortez, 2012. 

 
 

BRANCA 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O uso dos equipamentos tecnológicos digitais, durante o período da pandemia, ocorreu de forma abrupta e sem a 
devida reflexão crítica. Fato é que os alunos têm contato cotidiano com diversos recursos tecnológicos digitais nos 
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diversos locais que frequentam. Desta forma, os estudantes, embora letrados digitalmente, ainda não são capazes de 
fazer uso da tecnologia digital de forma crítica. 
 
Fonte: 

• Deise M. Vianna, Renato S. Araujo. Buscando elementos na Internet para uma nova proposta pedagógica. In: 
CARVALHO, A. M. Pessoa de (Org.); Ensino de Ciências - Unindo a pesquisa e a prática, p. 135-151 (Pioneira 
Thomson Learning, 2004). 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A avaliação deve promover a compreensão do que o aluno efetivamente aprendeu em um determinado momento no 
processo formativo. Deve-se evitar o uso da avaliação como instrumento de aprovação ou reprovação do estudante para 
o ano seguinte. A avaliação da aprendizagem na perspectiva de Polon (2012), não deve ser utilizada para a promover o 
acesso ao ano escolar seguinte, mas para promover o avanço a outros conteúdos. 
 
Fonte: 

• POLON, Sandra Aparecida Machado. Teoria e Metodologia do Ensino de Ciências. Paraná, RS: Unicentro, 2012. 
 
 

BRANCA 
26 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento científico como provisório, 
cultural e histórico é característica necessária ao ensino que tenha como objetivo o saber sobre a ciência e ainda sobre o 
conhecimento científico. Cabe pontuar que na década de 1960 surgiu um modelo pedagógico que ficou conhecido como 
“ensino por redescoberta”. Apesar de o ensino por redescoberta ter aproximado o aluno para atividade científica e 
oportunizado o estudo da história das ciências, ele se constituiu como uma prática de ensino equivocada, pois se 
acreditava que, por meio de um método rígido baseado em atividades de observação, experimentação e generalização, 
semelhantes às dos cientistas, os alunos atingiriam evidências, tendo de formular novas hipóteses aos fenômenos 
observados.  
 
Fonte: 

• CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. (Org.). Ensino de Ciências: unindo a pesquisa e a prática. São Paulo: Cengage 
Learning, 2004. 

 
 

BRANCA 
27 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa E apresenta a dimensão epistemológica ligada à construção de um argumento científico, diferente das 
outras opções que apresentam ações pedagógicas relativas ao desenvolvimento no espaço e tempo da sala de aula.  
 
Fontes: 

• CARVALHO, Anna Maria Pessoa de; CACHAPUZ, António Francisco; GIL-PÉREZ, Daniel (Orgs.). O Ensino das 
Ciências como compromisso científico e social: os caminhos que percorremos. São Paulo: Cortez, 2012.  

• CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. (Org.). Ensino de Ciências: unindo a pesquisa e a prática. São Paulo: Cengage 
Learning, 2004. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No processo de conhecimento da cultura científica, os estudantes devem ser capazes de se apropriarem das explicações 
científicas, fazendo uso dela para explicar o mundo no qual pertencem. Entretanto, não se deve falar em substituição 
das explicações não científicas pelas científicas, pois estaria ocorrendo no erro de se potencializar a compreensão de 
que a ciências detém a verdade e é a única forma de se explicar o mundo do qual fazemos parte. 
 
Fonte: 

• CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. (Org.). Ensino de Ciências: unindo a pesquisa e a prática. São Paulo: Cengage 
Learning, 2004. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As propostas de atividades investigativas e consequentemente a sua avaliação precisam ter as mesmas características 
pautadas na ideia de um ensino cujos objetivos concentram-se no aprendizado de conceitos, mas também de ações, 
atitudes e valores próprios da cultura científica. As alternativas A, B, C e D não apresentam essas características. 
Ressalta-se que não existe um único método na prática científica e que a opção B indica uma característica que não faz 
parte do referencial adotado por pesquisadores da área de Educação em Ciências para as atividades investigativas e sua 
avaliação. 
 
Fontes: 

• CARVALHO, Anna Maria Pessoa de; CACHAPUZ, António Francisco; GIL-PÉREZ, Daniel (Orgs.). O Ensino das 
Ciências como compromisso científico e social: os caminhos que percorremos. São Paulo: Cortez, 2012.  

• CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. (Org.). Ensino de Ciências: unindo a pesquisa e a prática. São Paulo: Cengage 
Learning, 2004. 
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31 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa D não apresenta possibilidades reais de abordagem dialógica dos conceitos científicos na concepção dos 
autores, Delizoicov et al, 2018, sobre as dinâmicas discursivas que se estabelecem tradicionalmente no currículo com 
uma abordagem curricular. 
 
Fonte: 

• DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André; PERNAMBUCO, Marta. MARIA. Ensino de Ciências: fundamentos e 
métodos. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2018 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O professor Nélio Bizzo (2009) recomenda o uso crítico do livro didático, por poder colocar o aluno em situações que 
incorram em interpretações inadequadas do ponto de vista científico. A prática investigativa deve ser de curta duração, 
possibilitando aos estudantes se engajarem e compreenderem o processo no qual estarão inseridos. De igual forma, o 
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planejamento pode proporcionar momentos para aprofundamento de estudos que estejam relacionados ao interesse 
do aluno. 
 
Fonte: 

• BIZZO, Nélio. Ciências: fácil ou difícil? São Paulo: Biruta, 2009. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As atividades experimentais ilustrativas do conteúdo são apresentadas quando o (a) professor(a) as utiliza após o 
estudo, como forma de comprovar o que foi estudado. Nesse modelo não há possibilidade de desenvolver a habilidade 
citada no enunciado, diferentemente das demonstrações investigativas, nas quais os problemas experimentais são 
apresentados e a ação é realizada pelo professor, com todas as especificidades apontadas pelos autores em Carvalho 
(2004).  
 
Fonte: 

• CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. (Org.). Ensino de Ciências: unindo a pesquisa e a prática. São Paulo: Cengage 
Learning, 2004. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
B corresponde ao apoio, conhecimento básico, que depende do contexto do campo de argumentação. Pela análise do 
esquema presente em Cappechi (2004, p.62), pode-se observar que J corresponde ao elemento justificador, mesmo 
representado por W (Warrant – Justificar) no esquema clássico de Toulmin. 
 
Fonte: 

• CAPPECHI, Maria Cândida de Morais. Argumentação numa aula de Física. In: CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. 
(Org.). Ensino de Ciências: unindo a pesquisa e a prática. São Paulo: Cengage Learning, 2004. 

 
 
 
Cargo: Professor Regente B - Dança 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que há falta de uma alternativa correta. Falta de uma resposta correta. Vejamos o excerto do 
texto do Prof. Alavarse. “ Para que um juízo possa ser feito sobre algum objeto, duas outras condições precisam estar 
satisfeitas: 1ª condição: Que existam informações consistentes a respeito desse objeto que pode ser, por exemplo, o 
domínio que um aluno tem na leitura em língua materna. (...) 2ª condição: A outra condição é que existam critérios de 
avaliação, isto é, as referências às quais as informações levantadas serão comparadas ou contrastadas. A opção III, 
requerida como certa, reduz as condições acima, pois reduzidas de contexto na própria escrita da afirmativa, simplifica o 
processo avaliativo, pois não discorre como seria uma condição ou outra, como ocorre na I e na II. O “comparado e o 
desejado” existe em muitas práticas avaliativas vigentes, nem sempre com informações consistentes a respeito do 
objeto avaliado, ou mesmo onde se deseja chegar explicitado em critérios de avaliação, estando, dessa forma, os juízos 
de valor reféns até mesmo do senso comum. Há práticas avaliativas, por exemplo, que com total ausência de critérios, 
estabelecem juízos diferentes para objetos avaliativos muito próximos ou iguais. Por este motivo, a banca mantém o 
gabarito e julga IMPROCEDENTE o pedido.  
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Fonte: 

• Desafios da avaliação educacional: ensino e aprendizagem como objetos de avaliação para a igualdade de 
resultados Ocimar Munhoz Alavarse. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que houve erro na divulgação do gabarito ou mesmo que há duas respostas corretas, sendo a 
opção C também correta, ou ainda que Piaget não foi citado nas referências do edital.  Os argumentos estão incorretos, 
pois nenhum dá conta de um conceito muito importante observado na afirmativa indicada, conforme segue: O 
desenvolvimento equivale à aprendizagem e acontece por força da ação do sujeito que conta com a maturação; procede 
continuamente a assimilações e acomodações (equilibração).  Na teoria piagetiana, o desenvolvimento não equivale a 
aprendizagem, mas é diferente da aprendizagem. Observe o excerto do texto: “O desenvolvimento é diferente da 
aprendizagem e acontece por força da ação do sujeito que conta com a maturação, procede continuamente a 
assimilações e acomodações (equilibração), realizando experiências físicas e lógico-matemáticas, possibilitadas pelo 
meio social, que subsume (inclui) o meio físico, em intensa interação sujeito-meio”. A seguir o excerto do qual foram 
tiradas as alternativas: “ Se o sujeito cognoscente não encarar o desafio e o meio não oferecer condições objetivas para 
o desenvolvimento cognitivo acontecer, o desenvolvimento não avançará, ou avançará aquém ou muito aquém das 
possibilidades. O desenvolvimento cognitivo não é inevitável e não segue uma direção inexorável, sendo que cada passo 
depende simultaneamente do sujeito e do meio A noção de desenvolvimento cognitivo para Piaget tem um forte 
componente histórico e social. Ignorar isso é desvirtuar o significado essencial do conceito central da Epistemologia 
Genética: a interação.  A criança começa a pensar em termos de transformação e não somente de configuração 
perceptiva ou Gestalt.  No curso do desenvolvimento cognitivo, encontramos processo de auto regulação chamado de 
equilibração e que parece o fator fundamental na aquisição do conhecimento lógico-matemático. O desenvolvimento é 
diferente da aprendizagem e acontece por força da ação do sujeito que conta com a maturação, procede continuamente 
a assimilações e acomodações (equilibração), realizando experiências físicas e lógico-matemáticas, possibilitadas pelo 
meio social, que subsume o meio físico, em intensa interação sujeito-meio. Acerca das referências do edital, na relação 
de conteúdos item 4:  Aspectos psicológicos do desenvolvimento humano e teorias da aprendizagem. Esta banca 
desconhece qualquer programa de formação docente que desconsidera Piaget em suas referências, outrossim, nas 
referências bibliográficas do edital, citação de obras que trazem o autor em seus textos, especificamente a referência 
utilizada para esta questão presente na bibliografia recomendada para os candidatos: Piaget no século XXI: escritos de 
epistemologia e psicologia genéticas– [São Paulo]: Cultura Acadêmica; Marília: Oficina Universitária, 2011. p. 209 -229. 
Disponível em: https://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/jean_piaget.pdf. Acesso em: 11 jan. 2020. BRASIL 
 
Fonte: 

• Jean Piaget no século XXI: escritos de epistemologia e psicologia genéticas p.221. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que a afirmativa A está correta. Contudo, se é verdade que a avaliação dá dicas do processo, no 
contexto da questão este é um conceito ainda atrelado à visão linear do ensino, sobre a qual, no processo pedagógico, o 
planejamento didático é uma sucessão de etapas que começa com a definição dos objetivos de ensino, passa pela 
definição do conteúdo, e dos métodos, pela execução do planejado e finalmente pela avaliação do estudante. A 
avaliação alimenta o processo dando dicas ao professor e ao aluno sobre o que foi ensinado e aprendido. Dentro desta 
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concepção, para melhorar o processo, basta a otimização de cada uma das etapas. O comando da questão, no entanto, 
solicita a afirmativa correta para uma visão baseada na natureza dinâmica e contraditória do processo pedagógico. 
Observe o excerto do texto do qual foi baseada a construção da questão: “um dos equívocos dos manuais de didática é 
situar a avaliação como atividade formal que ocorre ao final do processo de ensino-aprendizagem. Nessa visão linear, 
primeiro ocorre a aprendizagem e finalmente e verificação da aprendizagem. Se do ponto de vista das aparências é 
assim que ocorre, do ponto de vista processual, observando-se o interior da sala de aula, esta perspectiva mostra-se 
incompleta. Esta distorção está ligada à compreensão das próprias categorias do processo pedagógico. Se não situarmos 
a avaliação no interior das demais categorias deste processo, ela tenderá sempre a ser considerada de forma isolada, 
como atividade de final de processo. É preciso aumentar nossa compreensão sobre esta questão, e não apenas advogar 
uma avaliação processual e contínua. Para uma visão linear do processo pedagógico, o planejamento didático é uma 
sucessão de etapas que começa com a definição dos objetivos de ensino, passa pela definição do conteúdo, e dos 
métodos, pela execução do planejado e finalmente pela avaliação do estudante. A avaliação alimenta o processo 
dando dicas ao professor e ao aluno sobre o que foi ensinado e aprendido. Dentro desta concepção, para melhorar o 
processo, basta a otimização de cada uma das etapas. Uma forma alternativa de ver a organização do trabalho 
pedagógico em sala de aula abandona esta visão linear e a substitui por outra baseada na natureza dinâmica e 
contraditória das categorias, o que permite organizar o processo de ensino-aprendizagem em dois grandes núcleos ou 
eixos interligados: objetivos/avaliação e conteúdo/método. Nesta forma de ver o processo pedagógico, a avaliação 
não figura ao final, mas está justaposta aos próprios objetivos, formando um par dialético com eles. São os objetivos 
que dão base para a construção da avaliação”. 
 
Fonte: 

• Avaliação Educacional: caminhando pela contramão. Página 14 e 15 Luiz Carlos de Freitas (Autor), Mara Regina 
Lemes de Sordi (Autor), Helena Costa Lopez de Freitas (Autor) Editora Vozes. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que há mais de uma resposta correta, erro de contextualização do texto base ou erro na 
divulgação no gabarito. A banca julga IMPROCEDENTE os recursos, tendo em vista que a questão, construída sob os 
fundamentos da bibliografia para o certame, apresenta apenas uma resposta correta e contextualiza no texto base, não 
só os entendimentos iniciais acerca da teoria crítica, mas também a evolução do conceito, sobre o qual se assenta o 
comando: “Em uma perspectiva crítica do currículo, podemos afirmar que”. Desta forma, as afirmativas além daquela 
apontada como gabarito pela banca, estariam certas se estivessem escritas da seguinte forma: busca lidar com a 
questão da diferença como uma questão histórica e política. NÃO se trata simplesmente de celebrar a diferença e a 
diversidade, mas de questioná-las; Incorpora as estratégias de desconstrução (e não construção) das narrativas e das 
identidades nacionais, étnicas e raciais que têm sido desenvolvidas nos campos teóricos do pós-estruturalismo, dos 
Estudos Culturais e dos Estudos Pós-coloniais; NÃO procede por simples operação de adição, através do qual o currículo 
se torna multicultural pelo acréscimo de informações básicas sobre outras culturas e identidades e NÃO concebe a 
identidade simplesmente como expressão de alguma propriedade cultural intrínseca dos diferentes grupos étnicos e 
raciais, onde a concepção de identidade é vista como fixa e absoluta. (essencialismo cultural)  
 
Fonte: 

• O currículo como narrativa étnica e racial. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Luiz+Carlos+de+Freitas&text=Luiz+Carlos+de+Freitas&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Mara+Regina+Lemes+de+Sordi&text=Mara+Regina+Lemes+de+Sordi&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Mara+Regina+Lemes+de+Sordi&text=Mara+Regina+Lemes+de+Sordi&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Helena+Costa+Lopez+de+Freitas&text=Helena+Costa+Lopez+de+Freitas&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Sustentam os recursos que não há resposta correta, problemas no comando da questão e de mais de uma resposta 
correta. Há banca acata o pedido relativo ao comando da questão, pois este deveria trazer a mensagem “Exceto”, o que, 
não acontecendo, faz com a questão tenha 4 possíveis respostas, tornando os recursos para este tema também 
procedentes. Para Magda Soares, o fracasso escolar é explicado pelas ideologias do dom, da Deficiência Social; da 
Deficiência Cultural e das diferenças culturais.  
 
Fonte: 

• Magda Soares- Linguagem e Escola, uma perspectiva social. p.17 a p.25 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que há falta de resposta correta ou mais de uma resposta correta. O senso comum pedagógico 
manifesta um entendimento idealista do que seja conhecimento e, só podemos chegar a um entendimento 
relativamente adequado do que venha a ser conhecimento e o seu processo, se abandonarmos essa posição pragmática 
/ idealista e ingênua – (Ser pragmático é ter seus objetivos bem definidos. Consiste em fugir do improviso, é se basear 
no conceito de que as ideias e atos só são verdadeiros se servirem para a solução imediata de seus problemas). A 
alternativa como está tem o significado alterado, se afastando do que Luckesi propõe como posição idealista e ingênua, 
descolado da realidade. Ser partidário do pragmatismo é ser prático, ser pragmático, ser realista (ao contrário de 
idealista). Aquele que não faz rodeio, que tem seus objetivos bem definidos, que considera o valor prático como critério 
da verdade. Outro recurso aponta que ao utilizar a conjunção "mais", têm-se a ideia de que o senso comum é adequado 
à realidade, e além disso, também é mítica, acrítica e espontânea. A banca não acata o argumento, pois, uma educação 
realizada nos princípios do senso comum só poderá estar a serviço de uma perspectiva social dominante. Se o senso 
comum trás uma interpretação adequada da realidade para a classe dominante, uma educação realizada em seus 
princípios é uma forma de ver a realidade mítica, acrítica e espontânea.  
 
Fonte: 

• Filosofia da Educação, Cipriano Carlos Luckesi – Senso Comum p.93 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há um erro na digitação da alternativa D que inviabiliza a compreensão da questão. Ora, se há 
erro em citar avaliação formativa em detrimento de avaliação formativa, e a afirmativa está de fato errada, e, ainda que 
fosse outra a função de avaliação digitada permaneceria errada. Assim sendo, não há prejuízo para a assertividade do 
gabarito, sobretudo para quem tem conhecimento de que Luckesi relaciona sua prática diretamente às questões 
relacionadas à democratização da educação, que para ele está profundamente relacionada na permanência e 
terminalidade, no acesso à escola e na qualidade de ensino. 
 
Fonte: 

• Avaliação da aprendizagem escolar, Cipriano C Luckesi. Páginas 60, 61, 62 e 63 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso aponta que a alternativa E poderia ser a alternativa incorreta. “O sistema de pesquisa, já que não foi pensado 
a priori para a produção acadêmica da área e se adequou aos mecanismos de fomento, busca adaptar-se ao formato de 
outras áreas do conhecimento.” Os mecanismos de fomento referem-se especificamente às agências de fomento à 
pesquisa presentes nas universidades brasileiras e nas agências federais e estaduais que incentivam, por meio de editais, 
meios para que as pesquisas ocorram. Entende-se que o conto trazido pela pesquisadora Márcia Strazzacappa questiona 
exatamente o sistema forma versus conteúdo, ou seja, quando o fomento parte de critérios uníssonos a todas as áreas 
do conhecimento, tal como o terno do alfaiate presente no conto, a área de Arte, para concorrer aos editais, precisa 
adequar o seu conteúdo à forma, dada a priori. Isso acontece tanto na adequação da linguagem acadêmica, tanto como 
na estrutura do projeto que passa a uma tradução para cumprir aos itens dos editais de fomento, tendo a Arte de 
adaptar-se e, como apontado pelo conto, “entortar-se” para estar no formato solicitado. Nesse sentido a alternativa E 
está correta. 
O texto de Márcia Strazzacappa foi publicado em 2014. É necessário considerar que, há alguns anos, intensificado com a 
abertura dos cursos de graduação em Dança pelo Brasil, a área tem sido cada vez mais representativa nas agências de 
fomento em pesquisa, dado o número de docentes do ensino superior que lecionam nas universidades brasileiras, assim 
como o número de profissionais formados por essas universidades. Um exemplo de significativa mudança no panorama 
da pesquisa em/de Arte é a representatividade das associações que reúnem pesquisadores da área de Dança. A 
Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas (ABRACE); o Grupo de Trabalho (GT) Educação e 
Arte da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped); a Associação Nacional de 
Pesquisadores em Dança (ANDA); a Federação de Arte Educadores do Brasil (FAEB), para citar alguns exemplos de como 
é significativa a produção de pesquisa em Arte nos últimos anos. Há, no país, 59 cursos de graduação em Dança, de 
acordo com o mestrado profissional em Dança (PRODAN). Para deixar ainda mais relevante a presença e importância da 
pesquisa em/de Arte, a questão 18 da prova refere-se à pesquisa em Arte, que inclui Artes Visuais, Dança, Música e 
Teatro. A pesquisa em/de Arte no Brasil já avançou muito e tem buscado, a cada dia, apresentar e solidificar uma 
epistemologia que condiz com o modo de fazer pesquisa na área, criando arcabouço teórico-conceitual, metodologias e 
procedimentos de pesquisa próprios. 
 
Fontes: 

• STRAZZACAPPA, M. Imersões poéticas como processo de formação do artista-docente. ARJ – Art Research 
Journal. Revista de Pesquisa em Artes, v. 1, n. 2, p. 96-111, 2014. Disponível em: 
https://periodicos.ufrn.br/artresearchjournal/article/view/5368. Acesso em: 11 fev. 2021. 

• https://prodan.ufba.br/historico Acessado em 06/06/2022.  
• https://portalanda.org.br/ Acessado em 06/06/2022. 
• https://faeb.com.br/ Acessado em 06/06/2022. 
• https://www.anped.org.br/sites/default/files/resources/historico_GT24.pdf Acessado em 06/06/2022. 
• http://portalabrace.org/4/ Acessado em 06/06/2022. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A presente questão solicita que seja assinalada a alternativa incorreta, ou seja, aquela que não critica a Dança no 
contexto escolar.  
Um dos argumentos do recurso indica que a letra B estaria incorreta.  
Alternativa B “Uma vestimenta cênica deve ser experimentada pela criança antes do dia da apresentação, a fim de que 
se possa experimentar como o figurino irá interferir em sua gestualidade.” 
Argumentação: Como o exemplo traz a apresentação de uma coreografia que foi ensaiada e apresentada na escola, por 
que a vestimenta cênica deve ser desconsiderada no conjunto de ações previstas para que a criança realize? A 
vestimenta é parte da coreografia. Exemplo: se foi ensaiado com as crianças que haverá um tecido longo que elas usarão 
para sacudir em algum momento, e no dia esse tecido não está presente, haverá interferência na apresentação. As 
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crianças na escola precisam experimentar o figurino antes do dia da apresentação para que se sintam seguros e 
confortáveis com a roupa, sem que limite os movimentos presentes na coreografia. Logo, essa alternativa critica a Dança 
no contexto escolar. 
Sobre a alternativa D “Ao abarcar a cultura escolar, a festa da família é uma tradição na escola e os pais querem ver seus 
filhos em cena para poderem registrar esse momento que, para muitos, é a única oportunidade de contato com a 
dança.” Por mais que o argumento do recurso traga que essa alternativa não esteja errada, indicando que “a Dança no 
ambiente escolar inclui a relação dos familiares com a cultura escolar”, é necessário compreender que a cultura escolar 
envolve toda a comunidade escolar (docentes, discentes, adultos responsáveis pelas crianças) e perpassa gerações. Essa 
alternativa não critica, portanto, o modo como a Dança na escola foi realizada, mostrando-se como a alternativa 
incorreta. O gabarito foi divulgado corretamente. 
 
Fontes: 

• MARQUES, Isabel A. Ensino de dança hoje: textos e contextos. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2001. 
• STRAZZACAPPA, Márcia. A educação e a fábrica de corpos: a dança na escola. Cad. CEDES, Campinas, v. 21, n. 53, 

p. 69-83, Apr. 2001. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0101-32622001000100005. Acesso em: 11 fev. 
2021. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A frase trazida por Isabel Marques “Quem sabe faz, quem não sabe ensina” é uma crítica da autora, quando docente do 
ensino superior em Dança, ao perceber que, academicamente falando, muitos estudantes da licenciatura em Dança não 
desejam a escola como campo de trabalho. A justificativa para cursar licenciatura em Dança era o fato de em algum 
momento da trajetória acadêmica ter sido considerado como não tão bom o suficiente para ser artista da Dança. Logo, a 
escola seria um lugar “menor” e destinado aos “menos artistas”. É importante salientar que a discriminação dentro de 
cursos em que há as habilitações de bacharelado e licenciatura ainda vigora, tanto por parte de docentes quanto de 
discentes. É um pré-conceito velado, ainda trazendo resquícios da noção de que o artista é mais importante e melhor do 
que o professor. Para compreender toda essa trajetória, também é histórica, basta voltar ao que ficou conhecido como 
“currículo 3+1”, em que primeiro o licenciando cursava o bacharelado e no ano final cursava as disciplinas pedagógicas.  
O gabarito da questão aponta que as duas primeiras afirmativas são corretas e apenas a terceira é falsa. Copia-se a 
afirmativa incorreta: “A formação do professor de dança, por focar a parte pedagógica, não concede ao mesmo o título 
de bacharel, logo, não é um artista.” Por que está incorreta? É fato que os currículos de bacharelado e licenciatura em 
Dança precisam ter suas especificidades, e isso pode ser visto nas Diretrizes Nacionais para os cursos de graduação e nas 
Resoluções vigentes. Para os cursos de formação de professores ainda há que ser observada as Normas específicas para 
essa modalidade de ensino no país. O grau de licenciando em Dança não dá ao formado o grau de bacharel. Porém, a 
ligação entre artista e bacharel é um erro, por aproximar apenas o campo artístico do universo do diploma acadêmico 
em bacharelado. Os pesquisadores do campo de estudos da Dança entendem que, também o professor, é um artista, 
artista-docente, professor-artista, já que a área de Dança na escola, por ser um espaço de criação artística, promove e 
requer do docente um labor criativo e artístico.  
Diante do exposto, há que se considerar que o conteúdo programático da questão está diretamente relacionado à área 
do concurso e às referências indicadas da área específica de Dança, conforme as fontes indicadas. 
 
Fonte: 

• MARQUES, Isabel A. Ensino de dança hoje: textos e contextos. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2001. 
• JUIZ DE FORA. Secretaria de Educação. Subsecretaria de Articulação das Políticas Educacionais. Referencial 

Curricular da Rede Municipal de Juiz de Fora. 2020. Disponível em: 
https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/se/escolas_municipais/curriculos/index.php. Acesso em: 13 abr. 2021. 

• STRAZZACAPPA, M. Imersões poéticas como processo de formação do artista-docente. ARJ – Art Research 
Journal. Revista de Pesquisa em Artes, v. 1, n. 2, p. 96-111, 2014. Disponível em: 
https://periodicos.ufrn.br/artresearchjournal/article/view/5368. Acesso em: 11 fev. 2021. 
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Cargo: Professor Regente B - Educação Física 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que há falta de uma alternativa correta. Falta de uma resposta correta. Vejamos o excerto do 
texto do Prof. Alavarse. “ Para que um juízo possa ser feito sobre algum objeto, duas outras condições precisam estar 
satisfeitas: 1ª condição: Que existam informações consistentes a respeito desse objeto que pode ser, por exemplo, o 
domínio que um aluno tem na leitura em língua materna. (...) 2ª condição: A outra condição é que existam critérios de 
avaliação, isto é, as referências às quais as informações levantadas serão comparadas ou contrastadas. A opção III, 
requerida como certa, reduz as condições acima, pois reduzidas de contexto na própria escrita da afirmativa, simplifica o 
processo avaliativo, pois não discorre como seria uma condição ou outra, como ocorre na I e na II. O “comparado e o 
desejado” existe em muitas práticas avaliativas vigentes, nem sempre com informações consistentes a respeito do 
objeto avaliado, ou mesmo onde se deseja chegar explicitado em critérios de avaliação, estando, dessa forma, os juízos 
de valor reféns até mesmo do senso comum. Há práticas avaliativas, por exemplo, que com total ausência de critérios, 
estabelecem juízos diferentes para objetos avaliativos muito próximos ou iguais. Por este motivo, a banca mantém o 
gabarito e julga IMPROCEDENTE o pedido.  
 
Fonte: 

• Desafios da avaliação educacional: ensino e aprendizagem como objetos de avaliação para a igualdade de 
resultados Ocimar Munhoz Alavarse  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que houve erro na divulgação do gabarito ou mesmo que há duas respostas corretas, sendo a 
opção C também correta, ou ainda que Piaget não foi citado nas referências do edital.  Os argumentos estão incorretos, 
pois nenhum dá conta de um conceito muito importante observado na afirmativa indicada, conforme segue: O 
desenvolvimento equivale à aprendizagem e acontece por força da ação do sujeito que conta com a maturação; procede 
continuamente a assimilações e acomodações (equilibração).  Na teoria piagetiana, o desenvolvimento não equivale a 
aprendizagem, mas é diferente da aprendizagem. Observe o excerto do texto: “O desenvolvimento é diferente da 
aprendizagem e acontece por força da ação do sujeito que conta com a maturação, procede continuamente a 
assimilações e acomodações (equilibração), realizando experiências físicas e lógico-matemáticas, possibilitadas pelo 
meio social, que subsume (inclui) o meio físico, em intensa interação sujeito-meio”. A seguir o excerto do qual foram 
tiradas as alternativas: “ Se o sujeito cognoscente não encarar o desafio e o meio não oferecer condições objetivas para 
o desenvolvimento cognitivo acontecer, o desenvolvimento não avançará, ou avançará aquém ou muito aquém das 
possibilidades. O desenvolvimento cognitivo não é inevitável e não segue uma direção inexorável, sendo que cada passo 
depende simultaneamente do sujeito e do meio A noção de desenvolvimento cognitivo para Piaget tem um forte 
componente histórico e social. Ignorar isso é desvirtuar o significado essencial do conceito central da Epistemologia 
Genética: a interação.  A criança começa a pensar em termos de transformação e não somente de configuração 
perceptiva ou Gestalt.  No curso do desenvolvimento cognitivo, encontramos processo de auto regulação chamado de 
equilibração e que parece o fator fundamental na aquisição do conhecimento lógico-matemático. O desenvolvimento é 
diferente da aprendizagem e acontece por força da ação do sujeito que conta com a maturação, procede continuamente 
a assimilações e acomodações (equilibração), realizando experiências físicas e lógico-matemáticas, possibilitadas pelo 
meio social, que subsume o meio físico, em intensa interação sujeito-meio. Acerca das referências do edital, na relação 
de conteúdos item 4:  Aspectos psicológicos do desenvolvimento humano e teorias da aprendizagem. Esta banca 
desconhece qualquer programa de formação docente que desconsidera Piaget em suas referências, outrossim, nas 
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referências bibliográficas do edital, citação de obras que trazem o autor em seus textos, especificamente a referência 
utilizada para esta questão presente na bibliografia recomendada para os candidatos: Piaget no século XXI: escritos de 
epistemologia e psicologia genéticas– [São Paulo]: Cultura Acadêmica; Marília: Oficina Universitária, 2011. p. 209 -229. 
Disponível em: https://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/jean_piaget.pdf. Acesso em: 11 jan. 2020. BRASIL 
 
Fonte: 

• Jean Piaget no século XXI: escritos de epistemologia e psicologia genéticas p.221. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que há mais de uma resposta correta, erro de contextualização do texto base ou erro na 
divulgação no gabarito. A banca julga IMPROCEDENTE os recursos, tendo em vista que a questão, construída sob os 
fundamentos da bibliografia para o certame, apresenta apenas uma resposta correta e contextualiza no texto base, não 
só os entendimentos iniciais acerca da teoria crítica, mas também a evolução do conceito, sobre o qual se assenta o 
comando: “Em uma perspectiva crítica do currículo, podemos afirmar que”. Desta forma, as afirmativas além daquela 
apontada como gabarito pela banca, estariam certas se estivessem escritas da seguinte forma: busca lidar com a 
questão da diferença como uma questão histórica e política. NÃO se trata simplesmente de celebrar a diferença e a 
diversidade, mas de questioná-las; Incorpora as estratégias de desconstrução (e não construção) das narrativas e das 
identidades nacionais, étnicas e raciais que têm sido desenvolvidas nos campos teóricos do pós-estruturalismo, dos 
Estudos Culturais e dos Estudos Pós-coloniais; NÃO procede por simples operação de adição, através do qual o currículo 
se torna multicultural pelo acréscimo de informações básicas sobre outras culturas e identidades e NÃO concebe a 
identidade simplesmente como expressão de alguma propriedade cultural intrínseca dos diferentes grupos étnicos e 
raciais, onde a concepção de identidade é vista como fixa e absoluta. (essencialismo cultural)  
 
Fonte: 

• O currículo como narrativa étnica e racial. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 

 
 

BRANCA VERDE 
10 03 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Sustentam os recursos que não há resposta correta, problemas no comando da questão e de mais de uma resposta 
correta. Há banca acata o pedido relativo ao comando da questão, pois este deveria trazer a mensagem “Exceto”, o que, 
não acontecendo, faz com a questão tenha 4 possíveis respostas, tornando os recursos para este tema também 
procedentes. Para Magda Soares, o fracasso escolar é explicado pelas ideologias do dom, da Deficiência Social; da 
Deficiência Cultural e das diferenças culturais.  
 
Fonte: 

• Magda Soares- Linguagem e Escola, uma perspectiva social. p.17 a p.25 
 

BRANCA VERDE 
11 04 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que há falta de resposta correta ou mais de uma resposta correta. O senso comum pedagógico 
manifesta um entendimento idealista do que seja conhecimento e, só podemos chegar a um entendimento 
relativamente adequado do que venha a ser conhecimento e o seu processo, se abandonarmos essa posição pragmática 
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/ idealista e ingênua – (Ser pragmático é ter seus objetivos bem definidos. Consiste em fugir do improviso, é se basear 
no conceito de que as ideias e atos só são verdadeiros se servirem para a solução imediata de seus problemas). A 
alternativa como está tem o significado alterado, se afastando do que Luckesi propõe como posição idealista e ingênua, 
descolado da realidade. Ser partidário do pragmatismo é ser prático, ser pragmático, ser realista (ao contrário de 
idealista). Aquele que não faz rodeio, que tem seus objetivos bem definidos, que considera o valor prático como critério 
da verdade. Outro recurso aponta que ao utilizar a conjunção "mais", têm-se a ideia de que o senso comum é adequado 
à realidade, e além disso, também é mítica, acrítica e espontânea. A banca não acata o argumento, pois, uma educação 
realizada nos princípios do senso comum só poderá estar a serviço de uma perspectiva social dominante. Se o senso 
comum trás uma interpretação adequada da realidade para a classe dominante, uma educação realizada em seus 
princípios é uma forma de ver a realidade mítica, acrítica e espontânea.  
 
Fonte: 

• Filosofia da Educação, Cipriano Carlos Luckesi – Senso Comum p.93 
 
 

BRANCA VERDE 
12 05 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há um erro na digitação da alternativa D que inviabiliza a compreensão da questão. Ora, se há 
erro em citar avaliação formativa em detrimento de avaliação formativa, e a afirmativa está de fato errada, e, ainda que 
fosse outra a função de avaliação digitada permaneceria errada. Assim sendo, não há prejuízo para a assertividade do 
gabarito, sobretudo para quem tem conhecimento de que Luckesi relaciona sua prática diretamente às questões 
relacionadas à democratização da educação, que para ele está profundamente relacionada na permanência e 
terminalidade, no acesso à escola e na qualidade de ensino. 
 
Fonte: 

• Avaliação da aprendizagem escolar, Cipriano C Luckesi. Páginas 60, 61, 62 e 63 
 
 

BRANCA VERDE 
24 40 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda as três camadas de células e a obra na qual a resposta se ancora está indicada na bibliografia de 
referência, sugerida no edital deste concurso. 
 
Fonte: 

• GALLAHUE, David; OZMUN, John. C.; GOODWAY, Jacqueline G. Compreendendo o desenvolvimento motor: 
bebês, crianças, adolescentes e adultos. Porto Alegre: AMGH, 2013. 

 
 

BRANCA VERDE 
25 38 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa V está incorreta pois se refere ao conceito de esporte abordado pelo autor como “restrito”. A questão pede 
que o candidato identifique características relacionadas ao conceito de esporte tratado por Kunz (2004) como “amplo”, 
apresentado pelo autor (KUNZ, 2004, p. 60 e 64). 
 
Fonte:  

• KUNZ, Elenor. Transformação didático-pedagógica do esporte. Ijuí: Editora Unijuí, 2004. 
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BRANCA VERDE 
27 36 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os autores analisaram que as habilidades de manipulação são um subconjunto de habilidades que envolvem a 
manipulação ou controle de objetos, como bastões e bolas. E para o propósito do livro em questão, os mesmos usaram 
as cinco primeiras habilidades que são: Arremessar, pegar, chutar, volear e rebater. E podem ser conferidas nas páginas 
212- 242 do livro de referência.   
 
Fonte: 

• GALLAHUE, David; OZMUN, John. C.; GOODWAY, Jacqueline G. Compreendendo o desenvolvimento motor: 
bebês, crianças, adolescentes e adultos. Porto Alegre: AMGH, 2013. 

 
 

BRANCA VERDE 
28 17 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que não há uma resposta correta para a questão, visto que a última afirmativa deveria ser 
verdadeira, quando o gabarito a caracteriza como falsa. Contudo, de acordo com o texto no qual a questão se baseia, a 
última afirmativa é falsa, já que os autores da obra indagam se a carência e a precariedade de espaços e instalações para 
aulas, atividades recreativas, movimentos corporais, experiências estéticas, comprometeria O TRABALHO PEDAGÓGICO 
DO PROFESSOR e não a motivação do aluno. Este argumento consta na página 195 da referência em questão. Assim, 
considera-se o recurso improcedente.  
 
Fonte: 

• DAMAZIO, M. S.; SILVA, M. F. P. O ensino da educação física e o espaço físico em questão. Pensar a Prática. 
Goiás, n. 2, 2008. 

 
 

BRANCA VERDE 
30 16 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Sustenta o recurso que há uma inadequação na utilização do termo “controvertido” no enunciado da questão com a 
resposta apresentada como correta no gabarito. Visto que a posição do autor da obra de referência (KUNZ, 2004) sobre 
os pontos controversos do fenômeno esportivo em seu processo de transformação didático-pedagógica, apresenta mais 
de uma possibilidade de interpretação ao longo da obra, considera-se plausível o argumento do recurso apresentado à 
esta questão. Assim, parece pertinente que a questão seja anulada, pois não há uma resposta totalmente correta. 
 
Fonte: 

• KUNZ, Elenor. Transformação didático-pedagógica do esporte. Ijuí: Editora Unijuí, 2004. 
 
 

BRANCA VERDE 
32 21 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que alternativa correta para a questão deveria ser a letra “D”, quando o gabarito apresenta a 
alternativa “E” como a correta, visto que a abordagem desenvolvimentista não seria uma abordagem crítica da 
Educação Física. Contudo, o enunciado da questão é claro em solicitar que de acordo com o que propõe o texto de 
referência (BRACHT, 1999), dever-se-ia assinalar a alternativa que apresenta as abordagens pedagógicas engendradas a 
partir do movimento renovador da Educação Física.  Deste modo, o autor apresenta da página 78 a 81 todas as 
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abordagens descritas na alternativa “E”. Além disso, não há menção no referido texto a uma abordagem “culturalista”, 
como sugere a alternativa “D”. Assim, o recurso caracteriza-se como improcedente. 
 
Fonte: 

• BRACHT, Valter. A constituição das teorias pedagógicas da educação física. Cadernos CEDES. Campinas, ano XIX, 
n. 48, 1999. 

 
 

BRANCA VERDE 
34 22 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão apresenta, explicitamente, o texto de Bracht (1999) como a referência bibliografia na qual se 
baseia. Deste modo, tanto o enunciado quanto a resposta correta para a questão ancoraram-se no apresentado pelo 
autor no referido texto. Cabe pontuar ainda que a obra de Bracht abordada na questão consta no conjunto de textos da 
bibliografia sugerida no edital deste concurso. Deste modo, o recurso em questão se caracteriza como improcedente.   
 
Fonte: 

• BRACHT, Valter. A constituição das teorias pedagógicas da educação física. Cadernos CEDES. Campinas, ano XIX, 
n. 48, 1999. 

 
 

BRANCA VERDE 
35 24 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Sustenta o recurso que há um equívoco quanto ao solicitado pelo enunciado da questão e a ancoragem das alternativas 
apresentadas, demarcando não haver, assim, uma alternativa correta. Visto que o termo “abordagem pedagógica”, 
apresentado no comando da questão, não é o mais adequado para descrever aquilo que foi solicitado a partir da análise 
dos trechos descritos no enunciado, julga-se procedente a argumentação exposta no pedido de recurso. No caso, o 
termo mais adequado seria “teoria curricular” e não “abordagem pedagógica”. Assim, faz-se procedente a anulação. 
 
Fontes:  

• NEIRA, Marcos Garcia. O currículo cultural da Educação Física: pressupostos, princípios e orientações didáticas. 
Revista e-Curriculum. São Paulo, v.16, n.1, p. 4 – 28, jan. /mar., 2018.  

• NEIRA, Marcos Garcia. Teorias pós-críticas da educação: subsídios para o debate curricular da Educação Física. 
Dialogia, n. 14, p. 195-206, 2011.  

 
 

BRANCA VERDE 
37 26 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As afirmativas corretas são: II, III e IV, portanto a letra “C” do gabarito correspondente a alternativa correta. O recurso 
sustenta que a afirmativa I também é verdadeira, quando, na verdade, o documento sobre as Políticas Educacionais-
Referencial Curricular da Rede Municipal de Juiz de Fora (2020), não explicita que as práticas corporais da Educação 
Física devem se relacionar com TODOS os Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento na Educação Infantil. Deste 
modo, as alegações de falta de uma resposta correta ou de divulgação equivocada do gabarito não conferem. Assim 
sendo, de acordo com a bibliografia utilizada para a elaboração da questão, torna-se improcedente o recurso 
apresentado. 
 
Fonte: 

• JUIZ DE FORA/MG. Secretaria de Educação. Subsecretaria de Articulação das Políticas Educacionais-Referencial 
Curricular da Rede Municipal de Juiz de Fora – Juiz de Fora, 2020. 
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Cargo: Professor Regente B - Geografia 
 

BRANCA VERDE 
01 07 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que houve erro na divulgação do gabarito ou mais de uma resposta correta.  A banca julga 
IMPROCEDENTE os recursos, uma vez que o comando da questão remete literalmente ao Plano Municipal de Educação 
de Juiz de Fora, no entendimento do que significa estritamente respeito às diversidades, cuja resposta, literal e expressa 
no gabarito, é cópia da lei 13502/2017 p.2/19: “Parágrafo único. Por respeito às diversidades entenda-se, estritamente, 
a  garantia de universalização do  acesso à  Educação Básica na  rede regular de  ensino e o atendimento educacional 
especializado, oferecendo condições físicas para esta universalização, a todas as pessoas com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e  altas habilidades ou superdotação, de  modo a  concretizar, no  espaço do  Município de  
Juiz de  Fora, os  valores constitucionais da  dignidade humana e  da  cidadania pela inclusão plena desta parcela da 
população ao sistema de ensino local.” 
 
Fonte: 

• Lei 13502 / 2017 p 2/19.  
 
 

BRANCA VERDE 
03 06 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que há falta de uma alternativa correta. Falta de uma resposta correta. Vejamos o excerto do 
texto do Prof. Alavarse. “ Para que um juízo possa ser feito sobre algum objeto, duas outras condições precisam estar 
satisfeitas: 1ª condição: Que existam informações consistentes a respeito desse objeto que pode ser, por exemplo, o 
domínio que um aluno tem na leitura em língua materna. (...) 2ª condição: A outra condição é que existam critérios de 
avaliação, isto é, as referências às quais as informações levantadas serão comparadas ou contrastadas. A opção III, 
requerida como certa, reduz as condições acima, pois reduzidas de contexto na própria escrita da afirmativa, simplifica o 
processo avaliativo, pois não discorre como seria uma condição ou outra, como ocorre na I e na II. O “comparado e o 
desejado” existe em muitas práticas avaliativas vigentes, nem sempre com informações consistentes a respeito do 
objeto avaliado, ou mesmo onde se deseja chegar explicitado em critérios de avaliação, estando, dessa forma, os juízos 
de valor reféns até mesmo do senso comum. Há práticas avaliativas, por exemplo, que com total ausência de critérios, 
estabelecem juízos diferentes para objetos avaliativos muito próximos ou iguais. Por este motivo, a banca mantém o 
gabarito e julga IMPROCEDENTE o pedido.  
 
Fonte: 

• Desafios da avaliação educacional: ensino e aprendizagem como objetos de avaliação para a igualdade de 
resultados Ocimar Munhoz Alavarse  

 
 

BRANCA VERDE 
06 15 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que houve erro na divulgação do gabarito ou mesmo que há duas respostas corretas, sendo a 
opção C também correta, ou ainda que Piaget não foi citado nas referências do edital.  Os argumentos estão incorretos, 
pois nenhum dá conta de um conceito muito importante observado na afirmativa indicada, conforme segue: O 
desenvolvimento equivale à aprendizagem e acontece por força da ação do sujeito que conta com a maturação; procede 
continuamente a assimilações e acomodações (equilibração).  Na teoria piagetiana, o desenvolvimento não equivale a 
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aprendizagem, mas é diferente da aprendizagem. Observe o excerto do texto: “O desenvolvimento é diferente da 
aprendizagem e acontece por força da ação do sujeito que conta com a maturação, procede continuamente a 
assimilações e acomodações (equilibração), realizando experiências físicas e lógico-matemáticas, possibilitadas pelo 
meio social, que subsume (inclui) o meio físico, em intensa interação sujeito-meio”. A seguir o excerto do qual foram 
tiradas as alternativas: “ Se o sujeito cognoscente não encarar o desafio e o meio não oferecer condições objetivas para 
o desenvolvimento cognitivo acontecer, o desenvolvimento não avançará, ou avançará aquém ou muito aquém das 
possibilidades. O desenvolvimento cognitivo não é inevitável e não segue uma direção inexorável, sendo que cada passo 
depende simultaneamente do sujeito e do meio A noção de desenvolvimento cognitivo para Piaget tem um forte 
componente histórico e social. Ignorar isso é desvirtuar o significado essencial do conceito central da Epistemologia 
Genética: a interação.  A criança começa a pensar em termos de transformação e não somente de configuração 
perceptiva ou Gestalt.  No curso do desenvolvimento cognitivo, encontramos processo de auto regulação chamado de 
equilibração e que parece o fator fundamental na aquisição do conhecimento lógico-matemático. O desenvolvimento é 
diferente da aprendizagem e acontece por força da ação do sujeito que conta com a maturação, procede continuamente 
a assimilações e acomodações (equilibração), realizando experiências físicas e lógico-matemáticas, possibilitadas pelo 
meio social, que subsume o meio físico, em intensa interação sujeito-meio. Acerca das referências do edital, na relação 
de conteúdos item 4:  Aspectos psicológicos do desenvolvimento humano e teorias da aprendizagem. Esta banca 
desconhece qualquer programa de formação docente que desconsidera Piaget em suas referências, outrossim, nas 
referências bibliográficas do edital, citação de obras que trazem o autor em seus textos, especificamente a referência 
utilizada para esta questão presente na bibliografia recomendada para os candidatos: Piaget no século XXI: escritos de 
epistemologia e psicologia genéticas– [São Paulo]: Cultura Acadêmica; Marília: Oficina Universitária, 2011. p. 209 -229. 
Disponível em: https://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/jean_piaget.pdf. Acesso em: 11 jan. 2020. BRASIL 
 
Fonte: 

• Jean Piaget no século XXI: escritos de epistemologia e psicologia genéticas p.221. 
 
 

BRANCA VERDE 
08 01 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que a afirmativa A está correta. Contudo, se é verdade que a avaliação dá dicas do processo, no 
contexto da questão este é um conceito ainda atrelado à visão linear do ensino, sobre a qual, no processo pedagógico, o 
planejamento didático é uma sucessão de etapas que começa com a definição dos objetivos de ensino, passa pela 
definição do conteúdo, e dos métodos, pela execução do planejado e finalmente pela avaliação do estudante. A 
avaliação alimenta o processo dando dicas ao professor e ao aluno sobre o que foi ensinado e aprendido. Dentro desta 
concepção, para melhorar o processo, basta a otimização de cada uma das etapas. O comando da questão, no entanto, 
solicita a afirmativa correta para uma visão baseada na natureza dinâmica e contraditória do processo pedagógico. 
Observe o excerto do texto do qual foi baseada a construção da questão: “um dos equívocos dos manuais de didática é 
situar a avaliação como atividade formal que ocorre ao final do processo de ensino-aprendizagem. Nessa visão linear, 
primeiro ocorre a aprendizagem e finalmente e verificação da aprendizagem. Se do ponto de vista das aparências é 
assim que ocorre, do ponto de vista processual, observando-se o interior da sala de aula, esta perspectiva mostra-se 
incompleta. Esta distorção está ligada à compreensão das próprias categorias do processo pedagógico. Se não situarmos 
a avaliação no interior das demais categorias deste processo, ela tenderá sempre a ser considerada de forma isolada, 
como atividade de final de processo. É preciso aumentar nossa compreensão sobre esta questão, e não apenas advogar 
uma avaliação processual e contínua. Para uma visão linear do processo pedagógico, o planejamento didático é uma 
sucessão de etapas que começa com a definição dos objetivos de ensino, passa pela definição do conteúdo, e dos 
métodos, pela execução do planejado e finalmente pela avaliação do estudante. A avaliação alimenta o processo 
dando dicas ao professor e ao aluno sobre o que foi ensinado e aprendido. Dentro desta concepção, para melhorar o 
processo, basta a otimização de cada uma das etapas. Uma forma alternativa de ver a organização do trabalho 
pedagógico em sala de aula abandona esta visão linear e a substitui por outra baseada na natureza dinâmica e 
contraditória das categorias, o que permite organizar o processo de ensino-aprendizagem em dois grandes núcleos ou 
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eixos interligados: objetivos/avaliação e conteúdo/método. Nesta forma de ver o processo pedagógico, a avaliação 
não figura ao final, mas está justaposta aos próprios objetivos, formando um par dialético com eles. São os objetivos 
que dão base para a construção da avaliação”. 
 
Fonte: 

• Avaliação Educacional: caminhando pela contramão. Página 14 e 15 Luiz Carlos de Freitas (Autor), Mara Regina 
Lemes de Sordi (Autor), Helena Costa Lopez de Freitas (Autor) Editora Vozes. 

 
 

BRANCA VERDE 
09 02 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que há mais de uma resposta correta, erro de contextualização do texto base ou erro na 
divulgação no gabarito. A banca julga IMPROCEDENTE os recursos, tendo em vista que a questão, construída sob os 
fundamentos da bibliografia para o certame, apresenta apenas uma resposta correta e contextualiza no texto base, não 
só os entendimentos iniciais acerca da teoria crítica, mas também a evolução do conceito, sobre o qual se assenta o 
comando: “Em uma perspectiva crítica do currículo, podemos afirmar que”. Desta forma, as afirmativas além daquela 
apontada como gabarito pela banca, estariam certas se estivessem escritas da seguinte forma: busca lidar com a 
questão da diferença como uma questão histórica e política. NÃO se trata simplesmente de celebrar a diferença e a 
diversidade, mas de questioná-las; Incorpora as estratégias de desconstrução (e não construção) das narrativas e das 
identidades nacionais, étnicas e raciais que têm sido desenvolvidas nos campos teóricos do pós-estruturalismo, dos 
Estudos Culturais e dos Estudos Pós-coloniais; NÃO procede por simples operação de adição, através do qual o currículo 
se torna multicultural pelo acréscimo de informações básicas sobre outras culturas e identidades e NÃO concebe a 
identidade simplesmente como expressão de alguma propriedade cultural intrínseca dos diferentes grupos étnicos e 
raciais, onde a concepção de identidade é vista como fixa e absoluta. (essencialismo cultural)  
 
Fonte: 

• O currículo como narrativa étnica e racial. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 

 
 

BRANCA VERDE 
10 03 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Sustentam os recursos que não há resposta correta, problemas no comando da questão e de mais de uma resposta 
correta. Há banca acata o pedido relativo ao comando da questão, pois este deveria trazer a mensagem “Exceto”, o que, 
não acontecendo, faz com a questão tenha 4 possíveis respostas, tornando os recursos para este tema também 
procedentes. Para Magda Soares, o fracasso escolar é explicado pelas ideologias do dom, da Deficiência Social; da 
Deficiência Cultural e das diferenças culturais.  
 
Fonte: 

• Magda Soares- Linguagem e Escola, uma perspectiva social. p.17 a p.25 
 

BRANCA VERDE 
13 08 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há erro no enunciado da questão, ou mesmo que a afirmativa II possui duplo sentido. No 
entanto esta banca julga IMPROCEDENTE o pedido, tendo em vista que toda a questão versa sobre discriminação social 
que se reproduz na escola, cuja explicação dada por Soares é a teoria do capital linguístico escolarmente rentável. Neste 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Luiz+Carlos+de+Freitas&text=Luiz+Carlos+de+Freitas&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Mara+Regina+Lemes+de+Sordi&text=Mara+Regina+Lemes+de+Sordi&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Mara+Regina+Lemes+de+Sordi&text=Mara+Regina+Lemes+de+Sordi&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Helena+Costa+Lopez+de+Freitas&text=Helena+Costa+Lopez+de+Freitas&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
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contexto, as afirmativas que se colocam na questão foram todas retiradas do excerto do livro, presente na bibliografia 
recomendada, particularmente localizadas no capítulo dedicado a tal teoria. Assim sendo, não há duplo sentido, mas 
erro na interpretação da proposta da questão, conforme segue: “a teoria do capital linguístico escolarmente rentável 
denuncia sob a função atribuída à escola, a promoção da igualdade social, sua verdadeira função: a preservação das 
discriminações sociais” Página 94- A unificação do mercado cultural e linguístico ( que é consequência da unificação do 
mercado econômico) resulta da adoção socialmente generalizada de critérios que conferem legitimidade aos bens 
simbólicos – valores, usos, costumes, linguagem, obras artísticas, literárias etc. – próprios dos grupos econômica e 
socialmente privilegiados; assim, a unificação do mercado dos bens simbólicos – valores, usos, costumes, linguagem, 
obras artísticas e literárias etc.- próprios dos grupos  econômica e socialmente privilegiados; assim, a unificação do 
mercado dos bens simbólicos transforma em capital cultural e linguístico a cultura e a linguagem desses grupos. (I) 
Como consequência, a cultura e a linguagem dos grupos desfavorecidos sofrem um processo de depreciação, e a 
aquisição e o domínio do capital cultural e linguístico tornam-se uma exigência do mercado dos bens simbólicos. 
Páginas 96 e 97- Se a linguagem legítima (na verdade legitimada) é a das classes favorecidas, os alunos pertencentes a 
estas classes chegam à escola em condições de usá-la, para expressar-se ou para compreender, pois adquirem-na por 
familiarização, em seu grupo social; já dominam, ou podem vir a dominar, com facilidade, um capital linguístico que 
rende na escola, isto é, um capital linguístico escolarmente rentável. Ao contrário, os alunos pertencentes às camadas 
populares adquiriram, por familiarização, uma outra linguagem, não legítima (a palavra legítima tem aqui, o significado 
que lhe atribuiu Bourdieu: (II) uma linguagem não legítima é uma linguagem não reconhecida socialmente, por isso, 
eles não dominam a linguagem da escola, nem para compreender, nem para se expressar: não dispõe do capital 
linguístico escolarmente rentável. (III) A não posse desse capital é uma das principais causas da maior incidência do 
fracasso escolar entre os alunos pertencentes às camadas populares; por outro lado é, em grande parte, (IV) a posse 
dele que explica as maiores possibilidades de sucesso, na escola, dos alunos pertencentes às classes favorecidas.  
 
Fonte: 

• Magda Soares- Linguagem e Escola, uma perspectiva social. P. 95,96,97,98 
 
 

BRANCA VERDE 
16 32 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
O texto utilizado como referência para elaboração do item foi o da pesquisadora Sônia Castellar. No referido texto, há 
uma atenção especial à Cartografia Escolar e a algumas habilidades psicomotoras que a compõem. O pensamento lógico 
matemático (parte dessa habilidade), de acordo com autora, está inserido nos quatro fatores que explicam o 
desenvolvimento da inteligência com base no construtivismo epistemológico piagetiano: a maturação, a transmissão 
social, a equilibração e as experiências com objetos. O termo “amadurecimento”, de acordo com a literatura de 
psicologia cognitiva, pode ser associado à maturação. Da mesma maneira, equilibração pode ser lida como “tendência 
ao equilíbrio”. Não há, portanto, um item considerado incorreto, razão pela qual a questão foi anulada. 
 
Fonte:  

• CASTELLAR, Sonia Maria Vanzella. Cartografia escolar e o pensamento espacial fortalecendo o conhecimento 
geográfico. Revista Brasileira de Educação em Geografia, Campinas, v. 7, n. 13, p. 207-232, jan./jun., 2017. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As assertivas corretas são a II e III. De acordo com as pesquisadoras Monique Brito e Cássia Ferreira há vários desafios 
relacionados ao ensino de climatologia na Educação Básica. Um desses desafios diz respeito ao fato de que vários 
objetos de estudo da Climatologia são também abordados em outras disciplinas, como Ciências. Mas enquanto Ciências 
privilegia o ensino de elementos físicos da atmosfera, a Geografia escolar se preocupa com a relação homem/espaço. 
Isso é um entrave à identificação da climatologia geográfica. A assertiva II está, portanto, correta. A assertiva III também 
está correta ao trazer outro problema da climatologia geográfica destacado pelas autoras supracitadas: uma 
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regionalização climática esvaziada de significados. Essas regiões permitem que se faça apenas descrições de áreas sem 
que haja uma preocupação efetiva de entender a dinâmica climática dos territórios. A assertiva I está incorreta por duas 
questões: não há um consenso sobre a necessidade de se privilegiar a climatologia dinâmica. Além disso, o livro didático 
já possui abordagens da climatologia dinâmica (ainda que tímidas).  
 
Fonte: 

• BRITO, Monique Cristine; FERREIRA, Cássia de Castro Martins. Por uma climatologia geográfica escolar no 
cotidiano estimulando reflexões e a criatividade dos educandos. Manaus: Revista GeoNorte. Edição Especial 2, p. 
218-231. Disponível em: <http://www.revistageonorte.ufam.edu.br/index.php/edicao-especialclimatologia>. 

 
 

BRANCA VERDE 
20 37 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As análises de todos os itens (alternativas) foram possíveis por meio de inferências realizadas a partir de uma leitura 
atenta do texto sugerido pela banca. De acordo com Sônia Castellar, a didática espontânea se refere às práticas não 
reflexivas sobre o fazer docente. Esta didática se realiza por meio de um conjunto de saberes que não necessariamente 
possuem fundamentação teórica. O professor que age somente segundo sua intuição (didática espontânea) tem 
dificuldade de focar em atividades que privilegiem a construção de um ensino significativo. A alternativa A está incorreta 
pois o fazer pedagógico está presente em todos os contextos escolares em que a intencionalidade é o ensino-
aprendizagem. As alternativas B e C estão incorretas pois a didática espontânea pode prejudicar a construção do 
raciocínio geográfico e do pensamento espacial já que para desenvolvê-los é necessário, entre outras coisas, criar 
didáticas ancoradas no estatuto epistemológico da Geografia. A alternativa D está incorreta pois nem todos os 
instrumentos utilizados pelo docente precisam ser inviabilizados na didática espontânea.  
 
Fonte: 

• CASTELLAR, Sonia Maria Vanzella. Cartografia escolar e o pensamento espacial fortalecendo o conhecimento 
geográfico. Revista Brasileira de Educação em Geografia, Campinas, v. 7, n. 13, p. 207-232, jan./jun., 2017. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O desenvolvimento dos conceitos (sentido das palavras) pressupõe o desenvolvimento de toda uma série de funções 
mentais, de acordo com Vygotsky (2007). Sônia Castellar traz uma série de análises do referido autor ao longo do artigo 
sugerido no edital. A pesquisadora inclusive examina o desenvolvimento de conceitos para elaborar uma análise sobre a 
Cartografia Escolar. A autora chega, no texto, a afirmar da necessidade de se colocar em relevo o valor epistemológico 
da didática com valores socioconstrutivistas. Exatamente por isso, o pensamento conceitual só pode ser desenvolvido 
plenamente a partir de uma maturação que promove a generalização dos conceitos. As alternativas D e E são, portanto, 
erradas. A alternativa C está incorreta pois as atividades imprescindíveis à formação dos conceitos são as atividades 
mentais e não exatamente as motoras (embora estas possam servir de auxílio). A alternativa B está incorreta pois os 
conceitos não necessariamente precisam da lógica matemática para serem apreendidos. Essa teorização em muito 
contribui para o ensino de Geografia. Não é um tema dissociado nos debates sobre Geografia Escolar.  
 
Fonte: 

• CASTELLAR, Sonia Maria Vanzella. Cartografia escolar e o pensamento espacial fortalecendo o conhecimento 
geográfico. Revista Brasileira de Educação em Geografia, Campinas, v. 7, n. 13, p. 207-232, jan./jun., 2017. 
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BRANCA VERDE 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Somente a assertiva III está correta. O ensino de escala, de acordo com Sônia Castellar, não pode mais ficar restrito à 
ideia de proporção entre o espaço real e o espaço representado em produtos gráficos (como um mapa). Essa proporção 
matemática, bem como a localização exata de pontos, remetem às relações euclidianas. A geografia e a cartografia 
precisam ir além. A cartografia escolar deve auxiliar o discente a entender o espaço em que ele vive. Daí as relações 
topológicas básicas ganham espaço já nos anos iniciais da alfabetização cartográfica. Por isso a alternativa II está 
incorreta. O texto da alternativa é “Precisa, necessariamente, focar na proporção entre o espaço real e a representação 
desse espaço estimulando a realização de cálculos.”. A proporção entre o espaço real e a representação desse espaço é 
apenas uma das dimensões do ensino de escala.  
 
Fonte: 

• CASTELLAR, Sonia Maria Vanzella. Cartografia escolar e o pensamento espacial fortalecendo o conhecimento 
geográfico. Revista Brasileira de Educação em Geografia, Campinas, v. 7, n. 13, p. 207-232, jan./jun., 2017. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O único item errado é a letra B. Na Rede Pública Municipal de Ensino de Juiz de Fora existe um referencial curricular de 
tecnologias. Mas o próprio documento deixa claro que a área de tecnologias não são caracterizadas como um 
componente curricular obrigatório na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.396/1996 (LDB) (BRASIL, 2017b). Todos 
os outros itens dizem respeito ao tratamento que a área de tecnologias recebe nos referenciais curriculares. Além de ser 
um conteúdo poderoso, em diversos aspectos, a aprendizagem de tecnologia pode favorecer uma maior inserção no 
mercado de trabalho contemporâneo (essa é uma demanda real que não é abandonada pelos referenciais curriculares).  
 
Fonte: 

• JUIZ DE FORA/MG Secretaria de Educação. Subsecretaria de Articulação das Políticas Educacionais Referencial 
Curricular da Rede Municipal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, 2020. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A avaliação, segundo o referencial curricular da rede municipal de Juiz de Fora, deve ser vista como um instrumento 
capaz de promover a autorreflexão e ao mesmo tempo deve fornecer pistas para educadores e gestores acerca do 
processo de ensino-aprendizagem. Por isso, ela não tem um caráter exclusivamente formativo. Ela deve ter um caráter 
formativo, processual e participativo. Somente a assertiva III está errada.  
A questão foi ancorada em uma das bibliografias sugeridas no Edital. Os três tópicos do conteúdo programático de 
Geografia, de acordo com o Edital, são:  
1. Princípios e concepções do ensino das disciplinas; 
 2. Eixos norteadores das disciplinas  
3. Direitos de aprendizagem, possibilidades metodológicas e prática do ensino das disciplinas.  
O conteúdo cobrado na questão se insere nos itens 1 e 3. Além disso, ele utiliza bibliografia sugerida especificamente 
para a disciplina de Geografia. Pensar no processo de ensino-aprendizagem é uma das especificidades do professor de 
Geografia.  
 
Fonte: 

• JUIZ DE FORA/MG Secretaria de Educação. Subsecretaria de Articulação das Políticas Educacionais Referencial 
Curricular da Rede Municipal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, 2020. 
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BRANCA VERDE 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A formação do professor de Geografia deve ocorrer, para SILVA, CASTROGIOVANNI e ABREU (2017) por meio de um 
currículo interdisciplinar e transdisciplinar, no sentido de evitar saberes desunidos, divididos, compartimentados. Os 
autores, se inspirando em Edgar Morin, defendem que os seguintes conceitos precisam estar bem visíveis: o contexto, o 
global, o multidimensional e o complexo. O único que não é elencado é o conceito de local. Vale ressaltar que o autor 
Edgar Morin é constantemente citado pelos autores do artigo sugerido. Mas a afirmação utilizada na questão foi 
retirada no texto sugerido para leitura no Edital. E não do texto de Edgar Morin.  
 
Fonte: 

• SILVA, Paulo Roberto Florencio de Abreu; CASTROGIOVANNI, Antônio Carlos; ABREU, Ijaciara Barros de. Os sete 
deveres necessários ao ensino da Geografia e da Cartografia escolar como desafios. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No livro “Ler e escrever: compromisso de todas as áreas”, há diversos capítulos. Um deles, de autoria de Maria Isabel 
Petry Kehrwald, é intitulado “Ler e escrever em Artes Visuais”. De acordo com a autora um texto pictório é aquele que 
pode ser lido por meio de recursos imagéticos. A leitura das imagens tem objetivos semelhantes a leitura de textos 
verbais e abrange: descrição, interpretação, compreensão, decomposição e recomposição. O único texto não pictório, 
dentre as alternativas, é a letra de música. A Geografia, como disciplina, se vale de muitos elementos pictórios. Por isso, 
a escolha do capítulo para elaboração da questão. O texto está na bibliografia sugerida e sua abordagem guarda relação 
estrita com o ensino de Geografia.  
 
Fonte: 

• KEHRWALD, Isabel Petry. Ler e escrever em Artes Visuais. In: NEVES, Iara et al. (orgs.). 4ª ed. Ler e escrever: 
compromisso de todas as áreas. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2001. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O trecho do texto é uma referência clara e objetiva ao conceito de paisagem, como um recorte com muitas camadas nas 
quais se inserem diferentes valores e temporalidades. O título do artigo faz alusão às paisagens rurais, inclusive. De 
acordo com Luisa Spagnoli, a paisagem agrária precisa ser entendida para além das suas funcionalidades produtivas. 
Deve-se elencar seu valor sistêmico, o significado de suas características e das suas peculiaridades histórico-culturais. 
Isso significa dizer que a paisagem agrária “expressa a cultura da comunidade que superintendeu a sua concepção, 
dando vida a um potente artefato cultural”. Os outros termos não constroem sentido lógico com a ideia da autora. Não 
faz sentido por exemplo que as “comunidades tradicionais” expresse a cultura da comunidade.  
 
Fonte: 

• SPAGNOLI, Luisa. Paisagens Rurais Culturais: os novos espaços da resiliência. Disponível em: 
<www.epublicacoes.uerj.br/index.php/geouerj/article/view/12729>.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os três tópicos do conteúdo programático de Geografia, de acordo com o Edital, são:  

1. Princípios e concepções do ensino das disciplinas; 
2. Eixos norteadores das disciplinas  
3. Direitos de aprendizagem, possibilidades metodológicas e prática do ensino das disciplinas.  

O conteúdo cobrado na questão se insere nos itens 1 e 3. Além disso, ele utiliza bibliografia sugerida especificamente 
para a disciplina de Geografia.  
 
Fonte: 

• Secretaria de Educação. Subsecretaria de Articulação das Políticas Educacionais. Referencial Curricular da Rede 
Municipal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, 2020. Disponível em: 
<https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/se/escolas_municipais/curriculos/index.php 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No artigo de AZAMBUJA (2016) e KLUG (2016), há várias menções à análise que a pesquisadora Lana Cavalcanti faz à 
aprendizagem de conceitos. De acordo com Cavalcanti (2013) apud AZAMBUJA (2016) e KLUG (2016), os conceitos são 
ferramentas culturais que representam um objeto e que ajudam a dar sentido ao que se vê e ao que se percebe. De 
acordo com a autora, o aluno deve construir a sua interpretação a partir dos conceitos geográficos. Ainda segundo 
Cavalcanti, na construção dos conhecimentos geográficos a categoria mais geral é o espaço.  
 
Fonte: 

• AZAMBUJA, Rodrigo Floriano; KLUG, André Quandt. O conceito de paisagem nos anos finais do ensino 
fundamental: reflexões sobre a Geografia escolar. Disponível em: 
<http://www.revistaensinogeografia.ig.ufu.br/N13/Resumo-Art-6-Revista-Ensino-Geografia-v7-n13-Azambuja-
Klug.php>. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os três tópicos do conteúdo programático de Geografia, de acordo com o Edital, são:  

1. Princípios e concepções do ensino das disciplinas; 
2. Eixos norteadores das disciplinas  
3. Direitos de aprendizagem, possibilidades metodológicas e prática do ensino das disciplinas.  

O conteúdo cobrado na questão se insere nos itens 1 e 3. Além disso, ele utiliza bibliografia sugerida especificamente 
para a disciplina de Geografia.  
 
Fonte: 

• Secretaria de Educação. Subsecretaria de Articulação das Políticas Educacionais. Referencial Curricular da Rede 
Municipal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, 2020. Disponível em: 
<https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/se/escolas_municipais/curriculos/index.php 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os três tópicos do conteúdo programático de Geografia, de acordo com o Edital, são:  

1. Princípios e concepções do ensino das disciplinas; 
2. Eixos norteadores das disciplinas  
3. Direitos de aprendizagem, possibilidades metodológicas e prática do ensino das disciplinas.  

O conteúdo cobrado na questão se insere nos itens 1 e 3. Além disso, ele utiliza bibliografia sugerida especificamente 
para a disciplina de Geografia.  
 
Fonte: 

• Secretaria de Educação. Subsecretaria de Articulação das Políticas Educacionais. Referencial Curricular da Rede 
Municipal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, 2020. Disponível em: 
<https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/se/escolas_municipais/curriculos/index.php 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As assertivas corretas são a I e a II. No período chamado de Geografia tradicional, o conceito de paisagem apresentou 
maior relevância, juntamente com o conceito de região. Mas a paisagem é um conceito, como diversos outros, 
polissêmico. Essa polissemia se deve ao desenvolvimento das ciências e das revisões constantes que caracteriza a 
própria atividade acadêmica. A geografia das escolas absorve parte desse movimento acadêmico.  
A assertiva III está incorreta pois é o espaço que adquire o caráter de “espaço vivido” na Geografia Crítica. A paisagem 
até pode ser atrelada à ideia de experiência dos sujeitos. Mas isso não é, para os autores do artigo, “espaço vivido”. 
Além disso, a ideia de paisagem atrelada à experiência coletiva ou individual adquire centralidade com a Geografia 
Humanística.  
 
Fonte: 

• AZAMBUJA, Rodrigo Floriano; KLUG, André Quandt. O conceito de paisagem nos anos finais do ensino 
fundamental: reflexões sobre a Geografia escolar. Disponível em: 
<http://www.revistaensinogeografia.ig.ufu.br/N13/Resumo-Art-6-Revista-Ensino-Geografia-v7-n13-Azambuja-
Klug.php>. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conceito de paisagem, no mundo globalizado, é construído por meio de “fragmentos de tempos”. Entender a 
paisagem permite refletir sobre a sobreposição dos diversos registros da experiência humana no espaço. Isso não 
significa, definir a idade dos objetos nem determinar períodos históricos exatos. A paisagem se apresenta por meio de 
suas formas e estrutura. Mas ela expressa diferentes temporalidades.  
 
Fonte: 

• AZAMBUJA, Rodrigo Floriano; KLUG, André Quandt. O conceito de paisagem nos anos finais do ensino 
fundamental: reflexões sobre a Geografia escolar. Disponível em: Acesso em 01 de Junho de 2022. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com os autores do artigo “Os sete deveres necessários ao ensino da Geografia e da Cartografia escolar como 
desafios”, baseando-se no trabalho de Piaget, as relações projetivas são desenvolvidas simultaneamente com as 
euclidianas. Essas relações permitem à criança coordenar objetos sob pontos de vista diferentes. A coordenação de 
perspectivas implica que a criança organize um sistema de referência, na qual lhe seja possível articular as dimensões 
projetivas, de direita/ esquerda, frente/atrás em relação às posições sucessivas de um mesmo observador. 
 
Fonte: 

• SILVA, Paulo Roberto Florencio de Abreu; CASTROGIOVANNI, Antônio Carlos; ABREU, Ijaciara Barros de. Os sete 
deveres necessários ao ensino da Geografia e da Cartografia escolar como desafios. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na reforma do pensamento, entre outras coisas, é necessário que o professor perceba a diferença entre indivíduo e 
sujeito. O fato de o texto usar com frequência o termo “sujeito” não significa que sujeito e indivíduo sejam sinônimos. 
Além disso, o tratamento dado a duas palavras não designa uma ação docente. A “reforma do pensamento” está 
relaciona a um conjunto de práticas que visa formar cidadãos aptos a enfrentar os problemas do seu tempo, conscientes 
de sua complexidade e da complexidade do mundo.  
 
Fonte: 

• SILVA, Paulo Roberto Florencio de Abreu; CASTROGIOVANNI, Antônio Carlos; ABREU, Ijaciara Barros de. Os sete 
deveres necessários ao ensino da Geografia e da Cartografia escolar como desafios. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com os autores do artigo “Os sete deveres necessários ao ensino da Geografia e da Cartografia escolar como 
desafios”: 
- “Não fragmentar os conhecimentos cartográficos” (3) significa não dividir os objetos de estudo da cartografia como se 
fossem conteúdos separados. Com a fragmentação, há o impedimento de ver o global, como também o essencial que a 
fragmentação dilui.  
- “Construir o conhecimento cartográfico com linguagens variadas.” (1) prescinde do entendimento da maneira como se 
se constrói o conhecimento. Isso significa estudar e aplicar os conhecimentos da Epistemologia Genética.  
- “Trabalhar a práxis da geografia-cartografia unindo os múltiplos e os diversos” (2) significa entender que o sujeito é co-
produtor do processo. Deve-se motivar os sujeitos a se interessarem pela disciplina por meio de diversas ações.  
A alternativa correta é a letra A. A correlação entre três dos 7 deveres poderia ter sido realizada por meio do 
entendimento desses deveres.  
 
Fonte: 

• SILVA, Paulo Roberto Florencio de Abreu; CASTROGIOVANNI, Antônio Carlos; ABREU, Ijaciara Barros de. Os sete 
deveres necessários ao ensino da Geografia e da Cartografia escolar como desafios. 
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Cargo: Professor Regente B - História 
 

BRANCA VERDE 
03 06 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que há falta de uma alternativa correta. Falta de uma resposta correta. Vejamos o excerto do 
texto do Prof. Alavarse. “ Para que um juízo possa ser feito sobre algum objeto, duas outras condições precisam estar 
satisfeitas: 1ª condição: Que existam informações consistentes a respeito desse objeto que pode ser, por exemplo, o 
domínio que um aluno tem na leitura em língua materna. (...) 2ª condição: A outra condição é que existam critérios de 
avaliação, isto é, as referências às quais as informações levantadas serão comparadas ou contrastadas. A opção III, 
requerida como certa, reduz as condições acima, pois reduzidas de contexto na própria escrita da afirmativa, simplifica o 
processo avaliativo, pois não discorre como seria uma condição ou outra, como ocorre na I e na II. O “comparado e o 
desejado” existe em muitas práticas avaliativas vigentes, nem sempre com informações consistentes a respeito do 
objeto avaliado, ou mesmo onde se deseja chegar explicitado em critérios de avaliação, estando, dessa forma, os juízos 
de valor reféns até mesmo do senso comum. Há práticas avaliativas, por exemplo, que com total ausência de critérios, 
estabelecem juízos diferentes para objetos avaliativos muito próximos ou iguais. Por este motivo, a banca mantém o 
gabarito e julga IMPROCEDENTE o pedido.  
 
Fonte: 

• Desafios da avaliação educacional: ensino e aprendizagem como objetos de avaliação para a igualdade de 
resultados Ocimar Munhoz Alavarse  

 
 

BRANCA VERDE 
05 14 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que há erros na divulgação do gabarito, ou mesmo o autor não foi citado no edital. A banca 
aponta que neste observamos a referência ao conteúdo: O currículo no cotidiano escolar, sendo que nas referências 
bibliográficas para o certame está a obra na qual foi embasada a questão. SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de 
Identidade: Uma Introdução às Teorias de Currículo.3° Edição. Editora Autêntica. 2010. Sobre o gabarito, a banca julga 
improcedente o pedido pois para Silva, são três conceitos centrais a essa concepção emancipadora ou libertadora  do 
currículo e da pedagogia: Esfera pública: a escola e o currículo devem funcionar como esfera pública, local onde os 
estudantes tenham oportunidades de exercer habilidades democráticas da discussão e da participação; Intelectuais 
transformadores: Os professores e professoras devem ser vistos como intelectuais transformadores; Voz: escola como 
espaço onde os estudantes possam ser ouvidos e atentamente considerados.  
 
Fonte: 

• SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de Identidade: Uma Introdução às Teorias de Currículo.3° Edição. Editora 
Autêntica. 2010. 

 
 

BRANCA VERDE 
06 15 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que houve erro na divulgação do gabarito ou mesmo que há duas respostas corretas, sendo a 
opção C também correta, ou ainda que Piaget não foi citado nas referências do edital.  Os argumentos estão incorretos, 
pois nenhum dá conta de um conceito muito importante observado na afirmativa indicada, conforme segue: O 
desenvolvimento equivale à aprendizagem e acontece por força da ação do sujeito que conta com a maturação; procede 
continuamente a assimilações e acomodações (equilibração).  Na teoria piagetiana, o desenvolvimento não equivale a 
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aprendizagem, mas é diferente da aprendizagem. Observe o excerto do texto: “O desenvolvimento é diferente da 
aprendizagem e acontece por força da ação do sujeito que conta com a maturação, procede continuamente a 
assimilações e acomodações (equilibração), realizando experiências físicas e lógico-matemáticas, possibilitadas pelo 
meio social, que subsume (inclui) o meio físico, em intensa interação sujeito-meio”. A seguir o excerto do qual foram 
tiradas as alternativas: “ Se o sujeito cognoscente não encarar o desafio e o meio não oferecer condições objetivas para 
o desenvolvimento cognitivo acontecer, o desenvolvimento não avançará, ou avançará aquém ou muito aquém das 
possibilidades. O desenvolvimento cognitivo não é inevitável e não segue uma direção inexorável, sendo que cada passo 
depende simultaneamente do sujeito e do meio A noção de desenvolvimento cognitivo para Piaget tem um forte 
componente histórico e social. Ignorar isso é desvirtuar o significado essencial do conceito central da Epistemologia 
Genética: a interação.  A criança começa a pensar em termos de transformação e não somente de configuração 
perceptiva ou Gestalt.  No curso do desenvolvimento cognitivo, encontramos processo de auto regulação chamado de 
equilibração e que parece o fator fundamental na aquisição do conhecimento lógico-matemático. O desenvolvimento é 
diferente da aprendizagem e acontece por força da ação do sujeito que conta com a maturação, procede continuamente 
a assimilações e acomodações (equilibração), realizando experiências físicas e lógico-matemáticas, possibilitadas pelo 
meio social, que subsume o meio físico, em intensa interação sujeito-meio. Acerca das referências do edital, na relação 
de conteúdos item 4:  Aspectos psicológicos do desenvolvimento humano e teorias da aprendizagem. Esta banca 
desconhece qualquer programa de formação docente que desconsidera Piaget em suas referências, outrossim, nas 
referências bibliográficas do edital, citação de obras que trazem o autor em seus textos, especificamente a referência 
utilizada para esta questão presente na bibliografia recomendada para os candidatos: Piaget no século XXI: escritos de 
epistemologia e psicologia genéticas– [São Paulo]: Cultura Acadêmica; Marília: Oficina Universitária, 2011. p. 209 -229. 
Disponível em: https://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/jean_piaget.pdf. Acesso em: 11 jan. 2020. BRASIL 
 
Fonte: 

• Jean Piaget no século XXI: escritos de epistemologia e psicologia genéticas p.221. 
 
 

BRANCA VERDE 
08 01 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que a afirmativa A está correta. Contudo, se é verdade que a avaliação dá dicas do processo, no 
contexto da questão este é um conceito ainda atrelado à visão linear do ensino, sobre a qual, no processo pedagógico, o 
planejamento didático é uma sucessão de etapas que começa com a definição dos objetivos de ensino, passa pela 
definição do conteúdo, e dos métodos, pela execução do planejado e finalmente pela avaliação do estudante. A 
avaliação alimenta o processo dando dicas ao professor e ao aluno sobre o que foi ensinado e aprendido. Dentro desta 
concepção, para melhorar o processo, basta a otimização de cada uma das etapas. O comando da questão, no entanto, 
solicita a afirmativa correta para uma visão baseada na natureza dinâmica e contraditória do processo pedagógico. 
Observe o excerto do texto do qual foi baseada a construção da questão: “um dos equívocos dos manuais de didática é 
situar a avaliação como atividade formal que ocorre ao final do processo de ensino-aprendizagem. Nessa visão linear, 
primeiro ocorre a aprendizagem e finalmente e verificação da aprendizagem. Se do ponto de vista das aparências é 
assim que ocorre, do ponto de vista processual, observando-se o interior da sala de aula, esta perspectiva mostra-se 
incompleta. Esta distorção está ligada à compreensão das próprias categorias do processo pedagógico. Se não situarmos 
a avaliação no interior das demais categorias deste processo, ela tenderá sempre a ser considerada de forma isolada, 
como atividade de final de processo. É preciso aumentar nossa compreensão sobre esta questão, e não apenas advogar 
uma avaliação processual e contínua. Para uma visão linear do processo pedagógico, o planejamento didático é uma 
sucessão de etapas que começa com a definição dos objetivos de ensino, passa pela definição do conteúdo, e dos 
métodos, pela execução do planejado e finalmente pela avaliação do estudante. A avaliação alimenta o processo 
dando dicas ao professor e ao aluno sobre o que foi ensinado e aprendido. Dentro desta concepção, para melhorar o 
processo, basta a otimização de cada uma das etapas. Uma forma alternativa de ver a organização do trabalho 
pedagógico em sala de aula abandona esta visão linear e a substitui por outra baseada na natureza dinâmica e 
contraditória das categorias, o que permite organizar o processo de ensino-aprendizagem em dois grandes núcleos ou 
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eixos interligados: objetivos/avaliação e conteúdo/método. Nesta forma de ver o processo pedagógico, a avaliação 
não figura ao final, mas está justaposta aos próprios objetivos, formando um par dialético com eles. São os objetivos 
que dão base para a construção da avaliação”. 
 
Fonte: 

• Avaliação Educacional: caminhando pela contramão. Página 14 e 15 Luiz Carlos de Freitas (Autor), Mara Regina 
Lemes de Sordi (Autor), Helena Costa Lopez de Freitas (Autor) Editora Vozes. 

 
 

BRANCA VERDE 
09 02 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que há mais de uma resposta correta, erro de contextualização do texto base ou erro na 
divulgação no gabarito. A banca julga IMPROCEDENTE os recursos, tendo em vista que a questão, construída sob os 
fundamentos da bibliografia para o certame, apresenta apenas uma resposta correta e contextualiza no texto base, não 
só os entendimentos iniciais acerca da teoria crítica, mas também a evolução do conceito, sobre o qual se assenta o 
comando: “Em uma perspectiva crítica do currículo, podemos afirmar que”. Desta forma, as afirmativas além daquela 
apontada como gabarito pela banca, estariam certas se estivessem escritas da seguinte forma: busca lidar com a 
questão da diferença como uma questão histórica e política. NÃO se trata simplesmente de celebrar a diferença e a 
diversidade, mas de questioná-las; Incorpora as estratégias de desconstrução (e não construção) das narrativas e das 
identidades nacionais, étnicas e raciais que têm sido desenvolvidas nos campos teóricos do pós-estruturalismo, dos 
Estudos Culturais e dos Estudos Pós-coloniais; NÃO procede por simples operação de adição, através do qual o currículo 
se torna multicultural pelo acréscimo de informações básicas sobre outras culturas e identidades e NÃO concebe a 
identidade simplesmente como expressão de alguma propriedade cultural intrínseca dos diferentes grupos étnicos e 
raciais, onde a concepção de identidade é vista como fixa e absoluta. (essencialismo cultural)  
 
Fonte: 

• O currículo como narrativa étnica e racial. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 

 
 

BRANCA VERDE 
10 03 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Sustentam os recursos que não há resposta correta, problemas no comando da questão e de mais de uma resposta 
correta. Há banca acata o pedido relativo ao comando da questão, pois este deveria trazer a mensagem “Exceto”, o que, 
não acontecendo, faz com a questão tenha 4 possíveis respostas, tornando os recursos para este tema também 
procedentes. Para Magda Soares, o fracasso escolar é explicado pelas ideologias do dom, da Deficiência Social; da 
Deficiência Cultural e das diferenças culturais.  
 
Fonte: 

• Magda Soares- Linguagem e Escola, uma perspectiva social. p.17 a p.25 
 
 

BRANCA VERDE 
11 04 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que há falta de resposta correta ou mais de uma resposta correta. O senso comum pedagógico 
manifesta um entendimento idealista do que seja conhecimento e, só podemos chegar a um entendimento 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Luiz+Carlos+de+Freitas&text=Luiz+Carlos+de+Freitas&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Mara+Regina+Lemes+de+Sordi&text=Mara+Regina+Lemes+de+Sordi&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Mara+Regina+Lemes+de+Sordi&text=Mara+Regina+Lemes+de+Sordi&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Helena+Costa+Lopez+de+Freitas&text=Helena+Costa+Lopez+de+Freitas&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
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relativamente adequado do que venha a ser conhecimento e o seu processo, se abandonarmos essa posição pragmática 
/ idealista e ingênua – (Ser pragmático é ter seus objetivos bem definidos. Consiste em fugir do improviso, é se basear 
no conceito de que as ideias e atos só são verdadeiros se servirem para a solução imediata de seus problemas). A 
alternativa como está tem o significado alterado, se afastando do que Luckesi propõe como posição idealista e ingênua, 
descolado da realidade. Ser partidário do pragmatismo é ser prático, ser pragmático, ser realista (ao contrário de 
idealista). Aquele que não faz rodeio, que tem seus objetivos bem definidos, que considera o valor prático como critério 
da verdade. Outro recurso aponta que ao utilizar a conjunção "mais", têm-se a ideia de que o senso comum é adequado 
à realidade, e além disso, também é mítica, acrítica e espontânea. A banca não acata o argumento, pois, uma educação 
realizada nos princípios do senso comum só poderá estar a serviço de uma perspectiva social dominante. Se o senso 
comum trás uma interpretação adequada da realidade para a classe dominante, uma educação realizada em seus 
princípios é uma forma de ver a realidade mítica, acrítica e espontânea.  
 
Fonte: 

• Filosofia da Educação, Cipriano Carlos Luckesi – Senso Comum p.93 
 
 

BRANCA VERDE 
12 05 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há um erro na digitação da alternativa D que inviabiliza a compreensão da questão. Ora, se há 
erro em citar avaliação formativa em detrimento de avaliação formativa, e a afirmativa está de fato errada, e, ainda que 
fosse outra a função de avaliação digitada permaneceria errada. Assim sendo, não há prejuízo para a assertividade do 
gabarito, sobretudo para quem tem conhecimento de que Luckesi relaciona sua prática diretamente às questões 
relacionadas à democratização da educação, que para ele está profundamente relacionada na permanência e 
terminalidade, no acesso à escola e na qualidade de ensino. 
 
Fonte: 

• Avaliação da aprendizagem escolar, Cipriano C Luckesi. Páginas 60, 61, 62 e 63 
 
 

BRANCA VERDE 
14 11 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os discursos encontrados nos documentos, frequentemente críticos e inovadores, nem sempre traduzem o vivido na 
escola. Este descompasso entre o discurso e a ação tem sua causa, EXCETO: 
Não é impossível que se alterem as posturas pedagógicas, mas NÃO serão as novas propostas bem elaboradas, que são 
produzidas pelas instâncias que pensam a escola, que promoverão mudanças. 
 
Fonte: 

• Ilma Passos, Projeto Político Pedagógico, uma construção possível. Capítulo 3.  
 
 

BRANCA VERDE 
16 32 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais referentes a esta questão dispõem que “existe mais de uma resposta correta para a referida 
questão” e “que a bibliografia citada na questão não estava arrolada no edital”. No entanto não é o que se verifica na 
leitura atenta da referida bibliografia, constante abaixo e solicitada no edital. No que concerne haver mais de uma 
resposta correta, julga-se improcedente, haja vista que, de acordo com a bibliografia, a infância é o ponto de partida 
para a vivência da noção de tempo, que mesmo antecede e extrapola a escola. A escola seria uma instituição, que não 
antecede a infância, o que a impossibilita de ser o ponto de partida para a constituição da ideia de tempo. A criança leva 
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para a escola a sua visão e interpretação do mundo e das coisas, o que ocorre no momento da infância. Sendo assim, a 
única resposta correta seria “infância”. 
 
Fontes: 

• MIRANDA, S. R. Temporalidades e cotidiano escolar em redes de significações: desafios didáticos na tarefa de 
educar para a compreensão do tempo. História Hoje. São Paulo, v. 2, n. 4, p. 35-79. 2013. Disponível em: 
https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/article/view/92. Acesso em 5 de fev 2021.  

• OLIVEIRA, S. R. F. Da sala de aula para a rua ou da rua para a sala de aula? Os movimentos inesperados da vida 
na cidade e a relação com o saber escolar. Revista História Hoje. São Paulo,v. 3, n. 6, p. 121-137. 2014. 
Disponível em: https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/article/view/140. Acesso em 5 de fev 2021. 

 
 

BRANCA VERDE 
18 33 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a questão não contempla conhecimento específico da disciplina. Porém, todo estudo acurado de 
memória e história oral relaciona o ato de “esquecer” a uma possibilidade de defesa de algum tipo de trauma por parte 
do entrevistado, o que contradiz a colocação do recurso. 
 
 

BRANCA VERDE 
21 36 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que existe mais de uma resposta correta para a questão, além de argumentar que a questão é pouco 
clara quanto à noção de tempo. No enunciado fica claro que é para Miranda (2013), fato que o(a) candidato(a) não se 
atentou ao ler a questão. A mesma leitura acurada do referido artigo indica que, para a autora, as dificuldades para se 
ensinar sobre tempo para crianças do fundamental I refere-se ao fato de ser um conceito intangível e plural.  
 
Fontes: 

• MIRANDA, S. R. Temporalidades e cotidiano escolar em redes de significações: desafios didáticos na tarefa de 
educar para a compreensão do tempo. História Hoje. São Paulo, v. 2, n. 4, p. 35-79. 2013. Disponível em: 
https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/article/view/92. Acesso em 5 de fev 2021.  

• OLIVEIRA, S. R. F. Da sala de aula para a rua ou da rua para a sala de aula? Os movimentos inesperados da vida 
na cidade e a relação com o saber escolar. Revista História Hoje. São Paulo,v. 3, n. 6, p. 121-137. 2014. 
Disponível em: https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/article/view/140. Acesso em 5 de fev 2021. 

 
 

BRANCA VERDE 
22 38 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais referentes a esta questão dispõem que “não existe na bibliografia texto que trate do conceito de 
patrimonialização como referido na questão”. O mesmo recurso deve ser visto como prejudicado, pois o conceito de 
patrimonialização pode ser encontrado nas referências bibliográficas do edital, conforme indicado logo abaixo no item 
fonte. Desta forma, o referido recurso não condiz com a questão.  
Quando argumentado que “a referida questão aceita duas alternativas como resposta (letras E e B)”, “que a referida 
questão é pouco clara quanto à pergunta do conceito de atribuir sentidos a determinados objetos do passado” e 
“apropriar tem o mesmo sentido que patrimonializar”. No entanto a apropriação (contida na alternativa de letra B) não 
atribui sentidos a determinados, objetos do passado. A apropriação, em geral, se dá no momento presente e consiste no 
ato de adotar elementos específicos de outra cultura fora do seu específico contexto de significado. Já patrimonialização 
corresponde parte de um processo educativo e formativo, que de fato gera a atribuição de sentidos aos objetos. A 
operação que torna patrimônio um objeto do passado é a patrimonialização, ou seja, os sentidos que são atribuídos a 



 

46 
 

esse objeto de modo que ocorra a sua reelaboração, tornando-o um símbolo que evoca o passado e suas memórias. 
Imaginação, rememoração e apropriação são elementos que constituem o patrimônio, mas não são a operação 
intelectual que o cria. Culturalização, nesse contexto, é a transformação do tempo em cultura, um componente da 
patrimonialização, sem dúvida, mas não o processo completo. 
Argumenta também o recurso que “a alternativa que responde à referida questão é a alternativa de letra C 
(rememoração)”. No entanto rememoração consiste no ato de relembrar algo, o que não confere a um objeto status de 
patrimônio. Nesse sentido Patrimonialização (letra E) se mostra como resposta adequada à referida questão.  
 
Fontes: 

• Direitos de aprendizagem, possibilidades metodológicas e prática do ensino das disciplinas. NORA, Pierre. Entre 
memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História. São Paulo: PUC, 1993.  

• Produção de materiais didáticos para a diversidade: patrimônio e práticas de memória numa perspectiva 
interdisciplinar. v. I. Belo Horizonte/Brasília: Faculdade de Educação e Centro Pedagógico da UFMG: 
CAED/UFMG/ SECAD/MEC. 2010.  

• NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História. São Paulo: PUC, 1993. 
 
 

BRANCA VERDE 
23 40 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais dispõem que “a alternativa correta para a questão é a letra C (Material; simbólico; e, funcional)”; 
“que a alternativa correta para a questão é a letra E (Bens culturais; bens tangíveis; e, bens intangíveis)”; “que a questão 
não apresenta alternativa correta”; e ainda “que a questão apresenta mais de uma alternativa correta”. Porém, tem-se 
que os três aspectos são: imaginação (reveste de aura simbólica os lugares materiais); simbólico (dá significado a 
práticas e ritos); ritual (materializa a memória). Portanto, “bens culturais, bens tangíveis e bens intangíveis” não podem 
ser considerados articuladores, pois fazem parte do objeto, assim como “práticas, saberes e rememoração”. “Tempo, 
lembrança e história” e “material, simbólico e funcional” também são constitutivos, e não articuladores entre memória 
e patrimônio. 
Quando os recursos argumentam que “A questão no entanto está errada, pois esse não é o entendimento de Nora sobre 
os 3 lugares de memória”. No entanto, a questão não pergunta a respeito dos três lugares de memória e sim sobre os 
elementos que favorecem a articulação entre memória e patrimônio.   
 
Fontes: 

• Direitos de aprendizagem, possibilidades metodológicas e prática do ensino das disciplinas. NORA, Pierre. Entre 
memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História. São Paulo: PUC, 1993.  

• Produção de materiais didáticos para a diversidade: patrimônio e práticas de memória numa perspectiva 
interdisciplinar. v. I. Belo Horizonte/Brasília: Faculdade de Educação e Centro Pedagógico da UFMG: 
CAED/UFMG/ SECAD/MEC. 2010.  

• NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História. São Paulo: PUC, 1993. 
 
 

BRANCA VERDE 
24 37 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais dispõem “que houve erro na divulgação do gabarito, assim como o conteúdo da referida questão 
está incorreto”; “que não há resposta correta na questão”; “que houve erro no enunciado da questão”.  Tais recursos 
são improcedentes haja vista que o patrimônio genético está relacionado às informações genéticas de animais e plantas 
de determinada região ou país. Além disso, trata das culturas autóctones e de seus conhecimentos, saberes e práticas. 
Portanto, o patrimônio genético está ligado à biodiversidade e aos povos indígenas, sendo protegido pela Lei n. 
13.123/2015 no Brasil. Logo, seus objetivos específicos não são a história e a memória, nem somente microrganismos, 
bioma ou, exclusivamente, a vida vegetal. Também não é possível dizer que o patrimônio genético esteja ligado aos 
recursos genéticos, tendo em vista que o último é uma visão utilitarista da natureza. 



 

47 
 

 
Fontes: 

• Direitos de aprendizagem, possibilidades metodológicas e prática do ensino das disciplinas. NORA, Pierre. Entre 
memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História. São Paulo: PUC, 1993.  

• Produção de materiais didáticos para a diversidade: patrimônio e práticas de memória numa perspectiva 
interdisciplinar. v. I. Belo Horizonte/Brasília: Faculdade de Educação e Centro Pedagógico da UFMG: 
CAED/UFMG/ SECAD/MEC. 2010.  

• NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História. São Paulo: PUC, 1993. 
 
 

BRANCA VERDE 
29 20 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que existe mais de uma resposta correta. O mesmo não se aplica, pois a resposta correta consiste 
na letra E. Educação pela repetição dos gestos, não existe professor, qualquer adulto ensina o oficio. Utiliza-se de mitos 
e lendas em suas explicações e deve servir para preparar para a vida em comunidade. O conhecimento é passado de 
geração em geração. 
 
Fontes: 

• Direitos de aprendizagem, possibilidades metodológicas e prática do ensino das disciplinas. SEÇÃO TEMÁTICA 
Educação e Relações Étnico-Raciais. Revista Educação & Realidade. Porto Alegre, v. 42, n. 1, 2017. Disponível 
em: https://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/view/70331. Acesso em 5 de fev 2021.  

• MIRANDA, S. R. Temporalidades e cotidiano escolar em redes de significações: desafios didáticos na tarefa de 
educar para a compreensão do tempo. História Hoje. São Paulo, v. 2, n. 4, p. 35-79. 2013. Disponível em: 
https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/article/view/92. Acesso em 5 de fev 2021.  

 
 

BRANCA VERDE 
31 22 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que “o gabarito está incorreto, sendo correta a letra B (preservação da totalidade histórica)”. O 
mesmo não se aplica, pois a resposta correta consiste na letra C. As primeiras manifestações no sentido de elaborar e 
preservar patrimônios históricos e culturais surgiram na França revolucionária do final do século XVIII, portanto na 
emergência dos Estados nacionais. Buscava-se, naquele contexto, a criação de símbolos e valores nacionais que 
servissem para legitimar a nova ordem dominante, estruturando-se uma memória coletiva que atendesse aos interesses 
da nação. Assim, não se trata da preservação da totalidade histórica, já que seria impossível registrar como patrimônio 
todas as expressões culturais e históricas. Também, não se relaciona com o patrimônio genético, pois este tem a ver 
com aspectos naturais. Não há um interesse direto na criação de patrimônios arquitetônicos, embora o patrimônio 
edificado seja relevante, sendo a sua preservação o fator mais importante. A distinção entre patrimônios materiais e 
imateriais não se aplica a esse problema, tendo em que vista que não é possível atribuir características de um ao outro. 
 
Fontes: 

• Direitos de aprendizagem, possibilidades metodológicas e prática do ensino das disciplinas. NORA, Pierre. Entre 
memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História. São Paulo: PUC, 1993.  

• Produção de materiais didáticos para a diversidade: patrimônio e práticas de memória numa perspectiva 
interdisciplinar. v. I. Belo Horizonte/Brasília: Faculdade de Educação e Centro Pedagógico da UFMG: 
CAED/UFMG/ SECAD/MEC. 2010.  

• NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História. São Paulo: PUC, 1993. 
 
 
 
 



 

48 
 

BRANCA VERDE 
32 23 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que “o gabarito está incorreto”. O mesmo não se aplica, pois a resposta correta consiste na letra D 
(Apesar de o Brasil ter aumentado o seu número de escolas, de ter criado leis que garantam vagas nas escolas para as 
crianças de 07 a 14 anos, ainda falta investir na qualidade do ensino). O Brasil não alcançou as metas propostas de 
melhorias na educação nacional. Ainda há muitas críticas e falhas no sistema atual de ensino. O (a) candidato(a) 
necessita não de seu senso comum para responder à questão, mas de analisar a mesma pelo prisma da referência citada 
na questão. 
 
Fontes:  

• Princípios e concepções do ensino das disciplinas. ABREU, Martha; SOIHET, Rachel. Ensino de História: conceitos, 
temáticas e metodologia. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2007.  

• ABUD, K. A construção curricular na sala de aula. História & Ensino. Londrina, v. 9, p. 171-183, out.2003. 
Disponível em:http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/histensino/article/view12082. Acesso em 4 fev 2021. 

 
 

BRANCA VERDE 
33 24 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que “o gabarito está incorreto”. O mesmo não se aplica, pois a resposta correta consiste na letra 
E (gravador de voz). O gravador de voz, inventado após a Segunda Guerra Mundial, serviu como elemento tecnológico 
para o trabalho do historiador da memória e da História Oral. Por meio do gravador, o pesquisador pôde ir a campo e 
coletar os depoimentos e entrevistas de seus interlocutores, ampliando as possibilidades de uso das fontes orais. 
 
Fontes: 

• Direitos de aprendizagem, possibilidades metodológicas e prática do ensino das disciplinas. NORA, Pierre. Entre 
memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História. São Paulo: PUC, 1993.  

• Produção de materiais didáticos para a diversidade: patrimônio e práticas de memória numa perspectiva 
interdisciplinar. v. I. Belo Horizonte/Brasília: Faculdade de Educação e Centro Pedagógico da UFMG: 
CAED/UFMG/ SECAD/MEC. 2010.  

• NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História. São Paulo: PUC, 1993. 
 
 

BRANCA VERDE 
35 26 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que “há mais de uma resposta correta”. O mesmo não se aplica, pois a resposta correta consiste 
na letra D. História é uma ciência que busca a representação e a interpretação do passado. Já a memória é um 
documento vivo, sempre capaz de se modificar na atualidade. A memória, enquanto subsídio para o historiador, 
necessita, sim, de base comprobatória, do contrário iria-se recair em anedotas e liberdades criativas literárias. 
 
Fontes: 

• NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História. São Paulo: PUC, 1993.  
• Produção de materiais didáticos para a diversidade: patrimônio e práticas de memória numa perspectiva 

interdisciplinar. v. I. Belo Horizonte/Brasília: Faculdade de Educação e Centro Pedagógico da UFMG: 
CAED/UFMG/ SECAD/MEC. 2010.  
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BRANCA VERDE 
38 29 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que ”há mais de uma resposta correta para a referida questão”. O mesmo não se aplica, pois a 
resposta correta consiste na letra B (Entrevista). A entrevista foi a grande metodologia para a produção de fontes por 
parte do historiador; que produz a fonte em conjunto com a pessoa entrevistada. A questão em momento algum 
abordou a entrevista como a única forma de se conseguir a produção conjunta das fontes, mas sim como a forma mais 
conhecida e difundida no campo dos estudos sobre memória e história oral. Especialmente em se lembrando da questão 
dos Annales de “dar voz aos excluídos” a entrevista insere nos acontecimentos os analfabetos e as minorias de uma 
forma muito mais democrática que as outras metodologias. 
 
 
Fontes: 

• NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História. São Paulo: PUC, 1993.  
• Produção de materiais didáticos para a diversidade: patrimônio e práticas de memória numa perspectiva 

interdisciplinar. v. I. Belo Horizonte/Brasília: Faculdade de Educação e Centro Pedagógico da UFMG: 
CAED/UFMG/ SECAD/MEC. 2010.  

 
 
 
Cargo: Professor Regente B - Inglês 
 

BRANCA 
03 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que há falta de uma alternativa correta. Falta de uma resposta correta. Vejamos o excerto do 
texto do Prof. Alavarse. “ Para que um juízo possa ser feito sobre algum objeto, duas outras condições precisam estar 
satisfeitas: 1ª condição: Que existam informações consistentes a respeito desse objeto que pode ser, por exemplo, o 
domínio que um aluno tem na leitura em língua materna. (...) 2ª condição: A outra condição é que existam critérios de 
avaliação, isto é, as referências às quais as informações levantadas serão comparadas ou contrastadas. A opção III, 
requerida como certa, reduz as condições acima, pois reduzidas de contexto na própria escrita da afirmativa, simplifica o 
processo avaliativo, pois não discorre como seria uma condição ou outra, como ocorre na I e na II. O “comparado e o 
desejado” existe em muitas práticas avaliativas vigentes, nem sempre com informações consistentes a respeito do 
objeto avaliado, ou mesmo onde se deseja chegar explicitado em critérios de avaliação, estando, dessa forma, os juízos 
de valor reféns até mesmo do senso comum. Há práticas avaliativas, por exemplo, que com total ausência de critérios, 
estabelecem juízos diferentes para objetos avaliativos muito próximos ou iguais. Por este motivo, a banca mantém o 
gabarito e julga IMPROCEDENTE o pedido.  
 
Fonte: 

• Desafios da avaliação educacional: ensino e aprendizagem como objetos de avaliação para a igualdade de 
resultados Ocimar Munhoz Alavarse. 

 
 

BRANCA 
09 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que há mais de uma resposta correta, erro de contextualização do texto base ou erro na 
divulgação no gabarito. A banca julga IMPROCEDENTE os recursos, tendo em vista que a questão, construída sob os 
fundamentos da bibliografia para o certame, apresenta apenas uma resposta correta e contextualiza no texto base, não 
só os entendimentos iniciais acerca da teoria crítica, mas também a evolução do conceito, sobre o qual se assenta o 
comando: “Em uma perspectiva crítica do currículo, podemos afirmar que”. Desta forma, as afirmativas além daquela 
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apontada como gabarito pela banca, estariam certas se estivessem escritas da seguinte forma: busca lidar com a 
questão da diferença como uma questão histórica e política. NÃO se trata simplesmente de celebrar a diferença e a 
diversidade, mas de questioná-las; Incorpora as estratégias de desconstrução (e não construção) das narrativas e das 
identidades nacionais, étnicas e raciais que têm sido desenvolvidas nos campos teóricos do pós-estruturalismo, dos 
Estudos Culturais e dos Estudos Pós-coloniais; NÃO procede por simples operação de adição, através do qual o currículo 
se torna multicultural pelo acréscimo de informações básicas sobre outras culturas e identidades e NÃO concebe a 
identidade simplesmente como expressão de alguma propriedade cultural intrínseca dos diferentes grupos étnicos e 
raciais, onde a concepção de identidade é vista como fixa e absoluta. (essencialismo cultural)  
 
Fonte: 

• O currículo como narrativa étnica e racial. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 

 
 

BRANCA 
10 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Sustentam os recursos que não há resposta correta, problemas no comando da questão e de mais de uma resposta 
correta. Há banca acata o pedido relativo ao comando da questão, pois este deveria trazer a mensagem “Exceto”, o que, 
não acontecendo, faz com a questão tenha 4 possíveis respostas, tornando os recursos para este tema também 
procedentes. Para Magda Soares, o fracasso escolar é explicado pelas ideologias do dom, da Deficiência Social; da 
Deficiência Cultural e das diferenças culturais.  
 
Fonte: 

• Magda Soares- Linguagem e Escola, uma perspectiva social. p.17 a p.25 
 
 

BRANCA 
12 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há um erro na digitação da alternativa D que inviabiliza a compreensão da questão. Ora, se há 
erro em citar avaliação formativa em detrimento de avaliação formativa, e a afirmativa está de fato errada, e, ainda que 
fosse outra a função de avaliação digitada permaneceria errada. Assim sendo, não há prejuízo para a assertividade do 
gabarito, sobretudo para quem tem conhecimento de que Luckesi relaciona sua prática diretamente às questões 
relacionadas à democratização da educação, que para ele está profundamente relacionada na permanência e 
terminalidade, no acesso à escola e na qualidade de ensino. 
 
Fonte: 

• Avaliação da aprendizagem escolar, Cipriano C Luckesi. Páginas 60, 61, 62 e 63 
 
 

BRANCA 
18 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tendo em vista os argumentos apresentados no texto recursal, esta banca pontua: 
1-O concursista falhou ao proceder a análise dos dados presentes na cópia do quadro que seria fornecida a cada aluno. 
O assunto geral do áudio é “Street food around the world” (Comida de rua ao redor do mundo). 
 2-O concursista falhou ao proceder a análise do enunciado da presente questão. O objetivo do professor ao conduzir a 
atividade é trabalhar “a compreensão oral... das quatro habilidades linguísticas, a que costuma oferecer maior 
dificuldade para o aprendiz brasileiro de inglês”  
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3-O concursista falhou ao proceder a análise dos dados presentes na cópia do quadro que seria fornecida a cada aluno, 
pois o referido quadro direciona a atenção do aprendiz para a busca de informação específica durante a escuta, a saber, 
“Country” (país) “City” (cidade) “Street Food” (nome da comida) “What is made of?” (De que é feita?). 
4-O nível de proficiência dos alunos e duração do áudio seriam relevantes se tivesse sido solicitada ao concursista a 
análise dos resultados obtidos pelos aprendizes ao preencherem o quadro, pois representariam uma espécie de régua, 
segundo a qual os acertos alcançados, e erros cometidos, poderiam ser analisados e categorizados em intervalos ou 
faixas indicando o nível de desempenho.  
5-Não há possibilidade de se confundir a opção C com a E na referida questão, uma vez que está explicitamente 
identificada a ideia geral do áudio que será objeto da escuta, qual seja, “Street food around the world” (Comida de rua 
ao redor do mundo). 
Assim, esta banca não encontra respaldo para atender as solicitações recursais e confirma o gabarito preliminar 
divulgado para a questão, a saber, Letra E. 
 
Fonte:  

• OLIVEIRA, A. O. Aula de Inglês: do planejamento à avaliação. São Paulo: Parábola Editorial, 2015. Páginas 84-85 
 
 

BRANCA 
21 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tendo em vista os argumentos apresentados no texto recursal, esta banca pontua: 
1-O concursista falhou ao proceder a análise da diretiva da referida questão, a qual solicita que se identifique o IFL 
(Inglês como Língua Franca) segundo sua função, seu uso: “Tendo em vista a atual posição do inglês como língua franca 
de alcance global e considerando-se recentes desenvolvimentos e inovações, o ILF (Inglês como Língua Franca), 
funcionalmente definido, trata-se de um(a)”. 
2-O concursista falhou quando analisou o IFL (Inglês como Língua Franca) segundo seus aspectos formais, ou seja, se 
ateve ao IFL formalmente definido. 
3-Em relação à bibliografia prevista em edital, em uma análise abrangente, ou seja, considerando-se todos os textos 
previstos em edital que versam sobre o IFL (Inglês como Língua Franca), justamente o que se deseja confrontar e 
combater é a visão formalista do IFL, como algo já ultrapassado. Inclusive o Referencial Curricular da Rede Municipal de 
Juiz de Fora. 2020, explicita sua opção pela visão funcional (função: comunidade de uso) do IFL como condição para que 
se possa avançar em relação ao ensino de língua inglesa.  
Assim, esta banca não encontra respaldo para atender as solicitações recursais e confirma o gabarito preliminar 
divulgado para a questão, a saber, Letra A. 
 
Fontes: 

• GIMENEZ, Telma et al. Inglês como língua franca: desenvolvimentos recentes. Rev. Bras. Linguist. Apl., Belo 
Horizonte, v. 15, n. 3, p. 593-619, Sept. 2015. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rbla/v15n3/1984- 6398-
rbla-15-03-00593.pdf. Acesso em: 29 abr. 2020. Página 595 

• GIMENEZ, Telma et al. Inglês como língua franca: desenvolvimentos recentes. Rev. Bras. Linguist. Apl., Belo 
Horizonte, v. 15, n. 3, p. 593-619, Sept. 2015. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rbla/v15n3/1984- 6398-
rbla-15-03-00593.pdf. Acesso em: 29 abr. 2020. Página 604 

• GIMENEZ, Telma et al. Inglês como língua franca: desenvolvimentos recentes. Rev. Bras. Linguist. Apl., Belo 
Horizonte, v. 15, n. 3, p. 593-619, Sept. 2015. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rbla/v15n3/1984- 6398-
rbla-15-03-00593.pdf. Acesso em: 29 abr. 2020. Página 598. 

• Secretaria de Educação. Subsecretaria de Articulação das Políticas Educacionais. Referencial Curricular da Rede 
Municipal de Juiz de Fora. 2020. Página 335.  Disponível em: 
https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/se/escolas_municipais/curriculos/index.php. Acesso em: 10 fev. 2021.  
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BRANCA 
25 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tendo em vista os argumentos apresentados no texto recursal, esta banca pontua: 
1-O concursista falhou ao considerar a Letra A como opção de resposta correta para a referida questão, simplesmente 
porque na fala do aluno não fica registrada qualquer inconsistência de pronúncia, o que seria possível de ser efetivado 
na forma escrita (na prova) por meio de transcrição fonética. 
2- Echo correcting: means repetition of what a student says with a rising intonation would show the student that there is 
an error (Correção em eco: significa a repetição daquilo que o estudante diz com uma entonação elevada que mostraria 
ao estudante que há um erro). 
3-Segundo o próprio texto recursal, “o recurso da repetição é utilizado largamente por nós professores para corrigir as 
pronuncias dos alunos”; “o professor deve utilizar a estratégia de repetição para corrigir o aluno”; “repetição é um 
recurso de correção do aluno por parte do professor”, portanto, se não há erro do aluno, não há razão que justifique a 
repetição. 
Assim, esta banca não encontra respaldo para atender as solicitações recursais e confirma o gabarito preliminar 
divulgado para a questão, a saber, Letra D. 
 
Fonte: 

• OLIVEIRA, A. O. Aula de Inglês: do planejamento à avaliação. São Paulo: Parábola Editorial, 2015. Páginas 36-37 
 
 

BRANCA 
26 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tendo em vista os argumentos apresentados no texto recursal, esta banca pontua: 
1-A opção A é inconsistente para responder à referida questão porque nenhuma das palavras na questão, quer na 
primeira ou na segunda coluna é dissílaba. Todas as palavras da segunda coluna são monossílabas átonas e as da 
primeira coluna são monossílabas tônicas. 
2-A opção B é inconsistente para responder à referida questão porque não se trata de um mesmo vocábulo, ou seja, a 
primeira coluna apresenta vocábulos monossílabos, cada um com seu significado, ortografia e pronúncia própria. O 
mesmo acontece com os vocábulos que constituem a segunda coluna, que são todos monossílabos também, mas cada 
um deles tem também significado, ortografia e pronúncia próprios. Ainda, se analisarmos a lista em pares, por exemplo, 
“not-note”; “kit-kite”; “cap-cape” e assim por diante, encontraremos significados, ortografias e pronúncias diferentes. 
3-A opção C é a única correta porque ao afirmar que “Uma mesma vogal pode ter mais de uma forma de realização.” 
não há referência, absolutamente, a registro escrito, como afirma o texto recursal, pois a realização de uma vogal é tão 
somente a forma como ela é emitida (falada/enunciada) e não como ela é grafada (registrada por escrito). Só existe na 
língua inglesa uma maneira de grafar (registrar por escrito) as vogais, não há formas inovadoras de se grafar as vogais de 
sempre. Por outro lado, podemos exemplificar com a vogal “o” em “not” e “note” que é emitida (falada/enunciada) de 
forma diferente nos dois vocábulos e grafada (registrada por escrito) de forma igual em ambos. Houve falha do 
concursista quando não observou que, sendo a atividade proposta de pronúncia, buscava-se aferir, justamente, o 
domínio do conhecimento que proporciona diferenciação nas realizações (emissões/enunciações/pronúncias) que uma 
vogal (grafada/escrita/representada) de forma igual pode ter. Tal fato se repete no “i” de “kit” e “kite”; no “a” de “cap” 
e “cape”; no “u” de “mutt” e “mute”; no “o” de “hop” e “hope”; no “i” de “sit” e “site”;  no “a” de “mad’ e “made”; no 
“u” de “cut” e “cute”, e assim sucessivamente. 
4-A opção D é inconsistente porque homófonas possuem a mesma fonética, mesmo som, embora signifiquem e sejam 
escritas de forma diferente, o que não é o caso dos vocábulos listados, uma vez que possuem fonéticas distintas. 
5-A opção E é inconsistente porque todas as palavras da primeira coluna são monossílabos tônicos, todas as da segunda 
coluna são monossílabos átonos, mas o que altera os significados não é a diferença de tonicidade, é a grafia (escrita) e a 
realização (enunciação/emissão/pronúncia) das vogais. 
Assim, esta banca não encontra respaldo para atender as solicitações recursais e confirma o gabarito preliminar 
divulgado para a questão, a saber, Letra C. 
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Fonte: 
• OLIVEIRA, A. O. Aula de Inglês: do planejamento à avaliação. São Paulo: Parábola Editorial, 2015. Página 141. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tendo em vista os argumentos apresentados no texto recursal, esta banca pontua: 
1-O concursista falhou na análise da diretiva da referida questão. A diretiva diz, “Os quatro componentes da 
competência comunicativa que o falante utiliza ao fazer uso da língua estrangeira para construir ou manter relações 
sociais por meio da fala são” e não as competências que o falante utiliza ao fazer uso da língua estrangeira, como dispõe 
o texto recursal. 
Assim, esta banca não encontra respaldo para atender as solicitações recursais e confirma o gabarito preliminar 
divulgado para a questão, a saber, Letra D. 
 
Fonte:  

• Secretaria de Educação. Subsecretaria de Articulação das Políticas Educacionais. Referencial Curricular da Rede 
Municipal de Juiz de Fora. 2020. Disponível em: Página 362. 
https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/se/escolas_municipais/curriculos/index.ph 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tendo em vista os argumentos apresentados no texto recursal, esta banca pontua: 
1-A opção A é inconsistente porque não há qualquer adjetivo possessivo empregado na tirinha. 
2-A opção B é inconsistente porque o caráter formal das palavras não poderia ser explorado mediante o contexto de uso 
de uma tirinha, eminentemente informal, no qual o emissor/falante é uma criança que justamente expressa sua 
dificuldade de usar um gênero textual formal “an essay” (ensaio, redação, dissertação). 
3- A opção C é inconsistente porque o modal Can foi empregado no passado na tirinha, mas com ideia de 
probabilidade/possibilidade. 
4-A opção D é inconsistente porque (EF08LI18) “Construir repertório cultural por meio do contato com manifestações 
artístico-culturais vinculadas à língua inglesa (artes plásticas e visuais, literatura, música, cinema, dança, festividades, 
entre outros), valorizando a diversidade entre culturas” é um dos descritores (habilidades) previstos no EIXO DIMENSÃO 
INTERCULTURAL: Reflexão sobre aspectos relativos à interação entre culturas (dos alunos e aquelas relacionadas a 
demais falantes de língua inglesa), de modo a favorecer o convívio, o respeito, a superação de conflitos e a valorização 
da diversidade entre os povos. 
5-A opção E é a única correta porque (EF06LI15)  “Produzir textos escritos em língua inglesa (histórias em quadrinhos, 
cartazes, chats, blogues, agendas, fotolegendas, entre outros), sobre si mesmo, sua família, seus amigos, gostos, 
preferências e rotinas, sua comunidade e seu contexto escolar” é uma das práticas de escrita propostas em “produção 
de textos escritos, em formatos diversos, com a mediação do professor” é um dos descritores (habilidades) no EIXO 
ESCRITA do Referencial Curricular da Rede Municipal de JF.  
6-O concursista falhou porque não estabeleceu as relações entre as queixas proferidas pela aluna na tirinha em relação 
ao gênero textual formal “essay” e suas propostas de tipologias avaliativas que considera mais fáceis (multiple choice, 
True or False). 
7-O concursista falhou, ou desconhece, que o Referencial Curricular da Rede Municipal de JF se organiza em Unidades 
Temáticas, Objetos do Conhecimento, Habilidades, sendo que as Unidades Temáticas contemplam o Eixo Oralidade, Eixo 
Leitura, Eixo Escrita, Eixo Conhecimentos Linguísticos e Eixo Dimensão Intercultural, mais uma vez justificando o 
emprego da tirinha para discutir, desenvolver e fomentar a produção de textos, a qual é inclusive tema da tirinha, com a 
mediação do professor abordando a rotina escolar, da qual o processo de avaliação faz parte.  
Assim, esta banca não encontra respaldo para atender as solicitações recursais e confirma o gabarito preliminar 
divulgado para a questão, a saber, Letra E. 
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Fontes: 

• https://www.gocomics.com 
• Educacionais. Referencial Curricular da Rede Municipal de Juiz de Fora. 2020. Disponível em: Secretaria de 

Educação. Subsecretaria de Articulação das Políticas. Páginas 341-360 
https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/se/escolas_municipais/curriculos/index.ph 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tendo em vista os argumentos apresentados no texto recursal, esta banca pontua: 
1-A opção A é inconsistente porque a facção das perguntas utilizando o padrão “Did you ...?” não é mecânica visto que 
tem um propósito, coletar informação sobre as atividades desempenhadas pelos aprendizes. 
2-A opção B é a única correta porque, segundo o referencial teórico previsto em edital, “podemos perceber claramente 
que o foco dessa atividade é a prática da formação de perguntas do tipo YES-NO no simple past com verbos irregulares.” 
3-A opção C é inconsistente porque fluência e precisão devem ser desenvolvidas para que os aprendizes atinjam 
competência comunicativa. Uma das micro habilidades essenciais é o USO APROPRIADO DOS ELEMENTOS GRAMATICAIS 
E DO VOCABULÁRIO. Para se tornarem falantes eficientes de inglês, os aprendizes precisam ter um vocabulário amplo e 
saber usar as palavras adequadamente. Simultaneamente, eles precisam dominar os elementos sintáticos, como as 
regras de concordância e de conjugação verbal. Note que estamos falando do desenvolvimento da precisão dos 
aprendizes.  
4-A opção D é inconsistente porque se as instruções para a facção das perguntas recaíssem sobre “WH questions” 
tenderia-se à repetição de WHO, “Who went...? Who saw...? Who ate ...? Who read...? Who bought...? Who had...? Who 
took...?  haveria apenas repetição da forma verbal irregular empregada nas instruções, o uso de auxiliar DID + verbo 
infinitivo sem to não aconteceria, comprometendo a ampliação da competência comunicativa. 
5-A opção E é inconsistente porque não existem opções de escolhas de formas linguísticas para se formularem as 
perguntas, segundo as instruções fornecidas, o padrão é o DID + verbo no infinitivo sem to. 
6-YES-NO Questions são aquelas perguntas cujas respostas, mesmo não sendo literalmente SIM ou NÃO, predispõem à 
expressão de concordância ou discordância com relação à pergunta e notadamente sempre se iniciam com verbo 
(auxiliar ou não). Existem, inclusive, Negative YES-NO Questions também. Elas se diferenciam das WH Questions, as 
quais curiosamente incluem o HOW, e que sempre se iniciam com Question Words. 
7-Alguns exemplos de YES-NO Questions poderiam ser: Did you go to the park last Sunday? Did you see a movie on TV? 
Did you eat at grandparents’ place on the weekend? Did you read the article the History teacher required? Did you buy 
clothes at the mal? Did you have cereal for breakfast yesterday? Did you take a bath before bed last night? 
Assim, esta banca não encontra respaldo para atender as solicitações recursais e confirma o gabarito preliminar 
divulgado para a questão, a saber, Letra B. 
 
Fonte: 

• OLIVEIRA, A. O. Aula de Inglês: do planejamento à avaliação. São Paulo: Parábola Editorial, 2015. Páginas 143-
144 

 
 
 
Cargo: Professor Regente B - Libras 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que há falta de uma alternativa correta. Falta de uma resposta correta. Vejamos o excerto do 
texto do Prof. Alavarse. “ Para que um juízo possa ser feito sobre algum objeto, duas outras condições precisam estar 
satisfeitas: 1ª condição: Que existam informações consistentes a respeito desse objeto que pode ser, por exemplo, o 
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domínio que um aluno tem na leitura em língua materna. (...) 2ª condição: A outra condição é que existam critérios de 
avaliação, isto é, as referências às quais as informações levantadas serão comparadas ou contrastadas. A opção III, 
requerida como certa, reduz as condições acima, pois reduzidas de contexto na própria escrita da afirmativa, simplifica o 
processo avaliativo, pois não discorre como seria uma condição ou outra, como ocorre na I e na II. O “comparado e o 
desejado” existe em muitas práticas avaliativas vigentes, nem sempre com informações consistentes a respeito do 
objeto avaliado, ou mesmo onde se deseja chegar explicitado em critérios de avaliação, estando, dessa forma, os juízos 
de valor reféns até mesmo do senso comum. Há práticas avaliativas, por exemplo, que com total ausência de critérios, 
estabelecem juízos diferentes para objetos avaliativos muito próximos ou iguais. Por este motivo, a banca mantém o 
gabarito e julga IMPROCEDENTE o pedido.  
 
Fonte: 

• Desafios da avaliação educacional: ensino e aprendizagem como objetos de avaliação para a igualdade de 
resultados Ocimar Munhoz Alavarse. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que houve erro na divulgação do gabarito ou mesmo que há duas respostas corretas, sendo a 
opção C também correta, ou ainda que Piaget não foi citado nas referências do edital.  Os argumentos estão incorretos, 
pois nenhum dá conta de um conceito muito importante observado na afirmativa indicada, conforme segue: O 
desenvolvimento equivale à aprendizagem e acontece por força da ação do sujeito que conta com a maturação; procede 
continuamente a assimilações e acomodações (equilibração).  Na teoria piagetiana, o desenvolvimento não equivale a 
aprendizagem, mas é diferente da aprendizagem. Observe o excerto do texto: “O desenvolvimento é diferente da 
aprendizagem e acontece por força da ação do sujeito que conta com a maturação, procede continuamente a 
assimilações e acomodações (equilibração), realizando experiências físicas e lógico-matemáticas, possibilitadas pelo 
meio social, que subsume (inclui) o meio físico, em intensa interação sujeito-meio”. A seguir o excerto do qual foram 
tiradas as alternativas: “ Se o sujeito cognoscente não encarar o desafio e o meio não oferecer condições objetivas para 
o desenvolvimento cognitivo acontecer, o desenvolvimento não avançará, ou avançará aquém ou muito aquém das 
possibilidades. O desenvolvimento cognitivo não é inevitável e não segue uma direção inexorável, sendo que cada passo 
depende simultaneamente do sujeito e do meio A noção de desenvolvimento cognitivo para Piaget tem um forte 
componente histórico e social. Ignorar isso é desvirtuar o significado essencial do conceito central da Epistemologia 
Genética: a interação.  A criança começa a pensar em termos de transformação e não somente de configuração 
perceptiva ou Gestalt.  No curso do desenvolvimento cognitivo, encontramos processo de auto regulação chamado de 
equilibração e que parece o fator fundamental na aquisição do conhecimento lógico-matemático. O desenvolvimento é 
diferente da aprendizagem e acontece por força da ação do sujeito que conta com a maturação, procede continuamente 
a assimilações e acomodações (equilibração), realizando experiências físicas e lógico-matemáticas, possibilitadas pelo 
meio social, que subsume o meio físico, em intensa interação sujeito-meio. Acerca das referências do edital, na relação 
de conteúdos item 4:  Aspectos psicológicos do desenvolvimento humano e teorias da aprendizagem. Esta banca 
desconhece qualquer programa de formação docente que desconsidera Piaget em suas referências, outrossim, nas 
referências bibliográficas do edital, citação de obras que trazem o autor em seus textos, especificamente a referência 
utilizada para esta questão presente na bibliografia recomendada para os candidatos: Piaget no século XXI: escritos de 
epistemologia e psicologia genéticas– [São Paulo]: Cultura Acadêmica; Marília: Oficina Universitária, 2011. p. 209 -229. 
Disponível em: https://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/jean_piaget.pdf. Acesso em: 11 jan. 2020. BRASIL 
 
Fonte: 

• Jean Piaget no século XXI: escritos de epistemologia e psicologia genéticas p.221. 
 
 



 

56 
 

BRANCA 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Sustentam os recursos que não há resposta correta, problemas no comando da questão e de mais de uma resposta 
correta. Há banca acata o pedido relativo ao comando da questão, pois este deveria trazer a mensagem “Exceto”, o que, 
não acontecendo, faz com a questão tenha 4 possíveis respostas, tornando os recursos para este tema também 
procedentes. Para Magda Soares, o fracasso escolar é explicado pelas ideologias do dom, da Deficiência Social; da 
Deficiência Cultural e das diferenças culturais.  
 
Fonte: 

• Magda Soares- Linguagem e Escola, uma perspectiva social. p.17 a p.25 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa CORRETA, presente no gabarito, é aquela que expressa que o Ponto de Articulação (PA) do sinal é o espaço 
em frente ao peito, que é o local de sua expressão, já que para a realização do sinal de MADEIRA não há necessidade de 
tocar outras partes do tórax ou da cabeça. 
As demais alternativas expressam afirmações INCORRETAS, são elas: 

• alternativa que diz que a direcionalidade das mãos está para cima, quando para este sinal as duas mãos 
possuem direcionalidade diferentes, o que tornaria impossível afirmar sobre as mãos que é o que está na alternativa, 
ou seja, as duas, no plural, sem considerar dominante e passiva. Além disso, o referencial da direcionalidade é a 
palma da mão e não aparece na obra de Lucinda Brito, que foi referenciada. 
• alternativa que diz que a ilustração mostra o sinal de “árvores”, quando esse sinal, de MADEIRA, na verdade tem 
a configuração da mão predominante bastante diferente do sinal de árvore; 
• alternativa que diz que a configuração de mãos está na forma da letra M do alfabeto manual, quando na 
verdade não há essa configuração de mãos na mão dominante e nem mesmo na mão passiva para a execução do 
sinal; 
• alternativa que diz que o SignWriting está com a configuração de mão na forma da letra M do alfabeto manual, 
quando na verdade a questão solicitou a análise apenas do sinal e, mesmo assim, a escrita de sinais expressa imagem 
da mão predominante configurada com a forma da letra B; 

Desse modo, após ampla discussão e profunda análise, a banca avaliou que fica muito claro, independentemente do ano 
de impressão ou de referência da obra, que se trata do mesmo referencial e a única alternativa correta possível é a que 
expressa que o ponto de articulação do sinal é o espaço em frente ao peito. Além disso, a banca ponderou que a obra 
“Por uma Gramática de Língua de Sinais”, de Lucinda Ferreira Brito, não foi editada ou modificada pela autora nas 
diferentes impressões existentes. Ou seja, independentemente do ano de impressão, não há dubiedade possível para a 
questão, pois a autora não modificou o conteúdo e, principalmente, o ano não tem absolutamente nenhuma ligação 
com o conteúdo da questão e não interfere nas alternativas. 
Foi apresentado ainda no recurso uma referência que trata a mão passiva como ponto de articulação. Essa 
argumentação foi recebida com cumprimentos pela banca, pois mostra a leitura e engajamento no campo de estudos. 
Contudo, não há na questão nenhuma referência aos trabalhos apresentados e também não há, em nenhuma das outras 
alternativas consideradas incorretas, a condição de dominância a mão como ponto de articulação. 
 
A obra “Por uma gramática de Língua de Sinais”, quanto aos aspectos estruturais da Libras, define que a estrutura 
sublexical dessa língua, como todas as demais línguas, é constituída a partir de parâmetros que se combinam, 
principalmente com base na simultaneidade. E, ainda na obra, os seguintes Parâmetros são apresentados: Configuração 
de mão (CM); Movimento (M) e Ponto de Articulação (PA). O recurso apresentado sustenta que a autora elencou os 
seguintes parâmetros em sua obra: “Configuração de Mãos, Localização e Movimento”. Contudo, não há explicitação de 
“Localização” nessa obra como um dos parâmetros, isso é algo que foi desenvolvido com mais profundidade por outros 
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autores. Na página 24 da obra, fica muito claro, inclusive com o apoio de uma imagem, a explicitação do Ponto de 
Articulação (PA) como um dos parâmetros elencados - o que foi tomado como base para a alternativa correta da 
questão. 
Desse modo, a banca avaliou que não há ambiguidade, não há duplicidade de alternativa correta, não há erro na 
alternativa correta ou qualquer outro ponto que possa invalidar a questão. Portanto, pelas considerações apresentadas, 
o recurso foi considerado improcedente. 
 
Fontes: 

• BRITO, L. F. Por uma gramática de Língua de Sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1995/2005/2010. 
• CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D.; MAURICIO, A. C. L. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de 

Sinais Brasileira - Novo Deit Libras. 1. ed. São Paulo: Edusp, 2013. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em relação ao primeiro motivo apresentado, sobre o ano referenciado da obra, a banca analisou que o ano da referência 
bibliográfica não tem absolutamente nenhuma ligação com o conteúdo da questão. A pergunta não faz nenhuma 
referência ao ano, apenas ao conceito de Parâmetros da Libras que foi adotado pela autora. Desse modo, após ampla 
discussão e consultas às diferentes impressões do livro, a banca avaliou que fica muito claro, independentemente do 
ano de impressão ou de referência da obra, que a única alternativa correta possível é a que expressa no gabarito. 
Quanto ao segundo motivo apresentado, as razões recursais dispõem que os parâmetros apresentados na obra de 
referência são: “Configuração de Mãos, Localização, e Movimento”. Contudo, a página 24 da obra mostra que, na 
verdade, os três parâmetros dispostos na obra são Configuração de mão (CM); Movimento (M) e Ponto de Articulação 
(PA), ou seja, não faz referência à “Localização”. Porém, apesar disso, a questão na verdade fala sobre as ‘expressões 
não manuais’ e ‘expressões faciais’, apresentadas na obra de Lucinda Brito (ex. pg. 28) e, em seguida, a questão aborda 
o que dispõe de forma ampla outros estudiosos linguistas sobre esse mesmo conceito. Ou seja, dar pistas de que o 
conceito caminhou para as chamadas “expressões faciais e corporais” foi apenas um complemento no enunciado, para 
auxiliar os candidatos na rememoração de uma leitura mais recente como forma de apoio ao entendimento. Assim, a 
banca considerou que não há inconsciência na questão em relação às chamadas expressões não manuais. 
Em relação ao terceiro motivo, sustenta o recurso sobre outras possibilidades de sinalização, tais como contextos de 
ironia ou de produção poética. Contudo, após análise criteriosa do referencial teórico e da redação da questão, a banca 
considerou que não há motivos para se considerar esses contextos diversos apresentados no recurso como ponto que 
invalide a questão, pois, o enunciado trata de forma absolutamente clara a expressão do sinal sem solicitar a 
consideração desses outros contextos. A alternativa correta, apresentada no gabarito, é a que apresenta a alternativa 
SILÊNCIO, pois trata-se de um sinal na Libras que não necessita da sinalização demonstrando expressões faciais e ou 
corporais para a compreensão de entonação, sentimentos, intensidade, entre outros aspectos. Já os sinais de TRISTEZA, 
CANSAÇO, FOME e SOFRER, quando não demonstrados com expressões faciais e ou corporais, podem significar uma 
baixa intensidade dessas sensações ou, se mostrados com um sorriso, podem até mesmo expressar ironia. 
Sobre o quarto motivo apresentado no recurso, em relação ao dicionário de Capovilla et al. apresentar como opcional 
uma determinada expressão facial para o sinal de FOME, foi um ponto extremamente analisado e estudado pela banca. 
E, após amplo exame, foi interposto que o dicionário faz referência particularmente à expressão facial chamada de 
“negativa”, não trazendo nada a respeito de outras expressões para o sinal, tais como de intensidade, de sofrimento, de 
aflição, de agonia, de angústia, de consternação, entre outras. Por esse motivo, a sugestão de opcional para negativo 
apresentada no dicionário poderia inclusive ser entendida como uma negação com a cabeça, balançando de um lado 
para o outro como se dissesse “não”. Ou seja, pelo fato da frase apresentada no dicionário usado no argumento recursal 
não ser apresentado com especificação, se a ausência sugerida por eles seria de ironia, o exame da banca considerou 
que esse aspecto não torna a alternativa como verdadeira ou que possa causar dualidade de entendimento para um 
usuário proficiente da Libras. 
Com base no exame realizado, a banca ponderou que não há sustentação suficiente para anulação da questão e 
tampouco para consideração de todas as alternativas corretas. Outrossim, o recurso foi considerado improcedente. 
 
Fontes: 

• BRITO, L. F. Por uma gramática de Língua de Sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1995/2005/2010. 
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• CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D.; MAURICIO, A. C. L. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de 
Sinais Brasileira - Novo Deit Libras. 1. ed. São Paulo: Edusp, 2013. 

• QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de Sinais Brasileiras: Estudos Linguísticos. São 
Paulo: Artmed, 2004. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O primeiro ponto/motivo apresentado no recurso diz respeito ao ano da legislação. Foi questionado o documento de 
2009 e a possibilidade de apresentação também do ano de 2016. Em relação à essa motivação, a banca analisou que, 
conforme disposto no Edital e nas referências, essa política é de 2009 e o ano de 2016 foi o ano de consulta do 
documento, constando como “acesso em 2016”, isto é, seguindo as normas da ABNT. A referência mostra o ano de 2016 
considerando que políticas públicas podem ter novas redações. Portanto, a referência está apresentada é a referente à 
redação consultada para a elaboração da questão. Além disso, a banca analisou que o ano do documento em nada tem a 
ver com o conteúdo da questão, o que não justificaria a anulação do item. 
Quanto ao segundo ponto/motivo, na íntegra, em seu Artigo 10, parágrafos I a VII, as diretrizes Operacionais para o 
Atendimento Educacional Especializado da Educação Básica preveem que: 

Art. 10. O projeto pedagógico da escola de ensino regular deve institucionalizar a oferta do AEE prevendo na sua 
organização: 
I – sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos pedagógicos e de 
acessibilidade e equipamentos específicos; 
II – matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular da própria escola ou de outra escola; 
III – cronograma de atendimento aos alunos; 
IV – plano do AEE: identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos, definição dos recursos 
necessários e das atividades a serem desenvolvidas; V – professores para o exercício da docência do AEE; 
VI – outros profissionais da educação: tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais, guia-intérprete e outros 
que atuem no apoio, principalmente às atividades de alimentação, higiene e locomoção; 
VII – redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do desenvolvimento da pesquisa, do acesso a 
recursos, serviços e equipamentos, entre outros que maximizem o AEE (BRASIL, 2016, p. 02). 

Portanto, a alternativa INCORRETA é a que menciona que o Atendimento Educacional Especializado (AEE) na escola deve 
prever o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) e esse deve ser preenchido pelos professores em exercício da 
docência no AEE com o apoio do Tradutor e Intérprete de Libras. O PDI é um instrumento de responsabilidade do 
PROFESSOR REGENTE DA SALA DE AULA nas mais diversas redes de ensino, e não é dever do professor de AEE (seja ele 
PDI ou PEI). O documento elaborado pelos professores de AEE é outro, o seja, é o plano do AEE, conforme disposto no 
artigo 10, § IV. Além disso, o PDI ou PEI não era e continua não sendo uma atribuição prevista nas políticas para os 
Tradutores-Intérpretes de Libras. Por isso essa alternativa está totalmente incorreta. 
Considerando o exame das razões recursais apresentadas, a redação da questão e o texto da política pública 
referenciada, o recurso foi considerado improcedente pela banca. 
 
Fonte: 

• BRASIL. Resolução no 4, de 2 de outubro de 2009. Institui as diretrizes Operacionais para o Atendimento 
Educacional Especializado da Educação Básica, na modalidade educação Especial. Conselho Nacional de 
Educação/Câmara de Educação Básica. Disponível em: 
<https://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf>. Acesso em 26 dez 2016. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No recurso é apresentado o argumento de que opção incorreta deveria ser a que mostra NAMORAR + LARGAR como 
sinal de TÉRMINO. Contudo, estudos linguísticos mostram que esse é sim um sinal composto em sua formação original, 
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conquanto possíveis existentes variações linguísticas. O contexto, que é fortemente considerado nos estudos linguísticos 
da Libras, mostram que o término faz referência à um relacionamento ou namoro, portanto não sendo necessário 
apresentar na transcrição como ‘término de namoro’ para o entendimento, já que a palavra namoro estava disposta na 
alternativa. O registro representado em letras maiúsculas representa a expressão em Libras, e não em Língua 
Portuguesa, conforme pode ser visto no modelo apresentado por Quadros e Karnopp (2004), o que torna transparente o 
entendimento do sinal composto. 
A alternativa incorreta, e que está disposta no gabarito, na verdade é a que apresenta que o sinal de LIVRO somado ao 
sinal de MULHER forma o sinal de AUTORA. Esse não é o sinal de AUTORA, esse sinal não é formado por esses sinais 
como um único sinal (sinal composto). Na verdade, a Libras possui sinal próprio para AUTOR(A), sendo mais amplamente 
usado o sinal que faz referência icônica ao “nome na capa do livro”. Esse sinal, de AUTOR/A, pode ser facilmente 
encontrado em buscas em dicionário ou em plataformas de vídeos, tais como o YouTube. Por esse motivo que a 
alternativa que faz referência ao Sinal de AUTOR(A) como se fosse um sinal composto está incorreta. 
Embora a banca considere importante o apoio de imagens e outras fontes apresentado no escopo do recurso, foi 
ressaltado que o dicionário de Capovilla et al. não é a melhor fonte para a análise de sinais compostos, pois esse aspecto 
não é uma finalidade dessa obra, a qual ilustra os sinais já prontos e não faz uma análise linguística-descritiva e nem 
referência ao que é considerado ou não como composto. Por isso a obra foi usada apenas para a análise da ilustração. 
As demais alternativas apresentadas correspondem sinais compostos da Libras e podem ser conferidos em corpus da 
língua ou mesmo em referenciais clássicos da linguística da Libras. Desse modo, a banca avaliou que não há 
ambiguidade, não há duplicidade de alternativa correta, não há erro na alternativa correta ou qualquer outro ponto que 
possa invalidar a questão. Por isso, não há sustentação que justifique a anulação da questão e tampouco para 
consideração da alternativa C como correta. Portanto, pelas considerações apresentadas, o recurso foi considerado 
improcedente. 
 
Fontes: 

• BRITO, L. F. Por uma gramática de Língua de Sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1995/2005/2010. 
• CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D.; MAURICIO, A. C. L. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de 

Sinais Brasileira - Novo Deit Libras. 1. ed. São Paulo: Edusp, 2013. 
• QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de Sinais Brasileiras: Estudos Linguísticos. São 

Paulo: Artmed, 2004. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa incorreta é a que afirma que a configuração de mão na forma da letra R do alfabeto manual. A 
configuração de mãos é um atributo linguístico dos sinais e não é analisado em relação ao alfabeto manual. O enunciado 
explicita que deve ser analisada a Libras e seus parâmetros, e não a legenda em alfabeto manual que é um recurso 
tomado como empréstimo linguístico na Libras. A obra “Por uma gramática de Língua de Sinais”, de Lucinda Brito, 
ressalta que o alfabeto manual são empréstimos linguísticos (cf. pg. 21-22). 
A banca ponderou que o sinal de RUIM, apresentado na imagem, a mão está configurada de forma quase aberta (ou 
levemente flexionada). Não há na formulação desse sinal a utilização da letra R do alfabeto manual. 
As demais alternativas estão corretas, ou seja: 

• a direcionalidade, que é observada em relação à palma da mão, é para baixo. 
• a ilustração apresenta o sinal de RUIM, conforme pode ser verificado em dicionários da língua; 
• a expressão facial é de algo desagradável; 
• e o ponto de articulação, onde a mão configurada toca o corpo, é abaixo do queixo. 

Com base no exame realizado, a banca analisou que não há sustentação suficiente para anulação da questão e 
tampouco para consideração da alternativa E como correta. Outrossim, o recurso foi considerado improcedente. 
 
Fontes: 

• BRITO, L. F. Por uma gramática de Língua de Sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1995/2005/2010. 
• QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de Sinais Brasileiras: Estudos Linguísticos. São 

Paulo: Artmed, 2004. 
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Cargo: Professor Regente B - Língua Portuguesa 
 

BRANCA VERDE 
03 06 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que há falta de uma alternativa correta. Falta de uma resposta correta. Vejamos o excerto do 
texto do Prof. Alavarse. “ Para que um juízo possa ser feito sobre algum objeto, duas outras condições precisam estar 
satisfeitas: 1ª condição: Que existam informações consistentes a respeito desse objeto que pode ser, por exemplo, o 
domínio que um aluno tem na leitura em língua materna. (...) 2ª condição: A outra condição é que existam critérios de 
avaliação, isto é, as referências às quais as informações levantadas serão comparadas ou contrastadas. A opção III, 
requerida como certa, reduz as condições acima, pois reduzidas de contexto na própria escrita da afirmativa, simplifica o 
processo avaliativo, pois não discorre como seria uma condição ou outra, como ocorre na I e na II. O “comparado e o 
desejado” existe em muitas práticas avaliativas vigentes, nem sempre com informações consistentes a respeito do 
objeto avaliado, ou mesmo onde se deseja chegar explicitado em critérios de avaliação, estando, dessa forma, os juízos 
de valor reféns até mesmo do senso comum. Há práticas avaliativas, por exemplo, que com total ausência de critérios, 
estabelecem juízos diferentes para objetos avaliativos muito próximos ou iguais. Por este motivo, a banca mantém o 
gabarito e julga IMPROCEDENTE o pedido.  
 
Fonte: 

• Desafios da avaliação educacional: ensino e aprendizagem como objetos de avaliação para a igualdade de 
resultados Ocimar Munhoz Alavarse. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há erro na divulgação do gabarito. A banca não acata o pedido, pois para Montoan, nas redes de 
ensino público e particular que resolveram adotar medidas inclusivas de organização escolar, as mudanças podem ser 
observadas sob três ângulos: o dos desafios provocados por essa inovação; o das ações no sentido de efetivá-la nas 
turmas escolares, incluindo o trabalho de formação de professores; e, finalmente, o das perspectivas que se abrem à 
educação escolar, a partir da implementação de projetos inclusivos. Na base de tudo está o princípio democrático da 
educação para todos, e que só se evidencia nos sistemas educacionais que se especializam em todos os alunos, e não 
apenas em alguns deles (os com deficiência). 
 
Fonte: 

• INCLUSÃO ESCOLAR O que é? Por quê? Como fazer? Coordenador da coleção: Ulisses F. Araújo1ª edição p.30 
 
 

BRANCA VERDE 
06 15 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que houve erro na divulgação do gabarito ou mesmo que há duas respostas corretas, sendo a 
opção C também correta, ou ainda que Piaget não foi citado nas referências do edital.  Os argumentos estão incorretos, 
pois nenhum dá conta de um conceito muito importante observado na afirmativa indicada, conforme segue: O 
desenvolvimento equivale à aprendizagem e acontece por força da ação do sujeito que conta com a maturação; procede 
continuamente a assimilações e acomodações (equilibração).  Na teoria piagetiana, o desenvolvimento não equivale a 
aprendizagem, mas é diferente da aprendizagem. Observe o excerto do texto: “O desenvolvimento é diferente da 
aprendizagem e acontece por força da ação do sujeito que conta com a maturação, procede continuamente a 
assimilações e acomodações (equilibração), realizando experiências físicas e lógico-matemáticas, possibilitadas pelo 



 

61 
 

meio social, que subsume (inclui) o meio físico, em intensa interação sujeito-meio”. A seguir o excerto do qual foram 
tiradas as alternativas: “ Se o sujeito cognoscente não encarar o desafio e o meio não oferecer condições objetivas para 
o desenvolvimento cognitivo acontecer, o desenvolvimento não avançará, ou avançará aquém ou muito aquém das 
possibilidades. O desenvolvimento cognitivo não é inevitável e não segue uma direção inexorável, sendo que cada passo 
depende simultaneamente do sujeito e do meio A noção de desenvolvimento cognitivo para Piaget tem um forte 
componente histórico e social. Ignorar isso é desvirtuar o significado essencial do conceito central da Epistemologia 
Genética: a interação.  A criança começa a pensar em termos de transformação e não somente de configuração 
perceptiva ou Gestalt.  No curso do desenvolvimento cognitivo, encontramos processo de auto regulação chamado de 
equilibração e que parece o fator fundamental na aquisição do conhecimento lógico-matemático. O desenvolvimento é 
diferente da aprendizagem e acontece por força da ação do sujeito que conta com a maturação, procede continuamente 
a assimilações e acomodações (equilibração), realizando experiências físicas e lógico-matemáticas, possibilitadas pelo 
meio social, que subsume o meio físico, em intensa interação sujeito-meio. Acerca das referências do edital, na relação 
de conteúdos item 4:  Aspectos psicológicos do desenvolvimento humano e teorias da aprendizagem. Esta banca 
desconhece qualquer programa de formação docente que desconsidera Piaget em suas referências, outrossim, nas 
referências bibliográficas do edital, citação de obras que trazem o autor em seus textos, especificamente a referência 
utilizada para esta questão presente na bibliografia recomendada para os candidatos: Piaget no século XXI: escritos de 
epistemologia e psicologia genéticas– [São Paulo]: Cultura Acadêmica; Marília: Oficina Universitária, 2011. p. 209 -229. 
Disponível em: https://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/jean_piaget.pdf. Acesso em: 11 jan. 2020. BRASIL 
 
Fonte: 

• Jean Piaget no século XXI: escritos de epistemologia e psicologia genéticas p.221. 
 
 

BRANCA VERDE 
08 01 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que a afirmativa A está correta. Contudo, se é verdade que a avaliação dá dicas do processo, no 
contexto da questão este é um conceito ainda atrelado à visão linear do ensino, sobre a qual, no processo pedagógico, o 
planejamento didático é uma sucessão de etapas que começa com a definição dos objetivos de ensino, passa pela 
definição do conteúdo, e dos métodos, pela execução do planejado e finalmente pela avaliação do estudante. A 
avaliação alimenta o processo dando dicas ao professor e ao aluno sobre o que foi ensinado e aprendido. Dentro desta 
concepção, para melhorar o processo, basta a otimização de cada uma das etapas. O comando da questão, no entanto, 
solicita a afirmativa correta para uma visão baseada na natureza dinâmica e contraditória do processo pedagógico. 
Observe o excerto do texto do qual foi baseada a construção da questão: “um dos equívocos dos manuais de didática é 
situar a avaliação como atividade formal que ocorre ao final do processo de ensino-aprendizagem. Nessa visão linear, 
primeiro ocorre a aprendizagem e finalmente e verificação da aprendizagem. Se do ponto de vista das aparências é 
assim que ocorre, do ponto de vista processual, observando-se o interior da sala de aula, esta perspectiva mostra-se 
incompleta. Esta distorção está ligada à compreensão das próprias categorias do processo pedagógico. Se não situarmos 
a avaliação no interior das demais categorias deste processo, ela tenderá sempre a ser considerada de forma isolada, 
como atividade de final de processo. É preciso aumentar nossa compreensão sobre esta questão, e não apenas advogar 
uma avaliação processual e contínua. Para uma visão linear do processo pedagógico, o planejamento didático é uma 
sucessão de etapas que começa com a definição dos objetivos de ensino, passa pela definição do conteúdo, e dos 
métodos, pela execução do planejado e finalmente pela avaliação do estudante. A avaliação alimenta o processo 
dando dicas ao professor e ao aluno sobre o que foi ensinado e aprendido. Dentro desta concepção, para melhorar o 
processo, basta a otimização de cada uma das etapas. Uma forma alternativa de ver a organização do trabalho 
pedagógico em sala de aula abandona esta visão linear e a substitui por outra baseada na natureza dinâmica e 
contraditória das categorias, o que permite organizar o processo de ensino-aprendizagem em dois grandes núcleos ou 
eixos interligados: objetivos/avaliação e conteúdo/método. Nesta forma de ver o processo pedagógico, a avaliação 
não figura ao final, mas está justaposta aos próprios objetivos, formando um par dialético com eles. São os objetivos 
que dão base para a construção da avaliação”. 
 



 

62 
 

Fonte: 
• Avaliação Educacional: caminhando pela contramão. Página 14 e 15 Luiz Carlos de Freitas (Autor), Mara Regina 

Lemes de Sordi (Autor), Helena Costa Lopez de Freitas (Autor) Editora Vozes. 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Sustentam os recursos que não há resposta correta, problemas no comando da questão e de mais de uma resposta 
correta. Há banca acata o pedido relativo ao comando da questão, pois este deveria trazer a mensagem “Exceto”, o que, 
não acontecendo, faz com a questão tenha 4 possíveis respostas, tornando os recursos para este tema também 
procedentes. Para Magda Soares, o fracasso escolar é explicado pelas ideologias do dom, da Deficiência Social; da 
Deficiência Cultural e das diferenças culturais.  
 
Fonte: 

• Magda Soares- Linguagem e Escola, uma perspectiva social. p.17 a p.25 
 
 

BRANCA VERDE 
11 04 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que há falta de resposta correta ou mais de uma resposta correta. O senso comum pedagógico 
manifesta um entendimento idealista do que seja conhecimento e, só podemos chegar a um entendimento 
relativamente adequado do que venha a ser conhecimento e o seu processo, se abandonarmos essa posição pragmática 
/ idealista e ingênua – (Ser pragmático é ter seus objetivos bem definidos. Consiste em fugir do improviso, é se basear 
no conceito de que as ideias e atos só são verdadeiros se servirem para a solução imediata de seus problemas). A 
alternativa como está tem o significado alterado, se afastando do que Luckesi propõe como posição idealista e ingênua, 
descolado da realidade. Ser partidário do pragmatismo é ser prático, ser pragmático, ser realista (ao contrário de 
idealista). Aquele que não faz rodeio, que tem seus objetivos bem definidos, que considera o valor prático como critério 
da verdade. Outro recurso aponta que ao utilizar a conjunção "mais", têm-se a ideia de que o senso comum é adequado 
à realidade, e além disso, também é mítica, acrítica e espontânea. A banca não acata o argumento, pois, uma educação 
realizada nos princípios do senso comum só poderá estar a serviço de uma perspectiva social dominante. Se o senso 
comum trás uma interpretação adequada da realidade para a classe dominante, uma educação realizada em seus 
princípios é uma forma de ver a realidade mítica, acrítica e espontânea.  
 
Fonte: 

• Filosofia da Educação, Cipriano Carlos Luckesi – Senso Comum p.93 
 
 

BRANCA VERDE 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há um erro na digitação da alternativa D que inviabiliza a compreensão da questão. Ora, se há 
erro em citar avaliação formativa em detrimento de avaliação formativa, e a afirmativa está de fato errada, e, ainda que 
fosse outra a função de avaliação digitada permaneceria errada. Assim sendo, não há prejuízo para a assertividade do 
gabarito, sobretudo para quem tem conhecimento de que Luckesi relaciona sua prática diretamente às questões 
relacionadas à democratização da educação, que para ele está profundamente relacionada na permanência e 
terminalidade, no acesso à escola e na qualidade de ensino. 
 
Fonte: 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Luiz+Carlos+de+Freitas&text=Luiz+Carlos+de+Freitas&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Mara+Regina+Lemes+de+Sordi&text=Mara+Regina+Lemes+de+Sordi&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Mara+Regina+Lemes+de+Sordi&text=Mara+Regina+Lemes+de+Sordi&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Helena+Costa+Lopez+de+Freitas&text=Helena+Costa+Lopez+de+Freitas&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
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• Avaliação da aprendizagem escolar, Cipriano C Luckesi. Páginas 60, 61, 62 e 63 
 
 

BRANCA VERDE 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os discursos encontrados nos documentos, frequentemente críticos e inovadores, nem sempre traduzem o vivido na 
escola. Este descompasso entre o discurso e a ação tem sua causa, EXCETO: 
Não é impossível que se alterem as posturas pedagógicas, mas NÃO serão as novas propostas bem elaboradas, que são 
produzidas pelas instâncias que pensam a escola, que promoverão mudanças. 
 
Fonte: 

• Ilma Passos, Projeto Político Pedagógico, uma construção possível. Capítulo 3.  
 
 

BRANCA VERDE 
16 34 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado é claro quando solicita que o candidato aponte a relação entre a literatura e os direitos humanos, ou seja, 
o ponto em comum, a intersecção, o ponto de contato entre esses dois elementos. Dito de outra maneira, seria o 
mesmo que perguntar quais os aspectos garantem à literatura o caráter de direito humano universal. O trecho 
destacado no enunciado da questão se concentra essencialmente na apresentação dessa relação: o fato de a literatura 
ser um fator humanizador na medida em que organiza os sentimentos e as emoções do leitor; e o fato de a literatura ser 
um instrumento consciente de desmascaramento das injustiças sociais, ou seja, de denúncia. Por isso, reiteramos que a 
resposta correta é a alternativa A. 
A alternativa B apresenta o oposto do que se considera direito humano e da literatura como direito humano. 
A alternativa C não apresenta a relação entre os direitos humanos e a literatura. Como colocado acima, indicar a relação 
entre dois conceitos é reconhecer os elementos que esses têm comum. Afirmar que a literatura é um direito humano 
universal não representa uma relação entre literatura e direitos humanos. Afirma, muito claramente, que a literatura é 
um direito humano. Mas o que o enunciado quer saber é o que faz da literatura um direito humano, o que seria o 
mesmo que perguntar o que há em comum entre a literatura e os direitos humanos. O segundo elemento da alternativa 
C, “instrumento de reprodução das misérias humanas”, também não se sustenta como alternativa correta. Reproduzir 
pode significa produzir novamente, copiar, exibir. Esses sentidos, no entanto, não representam a relação entre a 
literatura e os direitos humanos universais. Em primeiro lugar, a literatura não reproduz a miséria humana no sentido de 
propagá-la ou de multiplicá-la. Em segundo lugar, não é o fato de a literatura representar ou copiar a miséria humana 
que a torna um direito humano, de acordo com Candido. Nada valeria se a literatura fosse apenas um espelho dos 
problemas sociais e não os denunciasse, se não proporcionasse, por meio da forma, por meio da organização das 
palavras, meios para a desalienação e a construção de uma, como diz o autor, a conscientização que provoca o 
desmascaramento das injustiças. 
A alternativa D também não está correta. Diferente do que diz o primeiro ponto dessa alternativa, a literatura organiza 
os sentimentos do leitor para que este possa, a partir daí, organizar o mundo. Da mesma forma, o segundo ponto, que 
considera a literatura como instrumento de desmascaramento das relações sociais, não reproduz o que é defendido no 
excerto do texto de Candido. O termo relações humanas é demasiado generalista, podendo abarcar uma infinidade de 
relações que não se pautam na opressão, exploração ou desumanização e que, portanto, não precisam ser 
desmascaradas.  
A alternativa E apresenta elementos que não se encontram no excerto do enunciado.  
 
Fonte: 

• CANDIDO, A. O direito à literatura. In: CANDIDO, A. Vários escritos. 5. ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2011, 
p. 171-193. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da presente questão solicita que o candidato selecione a alternativa que representa uma metodologia de 
ensino de produção e compreensão de texto amparada pela perspectiva “textual-interativa, que considera o texto um 
meio através do qual a língua se manifesta como interação comunicativa.” O trecho em negrito não deixa dúvida de 
que a alternativa correta é a letra E, pois é a única que apresenta o ensino do texto levando em conta sua função social 
pragmática, ou seja, como ferramenta de comunicação, de interação comunicativa, como afirmam os autores. Cito, para 
reiterar nossa posição, um trecho do livro A coerência textual, de Koch e Travaglia: “Normalmente, o ensino de língua 
portuguesa materna (Português) se apresenta assim dividido: ensino de gramática (quase sempre como ensino de teoria 
linguística), ensino de redação (ou expressão escrita), ensino de expressão oral, ensino de leitura e ensino de ortografia. 
O mais frequente é a ênfase no ensino de gramática e de leitura, constituindo a integração dessas cinco áreas um 
problema crucial e até intransponível. Nossa visão é que a adoção de uma perspectiva textual-interativa, já que os textos 
são o meio pelo o qual a língua funciona, não só resolveria o problema de integração entre os diferentes aspectos do 
funcionamento da língua na interação comunicativa, mas também libertaria o professor da tradição metodológica em 
que se deixa aprisionar pelo ensino de gramática como um fim em si mesmo...” (KOCH e TRAVAGLIA, 1999, p. 83)   Esse 
trecho deixa claro que as alternativas A, B e C não se relacionam com a perspectiva do texto como interação. A 
alternativa D, tampouco esclarece a metodologia textual defendida pelos autores. Em primeiro lugar, o termo “todos”, 
em “todos os níveis da língua”, é muito amplo, podendo incluir conhecimentos mais avançados do estudo da língua, 
como por exemplo, conceitos e teorias acadêmicas. Em segundo lugar, ensinar todos os níveis de funcionamento da 
língua desconsiderando o texto como elemento integrador, tal como afirma Koch e Travaglia, pode representar a 
perpetuação de uma tradição metodológica compartimentalizada, que considera os diferentes aspectos da língua de 
forma isolada.  
 
Fonte: 

• KOCH, I. Villaça; TRAVAGLIA, L. Carlos. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 1999. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da presente questão afirma que, de acordo com Belintane (2000), “o ensino da linguagem oral somente 
ganhará relevância a partir da adoção de modelos didáticos moldados segundo uma visão mais contemporânea de 
ensino, que considere a autoria do educador em consonância com o contexto que as novas tecnologias e as novas 
práticas de linguagem possibilitam.” Os grifos são nossos. Em seguida, é solicitado ao candidato que aponte qual 
alternativa contempla o ensino da linguagem oral inter-relacionando a tradição com o contemporâneo. A alternativa D é 
a correta, pois é única que trata do diálogo entre formas orais canônicas e contemporâneas. No entanto, foi 
questionado que o termo “materiais didáticos” não está presente no enunciado. Levando em consideração que material 
didático é todo instrumento pedagógico que serve como esteio, orientação e organização dos conteúdos ensinados na 
sala de aula; levando em consideração também a afirmação de Belintane de que os novos modelos didáticos devem 
considerar a autoria do educador, pode-se concluir que todo o material selecionado ou elaborado pelo professor é 
considerado material didático.  
 
Fonte: 

• BELINTANE, Claudemir. Linguagem oral na escola em tempo de redes. Educação e Pesquisa. São Paulo, v.26, n. 1, 
2000. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da presente questão solicita que o candidato selecione a questão que contemple o conceito de currículo 
adotado pelo Referencial Curricular da Rede Municipal de Juiz de Fora (2020). Nesse documento, na página 14, pode-se 
ler: “operamos com a noção de currículo trazida pelas DCGNEB (BRASIL, 2013, p. 23) como um ‘[...] conjunto de práticas 
que proporcionam a produção, a circulação e o consumo de significados no espaço social e que contribuem, 
intensamente, para a construção de identidades sociais e culturais’”. Nesse trecho, fica claro o conceito a partir do qual 
deve-se entender o que é currículo. Evidentemente, o termo currículo aparece ao longo do texto, sem, no entanto, 
apresentar outra definição que não a citada acima. Portanto, o conceito de currículo, de acordo com o Referencial 
Curricular da Rede Municipal de Juiz de Fora, é contemplado pela alternativa A.  
 
Fonte: 

• JUIZ DE FORA/MG. Secretaria de Educação. Subsecretaria de Articulação das Políticas Educacionais- Referencial 
Curricular da Rede Municipal de Juiz de Fora – Juiz de Fora, 2020. 
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Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Kleiman defende a ideia de que as práticas de leitura e produção de texto, no ambiente escolar, devem ser concebidas 
como práticas discursivas, em que suas múltiplas funções são indissociáveis de seus contextos de produção. Para ilustrar 
essa perspectiva, a autora traz exemplos de atividades escolares que envolvem escrever uma carta de reclamação ou 
reivindicação a alguma autoridade, na qual cada um dos alunos, individualmente, faz a sua própria carta, em vez de 
unirem os esforços para produzirem coletivamente uma carta assinada por todos os membros da turma. Essa atividade, 
de acordo com Kleiman, não contemplou a produção escrita dentro de uma perspectiva social, ou seja, a função social 
do texto foi totalmente desconsiderada. Nesse sentido, a presente questão tem mais de uma alternativa correta, pois 
levar em consideração a “função social que determinado gênero textual exerce no contexto em que circula” (alternativa 
E) pode ser o resultado da “aplicação das teorias referentes aos estudos da escrita como prática discursiva” (alternativa 
D). 
 
Fonte: 

• KLEIMAN, Angela B. Letramento e suas implicações para o ensino da língua materna. Revista Signo. Santa Cruz 
do Sul, v. 32, n. 53, p. 1-25, 2007, p. 5. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da presente questão solicita que o candidato marque a alternativa que corresponde ao conceito que pode 
ser atribuído tanto ao texto quanto ao hipertexto. Marcuschi afirma que a deslinearização não é uma característica 
exclusiva do hipertexto. O autor explica que a não linearização sugere descentração, ou seja, inexistência de um foco 
dominante. Fator que não chega a ser uma novidade, já que um texto sempre foi tido como passível de muitas 
interpretações e de múltiplas leituras. (MARCUSCHI, p. 4) Ainda sobre esse aspecto, o linguista afirma que “a 
deslinearização é um processo de construção de sentido (e até de textos) muito antigo e normal, não constituindo 
novidade.” (MARCUSCHI, p.5). A deslinearização, portanto, não é um aspecto distintivo do hipertexto, pois essa 
característica sempre esteve presente nos textos. Em outro trecho do mesmo artigo, o autor elenca alguns aspectos que 
determinam, de acordo com Bolter (1991), a natureza do hipertexto, ou seja, aspectos que o diferencia do texto. Dentre 
esses aspectos, os que aparecem como alternativas na referida questão são: interatividade, multissemiose e 
volatilidade. O termo virtualidade aparece relacionado ao hipertexto no trecho “Rigorosamente, o hipertexto não é um 
texto fisicamente realizado, mas uma virtualidade” (MARCUSHI, p. 4) 
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Fonte: 

• MARCUSCHI, L. Antônio. Linearização, cognição e referência: o desafio do hipertexto. UFPE. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Martins afirma que a pluralidade de vozes presente no faz-de-conta representa o pensamento dialógico que fornece 
pano de fundo para escrita. Essa é a tese do excerto no enunciado. A autora defende, como uma das estruturas basilares 
de seu trabalho, que o faz-de-conta infantil representa uma das linguagens que devem exploradas para a aquisição da 
escrita. Tendo como base o pensamento de Vygotsky, a autora afirma que “a escrita alfabética envolve o pensamento 
analítico que, por sua vez, tem a ver com um grau de categorização mais complexo. Não basta entender que é uma 
representação de segundo grau, no sentido de que não representa diretamente o mundo objetal e, sim, os sons da fala. 
É necessário entender que, tal qual a moeda corrente, ela necessita ter lastro, um lastro de base cognitiva' que, entre 
outros caminhos, pode ser propiciado pelo incentivo adequado da linguagem oral, como também por um trabalho 
dirigido com o desenho e com o faz-de-conta infantil” (MARTINS, 2003, p.48). Portanto, a resposta correta é a letra C. As 
alternativas A e B aparecem no texto, mas como argumentos secundários. Ao contrário do que afirma a alternativa D, o 
faz-de-conta não deve ser superado, deve sim servir de lastro para o desenvolvimento da escrita. A alternativa E não 
está presente no excerto do enunciado.  
 
Fonte: 

• MARTINS, M. S. Cintra. A escrita e as outras linguagens. Revista de Linguística. São Paulo, v. 47, n. 2, 2003.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para Miranda (2005), a educação para oralidade consiste no respeito das regras que organizam as interações sociais. De 
acordo com a autora, é impossível construir uma sociedade de direitos sem o anteparo da autoridade, da hierarquia, 
sem a compreensão de que os papéis discursivos, desempenhados em diferentes gêneros da oralidade, nos concedem o 
direito de falar, mas também nos exigem o momento de ficar calados. Segundo Miranda, “saber falar inclui (...) em 
instâncias públicas, em cada gênero de encontro, saber calar-se, saber o que falar, como falar e saber quem pode falar” 
(MIRANDA, 2005, 166). Já que, de acordo com a autora, as práticas de interação oral na sala de aula refletem os mesmos 
modos de operação que orientam as práticas de interação privada, é necessário um tipo de educação para oralidade que 
considere os diferentes papeis discursivos exigidos nos diferentes tipos de interação social da vida pública. Por isso, é 
importante que a educação para a oralidade inclua nas práticas pedagógicas o ensino sobre as normas e as hierarquias 
que regem os gêneros discursivos da oralidade, o que corresponde à alternativa E.  
A alternativa A se refere ao domínio das práticas sociais da escrita 
A alternativa B se refere a uma formação cuja a base é a cultura letrada, mas não se refere às hierarquias que regem os 
diferentes contextos que lastreiam os diferentes gêneros da oralidade. 
A alternativa C menciona a articulação dos comportamentos do círculo privado com o institucional, o que representa 
pontualmente o problema destacado pela autora, que é a falta de limites entre o círculo privado e o público. Outra 
questão que aponta o equívoco dessa alternativa se refere ao termo institucional. A autora não restringe a instância 
pública aos espaços institucionais. Há muitos espaços públicos que não são institucionais.  
Por fim, a alternativa D se refere à seleção de atividades multidisciplinares que consigam reproduzir a simultaneidade 
dos canais atuais de interação, o que não é tratado pelo texto.  
 
Fonte: 

• MIRANDA, N. Salim. Educação da oralidade ou Cala a boca não morreu. Revista da ANPOLL. São Paulo, p.159, 
182, 2005. 
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Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
O texto Em terra de surdos-mudos (um estudo sobre as condições de produção de textos escolares), de autoria de Luiz 
Percival Leme Martins, faz parte do livro O texto na sala de aula, organizado por José Wanderley Geraldi, que consta nas 
referências bibliográficas do concurso. 
O gabarito correto da presente questão é o que corresponde à alternativa A. A justificativa em defesa do gabarito afirma 
que, como pode ser visto no excerto presente no enunciado, o problema das propostas de produção de texto é 
justamente o fato de a linguagem deixar de exercer sua função real, ou seja, sua função interlocutiva. De acordo com o 
autor, a aprendizagem decorre da necessidade e do uso real que o falante faz da língua: ‘É através da linguagem 
enquanto ação sobre o outro (ou procedimento comunicativo) e enquanto ação sobre o mundo (procedimento 
cognitivo) que a criança constrói a linguagem enquanto objeto sobre o qual vai operar’ (Lemos, 1977, p. 120)” (BRITO, 
2012, p. 125-126 in GERALDI, 2012) Houve, portanto, um erro na divulgação do gabarito correto, de maneira que foi 
alterado para alternativa A. 
 
Fonte: 

• GERALDI, J. W. (org.) O texto na sala de aula. 5.ed., São Paulo: Ática, 2011. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na alternativa E, que se refere às “regras efetivamente seguidas, ou seja, um tipo de gramática que se preocupa em 
descrever e/ou explicar as línguas tais como são faladas”, a expressão “efetivamente seguidas” foi considerada mal 
elaborada, pois, de acordo com o candidato, não é possível saber a que tal expressão se refere. Uma leitura atenta 
perceberia que todas as alternativas representam um possível complemento do enunciado: “...o conceito que define a 
gramática internalizada é o conjunto de regras que...” “são efetivamente seguidas...” Ou seja, o sujeito do verbo “ser” é 
“conjunto de regras”.  
A alternativa correta é a letra B, pois Possenti (1996) define a ideia de gramáticas internalizadas da seguinte maneira: 
“...conjunto de regras que o falante domina – refere-se a hipóteses sobre os conhecimentos que habilitam o falante a 
produzir frases ou sequências de palavras de maneira tal que essas frases e sequências são compreensíveis e 
reconhecidas como pertencendo a uma língua” (POSSENTI, 1996, p. 69) 
Um outro questionamento que julgo improcedente se refere a omissão de trechos do texto original que supostamente 
prejudicou a compreensão da alternativa B. Este é o trecho original referente à concepção de gramáticas internalizada: 
“A terceira definição de gramática – conjunto de regras que o falante domina – refere-se a hipóteses sobre os 
conhecimentos que habilitam o falante a produzir frases ou sequencias de palavras de maneira tal que essas frases e 
sequencias de palavras são compreensíveis e reconhecidas como pertencendo a uma língua” (POSSENTI, 1996, 69). A 
alternativa B é uma paráfrase do trecho anterior e manteve todos os elementos necessário para a compreensão do 
texto. Quando o autor escreve “frase ou sequências de palavras”, a conjunção ou exerce uma função de equivalência 
entre os termos. Por isso, a ausência de um desses termos não prejudica a interpretação. Outro questionamento é em 
relação a supressão da expressão “de maneira tal que essas frases...”. A função dessa expressão é apontar uma 
característica dos termos frases e sequências de palavras. Assim, os falantes devem produzir frases ou sequências de 
palavras e essas frases ou sequências devem ser reconhecidas como pertencentes a uma língua. Para evitar a repetição 
dos termos “frases ou sequências de palavras”, é absolutamente possível utilizar o pronome relativo que e ainda manter 
a inteligibilidade textual. Portanto, o texto da alternativa B, “O falante domina e que o habilita a produzir sequências de 
palavras reconhecíveis como pertencente a uma língua”, não se difere em nada do texto original do autor.  
 
Fonte: 

• POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas, SP: Mercado de Letras: Associação de 
Leitura do Brasil, 1996. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O texto O funcionamento dialógico em notícias e artigos de opinião, de autoria de Dóris de Arruda Carneiro Cunha, do 
qual foi retirado o excerto que consta no enunciado da presente questão, faz parte do livro Gêneros textuais e ensino, 
organizado por Ângela Paiva Dionísio, Anna Rachel Machado e Maria Auxiliadora Bezerra, que está presente na 
bibliografia sugerida. 
 
Fonte: 

• DIONÍSIO, Â. P.; MACHADO, A. R.; BEZERRA, M. A.(orgs). Gêneros textuais & ensino. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Lucerna, 2002. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao contrário do que afirma a alternativa B, a organização textual dos dois gêneros textuais segue estruturas diferentes. 
No caso da assembleia de classe, sua organização textual é congestionada, ou seja, é produzida pelo próprio 
desdobramento da assembleia. Já na emissão de rádio, a organização textual se dá na forma de uma sequência 
cronológica de descrição de ações. (DOLZ, SCHNEUWLY e HALLER, 2004, p. 178). Portanto, a alternativa que apresenta 
uma afirmação incorreta é a letra B. Todas as demais estão corretas.  
A afirmação de que “a dicção aparece como uma exigência mais importante na emissão de rádio que na assembleia, em 
que há a possibilidade de utilizar gestos e mímicas” é de autoria de Dolz, Schneuwly e Haller e pode ser encontrada na 
página 178, do livro Gêneros orais e escritos na escola, 2004. 
 
Fonte: 

• SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J. Gêneros orais e escritos na escola. (trad. e organização Roxane Rojo e Glaís Sales 
Cordeiro). Campinas: Mercado das Letras, 2004. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A presente questão apresenta três pressupostos, dentre os quais, dois se relacionam com a teoria sociointeracionista 
vygotskyana. Segundo Bezerra (2002), a teoria sociointeracionista de Vygotsky tem como pressupostos, entre outros, a 
importância do outro na construção do conhecimento e o papel da imitação no aprendizado (BEZERRA, 2002, p. 41).  
Portanto, a alternativa correta é letra C, que apresenta os pressupostos I e II como pertencentes à teoria 
sociointeracionista de Vygotsky.  
O pressuposto III, que apresenta a ideia de aprendizagem que considera o papel das práticas sociais que envolvem a 
escrita, seus usos e funções refere-se à teoria dos letramentos e não a teoria sociointeracionista vygotskyana. (BEZERRA, 
2002, p.42) 
 
Fonte: 

• DIONÍSIO, Â. P.; MACHADO, A. R.; BEZERRA, M. A.(orgs). Gêneros textuais & ensino. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Lucerna, 2002. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Kleiman e Souza afirmam que o objetivo da alfabetização, conhecer o sistema escrito, não é suficiente para atender as 
demandas dos usos da escrita na vida social. Para as autoras, a diferença entre ser alfabetizado e ser letrado se encontra 
no grau de familiaridade que o último tem com os diversos usos da escrita e das práticas orais. (KLEIMAN e MORAES, 
1999, p. 90) Nesse sentido, o conhecimento do sistema escrito não é suficiente para que o sujeito seja considerado 
letrado, o que significa afirmar que o sujeito pode ser alfabetizado e não ser letrado. Para elucidar ainda mais esse 
argumento, cito um trecho do artigo de Kleiman e Moraes: 
“Ser alfabetizado significa, para os órgãos governamentais, poder assinar o nome e reconhecer as letras do alfabeto. 
Embora as campanhas nacionais de alfabetização utilizem essa concepção, esse grau do conhecimento escrito não é 
suficiente para adquirir e manter um emprego na fábrica, para lidar com as instituições das sociedades urbanas. Daí a 
diferenciação que vem sendo feita na última década, entre alfabetização e letramento. A diferença entre ser 
alfabetizado e ser letrado implica diferenças no grau de familiaridade com diversos usos da escrita do cotidiano: 
escrever bilhetes e cartas, compreender uma notícia no jornal, entender uma explicação médica, preencher formulários 
oficiais, defender seus direitos de consumidor, contribuir para um debate.” (KLEIMAN e MORAES, 1999, p. 90) As 
autoras concluem que “é função da escola formar sujeitos letrados (no sentido pleno da palavra), não apenas sujeitos 
alfabetizados.” (KLEIMAN e MORAES, 1999, p. 91) 
 
Fonte: 

• KLEIMAN, Angela B.; MORAES, Silvia E. Leitura e interdisciplinaridade: tecendo redes nos projetos da escola. 
Campinas, SP: Mercado de Letras, 1999. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da presente questão solicita que o candidato selecione a alternativa que corresponde a uma habilidade 
pertencente à prática de linguagem leitura. A alternativa C, “comparar informações sobre um mesmo fato divulgadas 
em diferentes veículos e mídias, analisando e avaliando a confiabilidade dessas informações neles apresentadas”, é a 
alternativa correta. Essa habilidade faz parte da Prática de Linguagem leitura, referente ao 6º ano, e pode ser 
encontrada na página 116 do Referencial Curricular da Rede Municipal de Juiz de Fora, 2020. Ora, é evidente que a 
comparação de informações sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes mídias pode ser realizada sem que haja um 
texto escrito entre os elementos comparados. No entanto, se essa habilidade faz parte da prática de leitura no referido 
documento, pode-se facilmente concluir que o ato de comparação vai incluir o texto escrito entre os objetos de análise.  
 
Fonte: 

• JUIZ DE FORA/MG. Secretaria de Educação. Subsecretaria de Articulação das Políticas Educacionais-Referencial 
Curricular da Rede Municipal de Juiz de Fora – Juiz de Fora, 2020. 

 
 
 
Cargo: Professor Regente B - Matemática 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que há falta de uma alternativa correta. Falta de uma resposta correta. Vejamos o excerto do 
texto do Prof. Alavarse. “ Para que um juízo possa ser feito sobre algum objeto, duas outras condições precisam estar 
satisfeitas: 1ª condição: Que existam informações consistentes a respeito desse objeto que pode ser, por exemplo, o 
domínio que um aluno tem na leitura em língua materna. (...) 2ª condição: A outra condição é que existam critérios de 



 

70 
 

avaliação, isto é, as referências às quais as informações levantadas serão comparadas ou contrastadas. A opção III, 
requerida como certa, reduz as condições acima, pois reduzidas de contexto na própria escrita da afirmativa, simplifica o 
processo avaliativo, pois não discorre como seria uma condição ou outra, como ocorre na I e na II. O “comparado e o 
desejado” existe em muitas práticas avaliativas vigentes, nem sempre com informações consistentes a respeito do 
objeto avaliado, ou mesmo onde se deseja chegar explicitado em critérios de avaliação, estando, dessa forma, os juízos 
de valor reféns até mesmo do senso comum. Há práticas avaliativas, por exemplo, que com total ausência de critérios, 
estabelecem juízos diferentes para objetos avaliativos muito próximos ou iguais. Por este motivo, a banca mantém o 
gabarito e julga IMPROCEDENTE o pedido.  
 
Fonte: 

• Desafios da avaliação educacional: ensino e aprendizagem como objetos de avaliação para a igualdade de 
resultados Ocimar Munhoz Alavarse. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que houve erro na divulgação do gabarito ou mesmo que há duas respostas corretas, sendo a 
opção C também correta, ou ainda que Piaget não foi citado nas referências do edital.  Os argumentos estão incorretos, 
pois nenhum dá conta de um conceito muito importante observado na afirmativa indicada, conforme segue: O 
desenvolvimento equivale à aprendizagem e acontece por força da ação do sujeito que conta com a maturação; procede 
continuamente a assimilações e acomodações (equilibração).  Na teoria piagetiana, o desenvolvimento não equivale a 
aprendizagem, mas é diferente da aprendizagem. Observe o excerto do texto: “O desenvolvimento é diferente da 
aprendizagem e acontece por força da ação do sujeito que conta com a maturação, procede continuamente a 
assimilações e acomodações (equilibração), realizando experiências físicas e lógico-matemáticas, possibilitadas pelo 
meio social, que subsume (inclui) o meio físico, em intensa interação sujeito-meio”. A seguir o excerto do qual foram 
tiradas as alternativas: “ Se o sujeito cognoscente não encarar o desafio e o meio não oferecer condições objetivas para 
o desenvolvimento cognitivo acontecer, o desenvolvimento não avançará, ou avançará aquém ou muito aquém das 
possibilidades. O desenvolvimento cognitivo não é inevitável e não segue uma direção inexorável, sendo que cada passo 
depende simultaneamente do sujeito e do meio A noção de desenvolvimento cognitivo para Piaget tem um forte 
componente histórico e social. Ignorar isso é desvirtuar o significado essencial do conceito central da Epistemologia 
Genética: a interação.  A criança começa a pensar em termos de transformação e não somente de configuração 
perceptiva ou Gestalt.  No curso do desenvolvimento cognitivo, encontramos processo de auto regulação chamado de 
equilibração e que parece o fator fundamental na aquisição do conhecimento lógico-matemático. O desenvolvimento é 
diferente da aprendizagem e acontece por força da ação do sujeito que conta com a maturação, procede continuamente 
a assimilações e acomodações (equilibração), realizando experiências físicas e lógico-matemáticas, possibilitadas pelo 
meio social, que subsume o meio físico, em intensa interação sujeito-meio. Acerca das referências do edital, na relação 
de conteúdos item 4:  Aspectos psicológicos do desenvolvimento humano e teorias da aprendizagem. Esta banca 
desconhece qualquer programa de formação docente que desconsidera Piaget em suas referências, outrossim, nas 
referências bibliográficas do edital, citação de obras que trazem o autor em seus textos, especificamente a referência 
utilizada para esta questão presente na bibliografia recomendada para os candidatos: Piaget no século XXI: escritos de 
epistemologia e psicologia genéticas– [São Paulo]: Cultura Acadêmica; Marília: Oficina Universitária, 2011. p. 209 -229. 
Disponível em: https://www.marilia.unesp.br/Home/Publicacoes/jean_piaget.pdf. Acesso em: 11 jan. 2020. BRASIL 
 
Fonte: 

• Jean Piaget no século XXI: escritos de epistemologia e psicologia genéticas p.221. 
 
 
 



 

71 
 

BRANCA VERDE 
08 01 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que a afirmativa A está correta. Contudo, se é verdade que a avaliação dá dicas do processo, no 
contexto da questão este é um conceito ainda atrelado à visão linear do ensino, sobre a qual, no processo pedagógico, o 
planejamento didático é uma sucessão de etapas que começa com a definição dos objetivos de ensino, passa pela 
definição do conteúdo, e dos métodos, pela execução do planejado e finalmente pela avaliação do estudante. A 
avaliação alimenta o processo dando dicas ao professor e ao aluno sobre o que foi ensinado e aprendido. Dentro desta 
concepção, para melhorar o processo, basta a otimização de cada uma das etapas. O comando da questão, no entanto, 
solicita a afirmativa correta para uma visão baseada na natureza dinâmica e contraditória do processo pedagógico. 
Observe o excerto do texto do qual foi baseada a construção da questão: “um dos equívocos dos manuais de didática é 
situar a avaliação como atividade formal que ocorre ao final do processo de ensino-aprendizagem. Nessa visão linear, 
primeiro ocorre a aprendizagem e finalmente e verificação da aprendizagem. Se do ponto de vista das aparências é 
assim que ocorre, do ponto de vista processual, observando-se o interior da sala de aula, esta perspectiva mostra-se 
incompleta. Esta distorção está ligada à compreensão das próprias categorias do processo pedagógico. Se não situarmos 
a avaliação no interior das demais categorias deste processo, ela tenderá sempre a ser considerada de forma isolada, 
como atividade de final de processo. É preciso aumentar nossa compreensão sobre esta questão, e não apenas advogar 
uma avaliação processual e contínua. Para uma visão linear do processo pedagógico, o planejamento didático é uma 
sucessão de etapas que começa com a definição dos objetivos de ensino, passa pela definição do conteúdo, e dos 
métodos, pela execução do planejado e finalmente pela avaliação do estudante. A avaliação alimenta o processo 
dando dicas ao professor e ao aluno sobre o que foi ensinado e aprendido. Dentro desta concepção, para melhorar o 
processo, basta a otimização de cada uma das etapas. Uma forma alternativa de ver a organização do trabalho 
pedagógico em sala de aula abandona esta visão linear e a substitui por outra baseada na natureza dinâmica e 
contraditória das categorias, o que permite organizar o processo de ensino-aprendizagem em dois grandes núcleos ou 
eixos interligados: objetivos/avaliação e conteúdo/método. Nesta forma de ver o processo pedagógico, a avaliação 
não figura ao final, mas está justaposta aos próprios objetivos, formando um par dialético com eles. São os objetivos 
que dão base para a construção da avaliação”. 
 
Fonte: 

• Avaliação Educacional: caminhando pela contramão. Página 14 e 15 Luiz Carlos de Freitas (Autor), Mara Regina 
Lemes de Sordi (Autor), Helena Costa Lopez de Freitas (Autor) Editora Vozes. 

 
 

BRANCA VERDE 
09 02 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que há mais de uma resposta correta, erro de contextualização do texto base ou erro na 
divulgação no gabarito. A banca julga IMPROCEDENTE os recursos, tendo em vista que a questão, construída sob os 
fundamentos da bibliografia para o certame, apresenta apenas uma resposta correta e contextualiza no texto base, não 
só os entendimentos iniciais acerca da teoria crítica, mas também a evolução do conceito, sobre o qual se assenta o 
comando: “Em uma perspectiva crítica do currículo, podemos afirmar que”. Desta forma, as afirmativas além daquela 
apontada como gabarito pela banca, estariam certas se estivessem escritas da seguinte forma: busca lidar com a 
questão da diferença como uma questão histórica e política. NÃO se trata simplesmente de celebrar a diferença e a 
diversidade, mas de questioná-las; Incorpora as estratégias de desconstrução (e não construção) das narrativas e das 
identidades nacionais, étnicas e raciais que têm sido desenvolvidas nos campos teóricos do pós-estruturalismo, dos 
Estudos Culturais e dos Estudos Pós-coloniais; NÃO procede por simples operação de adição, através do qual o currículo 
se torna multicultural pelo acréscimo de informações básicas sobre outras culturas e identidades e NÃO concebe a 
identidade simplesmente como expressão de alguma propriedade cultural intrínseca dos diferentes grupos étnicos e 
raciais, onde a concepção de identidade é vista como fixa e absoluta. (essencialismo cultural)  
 
Fonte: 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Luiz+Carlos+de+Freitas&text=Luiz+Carlos+de+Freitas&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Mara+Regina+Lemes+de+Sordi&text=Mara+Regina+Lemes+de+Sordi&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Mara+Regina+Lemes+de+Sordi&text=Mara+Regina+Lemes+de+Sordi&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Helena+Costa+Lopez+de+Freitas&text=Helena+Costa+Lopez+de+Freitas&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
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• O currículo como narrativa étnica e racial. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 

 
 

BRANCA VERDE 
10 03 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Sustentam os recursos que não há resposta correta, problemas no comando da questão e de mais de uma resposta 
correta. Há banca acata o pedido relativo ao comando da questão, pois este deveria trazer a mensagem “Exceto”, o que, 
não acontecendo, faz com a questão tenha 4 possíveis respostas, tornando os recursos para este tema também 
procedentes. Para Magda Soares, o fracasso escolar é explicado pelas ideologias do dom, da Deficiência Social; da 
Deficiência Cultural e das diferenças culturais.  
 
Fonte: 

• Magda Soares- Linguagem e Escola, uma perspectiva social. p.17 a p.25 
 
 

BRANCA VERDE 
11 04 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que há falta de resposta correta ou mais de uma resposta correta. O senso comum pedagógico 
manifesta um entendimento idealista do que seja conhecimento e, só podemos chegar a um entendimento 
relativamente adequado do que venha a ser conhecimento e o seu processo, se abandonarmos essa posição pragmática 
/ idealista e ingênua – (Ser pragmático é ter seus objetivos bem definidos. Consiste em fugir do improviso, é se basear 
no conceito de que as ideias e atos só são verdadeiros se servirem para a solução imediata de seus problemas). A 
alternativa como está tem o significado alterado, se afastando do que Luckesi propõe como posição idealista e ingênua, 
descolado da realidade. Ser partidário do pragmatismo é ser prático, ser pragmático, ser realista (ao contrário de 
idealista). Aquele que não faz rodeio, que tem seus objetivos bem definidos, que considera o valor prático como critério 
da verdade. Outro recurso aponta que ao utilizar a conjunção "mais", têm-se a ideia de que o senso comum é adequado 
à realidade, e além disso, também é mítica, acrítica e espontânea. A banca não acata o argumento, pois, uma educação 
realizada nos princípios do senso comum só poderá estar a serviço de uma perspectiva social dominante. Se o senso 
comum trás uma interpretação adequada da realidade para a classe dominante, uma educação realizada em seus 
princípios é uma forma de ver a realidade mítica, acrítica e espontânea.  
 
Fonte: 

• Filosofia da Educação, Cipriano Carlos Luckesi – Senso Comum p.93 
 
 

BRANCA VERDE 
12 05 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há um erro na digitação da alternativa D que inviabiliza a compreensão da questão. Ora, se há 
erro em citar avaliação formativa em detrimento de avaliação formativa, e a afirmativa está de fato errada, e, ainda que 
fosse outra a função de avaliação digitada permaneceria errada. Assim sendo, não há prejuízo para a assertividade do 
gabarito, sobretudo para quem tem conhecimento de que Luckesi relaciona sua prática diretamente às questões 
relacionadas à democratização da educação, que para ele está profundamente relacionada na permanência e 
terminalidade, no acesso à escola e na qualidade de ensino. 
 
Fonte: 

• Avaliação da aprendizagem escolar, Cipriano C Luckesi. Páginas 60, 61, 62 e 63 
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BRANCA VERDE 
17 32 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabarito preliminar apresenta como resposta correta a alternativa “D”. O recurso sustenta “falta de uma resposta 
correta”, porém, de acordo com a bibliografia utilizada na questão, é possível afirmar, que: “sensivelmente até aos anos 
de 1950 e de 1960, o ensino da Estatística era dominado por fortes preocupações centradas nas ferramentas e nos 
métodos necessários para resolver os problemas” (Lopes; Carvalho, 2005, p. 78); “Entre os anos de 1960 e de 1970, o 
foco da Estatística concentrou-se nos seus aspectos matemáticos [...] O ensino de Estatística acontece, nessa concepção, 
muito em torno de classes de problemas semelhantes entre si” (Lopes; Carvalho, 2005, p. 78); A partir de 1970 e de 
1980, introduziu-se a análise exploratória de dados no ensino e na aprendizagem da Estatística” (Lopes; Carvalho, 2005, 
p. 78). Convém esclarecer, que a análise exploratória de dados, se opõe ao modelo tradicional de ensino, que era 
ensinada como um conjunto de técnicas, ou seja, conforme Biehler (apud Lopes; Carvalho, 2005, p. 79), essa forma de 
abordagem, por meio da análise exploratória de dados é que levava em conta a Estatística como uma atividade 
essencialmente social e não havia análise exploratória de dados “E” atividade essencialmente social, pois a análise 
exploratória em Estatística é que tinha essa perspectiva de abordar o tratamento dos dados de forma essencialmente 
social. Conforme elencado, a questão apresenta como resposta correta:  “D) Nas ferramentas e nos métodos 
necessários para resolver os problemas; nos aspectos matemáticos e em torno de classes de problemas semelhantes 
entre si; e, na introdução da análise exploratória dos dados”, tornando o recurso IMPROCEDENTE. 
 
Fonte: 

• CARVALHO, C.; LOPES, C. E. Literacia estatística na educação básica. In: NACARATO, A. M.; LOPES, C. Es. (Orgs.). 
Escritas e leituras na educação matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2005 (p. 78-79). 

 
 

BRANCA VERDE 
23 39 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
O recurso sustenta a falta de uma resposta correta. Expõe-se que: conforme o Referencial Curricular da Rede Municipal 
de Juiz de Fora (2020, p. 369): “Desta forma, o Referencial Curricular de Matemática da Rede Pública Municipal de Juiz 
de Fora destaca o compromisso que o Ensino Fundamental deve ter com o letramento matemático, definido aqui como 
“[...] competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente” (BRASIL, 2017, 
p.266). Para que essas competências específicas e habilidades sejam desenvolvidas, é necessário um bom planejamento 
no qual se articulemos diferentes conhecimentos matemáticos com outras áreas, contexto social e variados recursos e 
procedimentos. Deve-se, portanto, trazer para o currículo as perspectivas históricas; da Etnomatemática, das novas 
tecnologias; da Modelagem Matemática; da Literacia Estatística, do lúdico de maneira mais significativa, dinâmica e 
criativa, na forma de ser apresentada, com vista a auxiliar nos processos de ensino e aprendizagem”. 
Pelo exposto, considera-se correto o argumento apresentado no recurso, de que as perspectivas históricas, a 
Modelagem Matemática, a Literacia Estatística e as Novas Tecnologias, são Tendências em Educação Matemática e não 
perspectivas históricas e dessa forma julgamos PROCEDENTE a argumentação, razão pela qual a questão foi anulada.  
 
Fonte: 

• JUIZ DE FORA. Secretaria de Educação. Subsecretaria de Articulação das Políticas Educacionais. Referencial 
Curricular da Rede Municipal de Juiz de Fora. 2020. (p. 369) 

 
 

BRANCA VERDE 
27 16 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabarito preliminar apresenta como resposta correta a alternativa C. O recurso sustenta que as alternativas C e E 
estão corretas. Na alternativa E, excluiu-se parte da afirmação da autora Bicudo (2010), de forma a tornar a alternativa 
incompleta, conforme também foi argumentado pelo autor do recurso, ao afirmar que foram suprimidos alguns trechos. 
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Bicudo (2010) apresenta “A tarefa da Filosofia da Educação Matemática é manter vivo o movimento de 
ação/reflexão/ação nas atividades realizadas e atualizadas em Educação Matemática, sejam elas de ensino e de 
aprendizagem, que ocorrem no âmbito escolar, sejam as que ocorrem no mundo-vida cotidianamente, ou mesmo as 
concernentes às políticas públicas da Educação, além de outras atividades aqui não mencionadas, mas que cabem no 
que chamamos de Educação Matemática ou a ela se referem.” (p. 27 – grifos nossos), ou seja, a exclusão de parte da 
afirmação da autora eliminou uma importante tarefa da Filosofia da Educação Matemática, e papel do 
professor/educador Matemático, que é manter vivo o momento de ação/reflexão/ação nas atividades de ensino e de 
aprendizagem, que ocorrem no âmbito escolar. Pensar o ensino de Matemática apenas no mundo-vida, restringe-a a 
uma visão utilitarista, ou seja, como caixa de ferramentas, com ênfase em cálculos e procedimentos que são utilizados 
no dia-a-dia. A mesma lógica de exclusão também tornou incorretas as alternativas A, B e D, além da E. Pelo exposto, a 
alternativa correta é apenas a alternativa C, tornando o recurso IMPROCEDENTE. 
 
Fonte: 

• BICUDO, M. A. V. (Org.). Filosofia da Educação Matemática: fenomenologia, concepções, possibilidades 
didático-pedagógicas. São Paulo: Ed. da Unesp, 2010. (p. 27 a 30). 

 
 

BRANCA VERDE 
33 24 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabarito preliminar apresenta como resposta correta a alternativa A. O recurso sustenta a falta de uma resposta 
correta, indicando que as afirmações corretas seriam as afirmações I e IV, apontando também as afirmações II e III como 
incorretas. Destacamos que todas as afirmações apresentadas na questão foram feitas por Neves e seus colaboradores 
(2007), afirmando que “ler e escrever sempre foram tarefas indissociáveis da vida escolar e das atribuições do 
professor” (p. 12), “ler e escrever bem forjaram o padrão funcional da escola elitizada do passado que atendia a parcelas 
pouco numerosas da população em idade escolar” (p. 12), “ler e escrever massiva  e superficialmente tem sido a 
questão dramática da escola recente, sem equipamentos e estendida a quase toda a população” (p. 12) e “ler e escrever 
são tarefas na escola, em cada sala de aula e na biblioteca, esta como espaço convergente de todas as atividades” (p. 
13). Os termos “ler e escrever” foram excluídos das afirmações, por aparecerem no enunciado da questão: “...e acordo 
com Neves e seus colaboradores (2007), é possível afirmar que ler e escrever:”, evitando-se a repetição desnecessária 
nas afirmações, seguindo-se a norma culta, para esses casos. Pelo exposto, julgamos o recurso IMPROCEDENTE. 
 
Fonte:  

• NEVES, Iara Conceição Bitencourt e outros (Orgs.). Ler e escrever: compromisso de todas as áreas. Porto Alegre: 
UFRGS Editora, 2007. (p. 12-13) 

 
 
 
Cargo: Professor Regente B - Música 
 

BRANCA 
03 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que há falta de uma alternativa correta. Falta de uma resposta correta. Vejamos o excerto do 
texto do Prof. Alavarse. “ Para que um juízo possa ser feito sobre algum objeto, duas outras condições precisam estar 
satisfeitas: 1ª condição: Que existam informações consistentes a respeito desse objeto que pode ser, por exemplo, o 
domínio que um aluno tem na leitura em língua materna. (...) 2ª condição: A outra condição é que existam critérios de 
avaliação, isto é, as referências às quais as informações levantadas serão comparadas ou contrastadas. A opção III, 
requerida como certa, reduz as condições acima, pois reduzidas de contexto na própria escrita da afirmativa, simplifica o 
processo avaliativo, pois não discorre como seria uma condição ou outra, como ocorre na I e na II. O “comparado e o 
desejado” existe em muitas práticas avaliativas vigentes, nem sempre com informações consistentes a respeito do 
objeto avaliado, ou mesmo onde se deseja chegar explicitado em critérios de avaliação, estando, dessa forma, os juízos 
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de valor reféns até mesmo do senso comum. Há práticas avaliativas, por exemplo, que com total ausência de critérios, 
estabelecem juízos diferentes para objetos avaliativos muito próximos ou iguais. Por este motivo, a banca mantém o 
gabarito e julga IMPROCEDENTE o pedido.  
 
Fonte: 

• Desafios da avaliação educacional: ensino e aprendizagem como objetos de avaliação para a igualdade de 
resultados Ocimar Munhoz Alavarse. 

 
 

BRANCA 
08 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que a afirmativa A está correta. Contudo, se é verdade que a avaliação dá dicas do processo, no 
contexto da questão este é um conceito ainda atrelado à visão linear do ensino, sobre a qual, no processo pedagógico, o 
planejamento didático é uma sucessão de etapas que começa com a definição dos objetivos de ensino, passa pela 
definição do conteúdo, e dos métodos, pela execução do planejado e finalmente pela avaliação do estudante. A 
avaliação alimenta o processo dando dicas ao professor e ao aluno sobre o que foi ensinado e aprendido. Dentro desta 
concepção, para melhorar o processo, basta a otimização de cada uma das etapas. O comando da questão, no entanto, 
solicita a afirmativa correta para uma visão baseada na natureza dinâmica e contraditória do processo pedagógico. 
Observe o excerto do texto do qual foi baseada a construção da questão: “um dos equívocos dos manuais de didática é 
situar a avaliação como atividade formal que ocorre ao final do processo de ensino-aprendizagem. Nessa visão linear, 
primeiro ocorre a aprendizagem e finalmente e verificação da aprendizagem. Se do ponto de vista das aparências é 
assim que ocorre, do ponto de vista processual, observando-se o interior da sala de aula, esta perspectiva mostra-se 
incompleta. Esta distorção está ligada à compreensão das próprias categorias do processo pedagógico. Se não situarmos 
a avaliação no interior das demais categorias deste processo, ela tenderá sempre a ser considerada de forma isolada, 
como atividade de final de processo. É preciso aumentar nossa compreensão sobre esta questão, e não apenas advogar 
uma avaliação processual e contínua. Para uma visão linear do processo pedagógico, o planejamento didático é uma 
sucessão de etapas que começa com a definição dos objetivos de ensino, passa pela definição do conteúdo, e dos 
métodos, pela execução do planejado e finalmente pela avaliação do estudante. A avaliação alimenta o processo 
dando dicas ao professor e ao aluno sobre o que foi ensinado e aprendido. Dentro desta concepção, para melhorar o 
processo, basta a otimização de cada uma das etapas. Uma forma alternativa de ver a organização do trabalho 
pedagógico em sala de aula abandona esta visão linear e a substitui por outra baseada na natureza dinâmica e 
contraditória das categorias, o que permite organizar o processo de ensino-aprendizagem em dois grandes núcleos ou 
eixos interligados: objetivos/avaliação e conteúdo/método. Nesta forma de ver o processo pedagógico, a avaliação 
não figura ao final, mas está justaposta aos próprios objetivos, formando um par dialético com eles. São os objetivos 
que dão base para a construção da avaliação”. 
 
Fonte: 

• Avaliação Educacional: caminhando pela contramão. Página 14 e 15 Luiz Carlos de Freitas (Autor), Mara Regina 
Lemes de Sordi (Autor), Helena Costa Lopez de Freitas (Autor) Editora Vozes. 

 
 

BRANCA 
10 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Sustentam os recursos que não há resposta correta, problemas no comando da questão e de mais de uma resposta 
correta. Há banca acata o pedido relativo ao comando da questão, pois este deveria trazer a mensagem “Exceto”, o que, 
não acontecendo, faz com a questão tenha 4 possíveis respostas, tornando os recursos para este tema também 
procedentes. Para Magda Soares, o fracasso escolar é explicado pelas ideologias do dom, da Deficiência Social; da 
Deficiência Cultural e das diferenças culturais.  
 
Fonte: 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Luiz+Carlos+de+Freitas&text=Luiz+Carlos+de+Freitas&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Mara+Regina+Lemes+de+Sordi&text=Mara+Regina+Lemes+de+Sordi&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Mara+Regina+Lemes+de+Sordi&text=Mara+Regina+Lemes+de+Sordi&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Helena+Costa+Lopez+de+Freitas&text=Helena+Costa+Lopez+de+Freitas&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
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• Magda Soares- Linguagem e Escola, uma perspectiva social. p.17 a p.25 
 
 

BRANCA 
12 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há um erro na digitação da alternativa D que inviabiliza a compreensão da questão. Ora, se há 
erro em citar avaliação formativa em detrimento de avaliação formativa, e a afirmativa está de fato errada, e, ainda que 
fosse outra a função de avaliação digitada permaneceria errada. Assim sendo, não há prejuízo para a assertividade do 
gabarito, sobretudo para quem tem conhecimento de que Luckesi relaciona sua prática diretamente às questões 
relacionadas à democratização da educação, que para ele está profundamente relacionada na permanência e 
terminalidade, no acesso à escola e na qualidade de ensino. 
 
Fonte: 

• Avaliação da aprendizagem escolar, Cipriano C Luckesi. Páginas 60, 61, 62 e 63 
 
 

BRANCA 
33 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Dalcroze (1865-1950), pedagogo musical precursor da inovação pedagógica no início do século XX, desenvolve um 
método de ensino de música baseado no movimento. Sua proposta pedagógica surge da constatação da existência de 
uma prática de ensino que privilegiava o aprendizado de maneira puramente intelectual, que usava só a mente. Sendo 
assim, ele propõe estabelecer uma conexão entre o corpo e a mente, defendendo a ideia de que “a consciência rítmica 
é resultado de uma experiência corporal” (MATEIRO, ILARI, 2012, p. 33). Ainda nessa obra, o capítulo sobre Dalcroze, “A 
música e o movimento”, explica o uso do corpo como ponto central da proposta desse pedagogo, afirmando que: 1- o 
pedagogo “desenvolveu um método de educação musical baseado no movimento, onde o aprendizado ocorre por meio 
da música e pela música, por meio de uma escuta ativa” (p. 28); 2- Dalcroze “constata que o movimento corporal tem 
uma dupla função: a manifestação visível de elementos musicais experimentados pelos sentidos, pensamentos e 
emoções, ao mesmo tempo em que é estratégia para aperfeiçoar a consciência rítmica através da expressão” (p. 33). 
  
Fonte: 

• MATEIRO, ILARI (2012).  
 
 

BRANCA 
34 

 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As camadas propostas por Swanwick são quatro: materiais sonoros, caráter expressivo, forma musical e valor pessoal e 
cultural da música. (SWANWICK, 2003). Portanto, o gabarito é a alternativa D, pois ela apresenta apenas três camadas 
no modelo de avaliação proposto por Swanwick. 
 
Fonte: 

• SWANWICK (2003) 
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BRANCA 
35 

 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa E. 
Após apresentar três afirmativas, o enunciado da questão diz: “Está correto o que se afirma apenas em”. Sendo assim, o 
gabarito é a letra E, que diz que as afirmativas II e III são as defendidas por Pena (2008, p. 51). 
 
Fonte: 

• PENA, 2008 
 

BRANCA 
36 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Discutindo os riscos do multiculturalismo na educação, Pena (2008) aponta a guetização como uma perspectiva 
reducionista, uma vez que ela se volta ao estudo de padrões culturais específicos de um grupo. Argumentando, a mesma 
autora considera que “essa fixação das práticas culturais de determinados grupos é cair no ‘folclorismo’, (...) na medida 
em que trabalha com a ideia do ‘típico’, que nega o dinamismo da cultura e, muitas vezes, cai em estereótipos”. Ela 
acrescenta ainda que, “esse risco é particularmente acentuado na área de arte, devido à prática, ainda correta, de 
vincular as atividades a serem desenvolvidas nas aulas de arte ao calendário de datas comemorativas...”. Dialogando 
com Canen (2002), Pena aponta como forma de superar essa visão “integrar ocasiões folclóricas a discussões mais 
amplas sobre a construção das diferenças, dos preconceitos e formas de superá-los”. (p. 95-97). 
 
Fonte: 

• PENA (2008). 
 
 

BRANCA 
38 

 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa E. 
As pesquisas sobre a origem da música inspiradas na etnografia e na sociologia surgem somente no século XIX, e se dão 
subordinadas às leis do desenvolvimento e do progresso, pensamento vigente da época. Sendo assim, a alternativa IV 
está errada, e as alternativas I, II e III estão corretas. O enunciado da questão diz: “Está correto o que se afirma apenas 
em”, o que corresponde ao gabarito E. 
 
Fonte: 

• FONTERRADA, 2005. 
 
 
 
Cargo: Professor Regente B - Teatro 
 

BRANCA 
03 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que há falta de uma alternativa correta. Falta de uma resposta correta. Vejamos o excerto do 
texto do Prof. Alavarse. “ Para que um juízo possa ser feito sobre algum objeto, duas outras condições precisam estar 
satisfeitas: 1ª condição: Que existam informações consistentes a respeito desse objeto que pode ser, por exemplo, o 
domínio que um aluno tem na leitura em língua materna. (...) 2ª condição: A outra condição é que existam critérios de 
avaliação, isto é, as referências às quais as informações levantadas serão comparadas ou contrastadas. A opção III, 
requerida como certa, reduz as condições acima, pois reduzidas de contexto na própria escrita da afirmativa, simplifica o 
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processo avaliativo, pois não discorre como seria uma condição ou outra, como ocorre na I e na II. O “comparado e o 
desejado” existe em muitas práticas avaliativas vigentes, nem sempre com informações consistentes a respeito do 
objeto avaliado, ou mesmo onde se deseja chegar explicitado em critérios de avaliação, estando, dessa forma, os juízos 
de valor reféns até mesmo do senso comum. Há práticas avaliativas, por exemplo, que com total ausência de critérios, 
estabelecem juízos diferentes para objetos avaliativos muito próximos ou iguais. Por este motivo, a banca mantém o 
gabarito e julga IMPROCEDENTE o pedido.  
 
Fonte: 

• Desafios da avaliação educacional: ensino e aprendizagem como objetos de avaliação para a igualdade de 
resultados Ocimar Munhoz Alavarse  

 
 

BRANCA 
10 

 
Recurso Procedente. Anula-se a questão. 
Sustentam os recursos que não há resposta correta, problemas no comando da questão e de mais de uma resposta 
correta. Há banca acata o pedido relativo ao comando da questão, pois este deveria trazer a mensagem “Exceto”, o que, 
não acontecendo, faz com a questão tenha 4 possíveis respostas, tornando os recursos para este tema também 
procedentes. Para Magda Soares, o fracasso escolar é explicado pelas ideologias do dom, da Deficiência Social; da 
Deficiência Cultural e das diferenças culturais.  
 
Fonte: 

• Magda Soares- Linguagem e Escola, uma perspectiva social. p.17 a p.25 
 
 

BRANCA 
35 

 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão solicita que seja assinalada a alternativa incorreta. O recurso apresenta a alternativa B como uma possível 
alternativa incorreta. Trancreve-se a alternativa B: “O Referencial não é prescritivo, contendo conteúdos e normas 
rígidas a serem seguidas pelo professor.” 
O Referencial Curricular da Rede Municipal de Juiz de Fora indica que os conteúdos não são prescritivos, cita-se o 
referido documento: “Não pretende ser um documento prescritivo e inflexível” (JUIZ DE FORA, 2020, p.272). Sendo 
assim, o professor tem a liberdade pedagógica na elaboração de seu planejamento e ação condizentes com o seu cargo. 
Logo, a alternativa está correta por trazer exatamente o sentido indicado no Referencial citado. 
 
Fonte: 

• JUIZ DE FORA. Secretaria de Educação. Subsecretaria de Articulação das Políticas Educacionais. Referencial 
Curricular da Rede Municipal de Juiz de Fora. 2020. Disponível em: 
https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/se/escolas_municipais/curriculos/index.php. Acesso em: 13 abr. 2021. 
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III 
DAS CONCLUSÕES 

 
 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e 
fundamentações supraelencadas. 

                                                                           
Publique-se, 

 
13 de junho de 2022 

 
CONSULPLAN 
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