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(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

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

insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no EDITAL Nº 1 – 2018 do Concurso Público  

SEAD – Secretaria de Estado de Educação.  

 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição Nome Cargo 

852000641 Lucian José De Souza Costa Professor Classe I Nível A - Artes 

852000695 Sheila Lídia Cunha Da Silva Pereira Professor Classe I Nível A - Artes 

852001602 Marcely Gomes Feliz Professor Classe I Nível A - Artes 

852003778 Chrissie Santos De Lima Professor Classe I Nível A - Artes 

852003858 Volney Nazareno Duarte Goncalves Professor Classe I Nível A - Artes 

852007127 Carmen Cilene Mourão Dos Santos Professor Classe I Nível A - Artes 

852007761 Maria Rafaelle Siqueira Do Nascimento Professor Classe I Nível A - Artes 

852008296 Elton Costa Dos Santos Professor Classe I Nível A - Artes 

852009012 Benelton Da Costa Lobato Professor Classe I Nível A - Artes 

852011023 Cinthia Trindade Gomes Professor Classe I Nível A - Artes 

852013903 Ronny Ramos Da Silva Professor Classe I Nível A - Artes 

852014710 Benilza Cleia Correa De Souza Professor Classe I Nível A - Artes 

852015571 Maria De Jesus Lima Dos Santos Professor Classe I Nível A - Artes 

852016562 Mônica Da Silva Serrão Professor Classe I Nível A - Artes 

852017031 Ciro Cesar Da Silva Lopes Professor Classe I Nível A - Artes 

852020504 Rorima Diana Oliveira Esteves Professor Classe I Nível A - Artes 

852022014 Suiane Margo Oliveira Dos Santos Dutra Professor Classe I Nível A - Artes 

852025124 Moisés Silvestre Pereira Junior Professor Classe I Nível A - Artes 

852026475 Larissa Melo Chaves Professor Classe I Nível A - Artes 

852027326 Claudio Guimarães De Paula Professor Classe I Nível A - Artes 

852028333 Ítalo Sousa Gomes Costa Professor Classe I Nível A - Artes 

852030508 Thiago Ramon Soares Siqueira Professor Classe I Nível A - Artes 

852031986 Leônidas Costa Da Cunha Professor Classe I Nível A - Artes 

852033506 Josiel Pinto Da Silva Professor Classe I Nível A - Artes 

852037098 Caroline De Fátima Da Mota Ydominguez Professor Classe I Nível A - Artes 



 

 

852039239 Glads Silva Da Conceiçao Pantoja Professor Classe I Nível A - Artes 

852040679 Marcos Alan Costa Farias Professor Classe I Nível A - Artes 

852041335 Nayana Costa Bastos Professor Classe I Nível A - Artes 

852044985 Carlos Antonio Braga De Souza Professor Classe I Nível A - Artes 

852048773 Anderson Alves De Lima Silva Professor Classe I Nível A - Artes 

852052818 Andrei Moraes Barros Professor Classe I Nível A - Artes 

852053599 Vera Lucia Alves De Oliveira Borges Professor Classe I Nível A - Artes 

852053605 Nelma Do Socorro Dias Trindade Professor Classe I Nível A - Artes 

852058568 Hely Nazareno Pimentel De Oliveira Junior Professor Classe I Nível A - Artes 

852060277 Greice Kelly Rodrigues Mendes Professor Classe I Nível A - Artes 

852060802 Marco Antonio Dias Lacerda De Araujo Professor Classe I Nível A - Artes 

852065841 Heloyse Oliveira Paixão Professor Classe I Nível A - Artes 

852002332 Laurinete Pereira Almeida Professor Classe I Nível A - Biologia 

852002932 Luis Roberto Teixeira Barbosa Professor Classe I Nível A - Biologia 

852003875 Fabricio Moraes Pereira Professor Classe I Nível A - Biologia 

852003910 Manuel Santana De Azevedo Dias Professor Classe I Nível A - Biologia 

852004007 André Raimundo Da Luz Fagundes Professor Classe I Nível A - Biologia 

852004712 Patrick Souza Pereira Professor Classe I Nível A - Biologia 

852005247 Tamara Da Silva Barbosa Professor Classe I Nível A - Biologia 

852005413 Murilo Filho Pereira Marinho Professor Classe I Nível A - Biologia 

852006059 Mayara Oliveira Da Silva Professor Classe I Nível A - Biologia 

852008256 Maiza Saturnino De Brito Professor Classe I Nível A - Biologia 

852008616 Michel Santos E Cunha Professor Classe I Nível A - Biologia 

852008722 Andressa Da Silva Araujo Professor Classe I Nível A - Biologia 

852008768 Elaine Veiga De Souza Professor Classe I Nível A - Biologia 

852009084 Maria Virlene De Araujo Rodrigues Professor Classe I Nível A - Biologia 

852009375 Wilcely Simões Dos Anjos Professor Classe I Nível A - Biologia 

852010681 Brenda Tayná Sousa Silva Professor Classe I Nível A - Biologia 

852013400 Samara De Oliveira Carvalho Professor Classe I Nível A - Biologia 

852013975 Keici Silva De Almeida Professor Classe I Nível A - Biologia 

852014257 Antonia Eliane Torres Martins Professor Classe I Nível A - Biologia 

852016006 Irene Cibelle Gonçalves Sampaio Professor Classe I Nível A - Biologia 

852018718 Marilia Borges Palma Professor Classe I Nível A - Biologia 

852019971 Natalino Sobrinho Da Silva Professor Classe I Nível A - Biologia 

852022027 Ivan Furtado Nunes Professor Classe I Nível A - Biologia 

852024314 Elda Silva De Morais Dos Santos Professor Classe I Nível A - Biologia 

852024327 Erlediel Gusmão Do Nascimento Professor Classe I Nível A - Biologia 

852024469 Adalto Gonçalves Fernandes Professor Classe I Nível A - Biologia 

852028032 Marcelo Moreira De Oliveira Professor Classe I Nível A - Biologia 

852028196 Emmely Jane Monteiro Macedo Professor Classe I Nível A - Biologia 

852028318 Aline De Nazare Nascimento Leão Souza Professor Classe I Nível A - Biologia 

852029001 Marcos Machado Américo Professor Classe I Nível A - Biologia 

852030939 Emmanuel Guedes Da Fonseca Junior Professor Classe I Nível A - Biologia 

852032145 Tarcisia Mayara Da Silva Araújo Professor Classe I Nível A - Biologia 

852032419 Francirleide Maria Lacerda Medeiros Professor Classe I Nível A - Biologia 

852034937 Tatiana Dos Santos Costa Professor Classe I Nível A - Biologia 

852035168 Karen Christiane Bernardes Coelho Professor Classe I Nível A - Biologia 

852035630 Maria De Fatima Da Silva Braga Professor Classe I Nível A - Biologia 



 

 

852036180 Laise De Azevedo Gomes Professor Classe I Nível A - Biologia 

852036711 Adriane Maria Peixoto Lopes Professor Classe I Nível A - Biologia 

852037147 Eliane Silva E Silva Professor Classe I Nível A - Biologia 

852037801 Joice Santos Moreira Rodrigues Professor Classe I Nível A - Biologia 

852038449 Marcely De Paula Rodrigues Silva Professor Classe I Nível A - Biologia 

852038701 Fabiano Reis Silva Professor Classe I Nível A - Biologia 

852039379 Adriana Landim Professor Classe I Nível A - Biologia 

852040162 Adrielle Thaynã Oliveira De Souza Professor Classe I Nível A - Biologia 

852042504 Daniel Da Costa Francez Professor Classe I Nível A - Biologia 

852042813 Daniela Da Silva Pereira Professor Classe I Nível A - Biologia 

852042896 Djair Duarte Barreto Professor Classe I Nível A - Biologia 

852043137 Eliane Do Socorro Silva De Goes Dos Reis Professor Classe I Nível A - Biologia 

852044171 Markus Meireles Campos Professor Classe I Nível A - Biologia 

852047156 Jachson Luis Correa Da Costa Professor Classe I Nível A - Biologia 

852047171 Jonas Do Carmo Pereira Junior Professor Classe I Nível A - Biologia 

852047717 Alan Lima Alves Professor Classe I Nível A - Biologia 

852048881 Maria Auxiliadora Moraes Pinto Professor Classe I Nível A - Biologia 

852048939 Heluma Fernanda Dos Santos Viana Professor Classe I Nível A - Biologia 

852049380 Alessandra Dias Ferreira Professor Classe I Nível A - Biologia 

852049849 Kelly Lene Lopes Calderaro Euclides Professor Classe I Nível A - Biologia 

852050431 Paulo Roberto Ribeiro De Lima Professor Classe I Nível A - Biologia 

852050928 Carla Nazaré De Melo Lopes Professor Classe I Nível A - Biologia 

852051295 Alana Watanabe De Sousa Professor Classe I Nível A - Biologia 

852051539 Cristiano Pereira Moura Professor Classe I Nível A - Biologia 

852051873 Camila De Nazaré Araújo Cardoso Professor Classe I Nível A - Biologia 

852051911 Veronica Giuliane Monteiro Ferreira Professor Classe I Nível A - Biologia 

852052215 Lucélia Marcia De Oliveira Borges Professor Classe I Nível A - Biologia 

852052558 Carla Carolina Miranda Dos Santos Professor Classe I Nível A - Biologia 

852053883 Nilzete Maria De Souza Professor Classe I Nível A - Biologia 

852057638 Gabriela Dos Reis Braga Professor Classe I Nível A - Biologia 

852057939 Uendel Dos Santos Feitoza Professor Classe I Nível A - Biologia 

852058468 Leonardo Almeida Watanabe Professor Classe I Nível A - Biologia 

852058571 Jhennifer Lopes Alves Professor Classe I Nível A - Biologia 

852058779 Cleonice Teixeira De Souza Professor Classe I Nível A - Biologia 

852060553 Rogério Lemos De Souza Professor Classe I Nível A - Biologia 

852062934 Tássio Alan Matos Monteiro Professor Classe I Nível A - Biologia 

852000079 Larissa Brittes Menchik Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852000734 Edmilson Do Amaral Sarrazin Júnior Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852001017 Bruno Luís Moraes Santos Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852002255 Bruno Braga Nascimento Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852002635 Ellen Tamara Meneses Sousa Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852005564 Renato Lima Coelho Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852005791 Elizabeth Lima Jati Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852007426 Elizeu Martins De Magalhães Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852007995 Carlos Afonso Ferreira Dos Santos Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852008667 Paulo Sergio Martins Teixeira Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852008741 Cicero Augusto Chaves Gomes Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852009462 Patricia De Sousa Auad Brito Professor Classe I Nível A – Ed. Física 



 

 

852010534 Diego Domingos Ferreira Pereira Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852010929 Vinícius Melo Dos Santos Da Silva Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852011133 Rafael De Assis Neves Silva Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852012507 Nadia Goncalves Dias Rodrigues Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852012580 Felipe Branco Madureira Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852013125 Rozi Rocha De Almeida Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852013229 Alexandre Carlos Oliveira Garcia Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852013575 Loides Moraes Dos Reis Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852013801 Cristiano De Miranda Gomes Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852014196 Hélia Carla Silva E Silva Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852014603 Rafael Souza Dos Passos Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852015548 Letícia Heitor Do Nascimento Neves Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852017629 Marcia Antonia Da Silva Pinheiro Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852017934 Keiliane Da Luz Santos Lima Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852018664 Flávia Paes De Almeida Blanco Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852019999 Erivelton Ferreira Sá Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852021163 Clayton Luiz Furtado Cirino Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852021959 Jeanne Mikaellem De Souza Smith Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852023648 Hugo Manuel Figueira Da Silva Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852025492 Carlos Adriel Rodrigues De Rodrigues Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852026859 Leandro Henrique Cruz Da Silva Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852029175 Helen Cristina Moraes Furtado Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852030315 Lana Lima Pereira Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852032821 Wanderson Melo Serrão Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852034421 Nayara Alves De Souza Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852035695 Nádson Jussan Fuziel Da Silva Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852038124 Denison Nazareno De Sousa Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852038791 Rober Lucian Mendes Ferreira Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852038827 Giselia Dos Santos Dutra Picanço Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852039105 Odair José Macedo Dos Santos Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852039133 Nazare Fagundes De Oliveira Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852039141 Jhonis Thiago Cardoso Quaresma Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852039363 Ironil Quintiliano De Santana Junior Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852040380 Antonio Marcos Cardoso Silva Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852040690 Marcson Luiz Mota Branco Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852040912 Iannasha Rangele Bento Borges Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852041653 Keisy Da Silva Fernandes Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852042287 Renilson Da Silva Maia Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852045415 Anaile Airam Pinheiro Pereira Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852045721 Alexsander Luiz Braga Santa Brigida Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852045765 Cleyson Ribeiro Dutra Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852046192 Francisca Anailbe Furtado Moreira Rodrigues Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852052105 Madson Monteiro Da Costa Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852052425 Renan Ferreira Vinagre Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852053456 Luiz Heleno Soares Leite Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852053685 Débora Pantoja Dos Santos Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852053698 Luanne Aricia Damasceno Silva Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852059012 Mateus Da Silva Rumao Professor Classe I Nível A – Ed. Física 



 

 

852059391 Aristides Rodrigues Da Silva Neto Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852061411 Marcos Renan Freitas De Oliveira Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852061946 Cristian Rafael Silva Souza Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852062621 Genesio Jorge De Oliveira Pena Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852063483 Eugenia De Souza Almeida Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852066505 Bianca Santos Soeiro Cunha Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852066571 Robson De Souza Silva Professor Classe I Nível A – Ed. Física 

852000155 Adilson Ferreira Bispo Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852000158 Wallace Andrew Lopes Rabelo Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852006150 Rosenilma Branco Rodrigues Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852006471 Elinalva Ferreira Mendes Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852006990 Ulisses Da Silva Vasconcelos Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852009378 Bartolomeu Lourinho Girard Junior Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852009625 Gilson Bezerra De Sousa Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852010379 Gabriel Amoras Ribeiro Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852011572 Erinaldo Silva Oliveira Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852012764 Tamires Siqueira De Oliveira Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852014771 Matheus Jorge Do Couto Abreu Pamplona Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852015412 Gleice Paula Guilherme Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852016504 Sandro Rafaelle Nunes Gois Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852016613 Fladerny Marques Dos Santos Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852021445 France Darc Cicera Costa De Franca Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852021445 France Darc Cicera Costa De Franca Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852021899 Lílian Gabriela Rodrigues Lobato Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852023199 Rosiane Medeiros Bezerra Rego Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852023611 Maria Raimunda Cardoso Dantas Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852024377 Raimundo Nonato Pereira De Sousa Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852026239 Jaelson Do Carmo Cardoso Castro Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852026739 Heitor Vicente Januario Da Silva Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852028210 Ivanaldo Arruda Do Nascimento Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852028920 Maria De Fatima Da Silva Sampaio Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852029801 Raquel Malato De Souza Moraes Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852032658 Adailson Dos Santos Sena Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852036395 Lauro Cleber Viana Pereira Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852036733 Eldade Haoxovell Fernandes Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852036798 Jonh Elvis Costa Martins Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852037682 Idelmar Silva Dos Santos Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852045359 Jailson Lima De Araujo Júnior Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852048097 Evanildo Do Socorro Mercês De Cristo Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852059244 Juliana Torres Cabeça Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852065097 João Aparecido Gonçalves Pereira Professor Classe I Nível A - Filosofia 

852000082 Felipe Augusto De Souza Moraes Professor Classe I Nível A - Física 

852000650 Renan De Melo Alencar Professor Classe I Nível A - Física 

852000698 Luis Eduardo De Sena Dos Santos Professor Classe I Nível A - Física 

852001079 Émerson Aragão De Sousa Professor Classe I Nível A - Física 

852001084 Thiago José De Souza Gomes Professor Classe I Nível A - Física 

852001163 Maycon Jerffeson Ferreira Loureiro Professor Classe I Nível A - Física 

852001355 Jhonatan Maciel Dos Santos Professor Classe I Nível A - Física 



 

 

852001490 Adriele Da Silva Ribeiro Professor Classe I Nível A - Física 

852001498 Cristina Marcelino Da Silva Professor Classe I Nível A - Física 

852001687 Mauro Pereira Forte Professor Classe I Nível A - Física 

852001695 Marcos Afonso Barreto Simões Filho Professor Classe I Nível A - Física 

852002004 Denise Rodrigues Marinho Professor Classe I Nível A - Física 

852002092 Elias Gomes Dos Santos Professor Classe I Nível A - Física 

852002237 Hender Ferreira De Sousa Professor Classe I Nível A - Física 

852002263 Maria Rosiane Santos Da Silva Professor Classe I Nível A - Física 

852002362 Francicleide Costa Corrêa Ribeiro Professor Classe I Nível A - Física 

852002535 Jefferson Lobo Gomes Professor Classe I Nível A - Física 

852002538 Elton Gaspar Leal Professor Classe I Nível A - Física 

852002753 Fabricio Junior Castro Moreira Professor Classe I Nível A - Física 

852002763 Tadeu Da Silva Souza Júnior Professor Classe I Nível A - Física 

852003042 Evandilson De Oliveira E Silva Professor Classe I Nível A - Física 

852003124 Leandro Mizael De Lima Gonçalves Professor Classe I Nível A - Física 

852003173 Gustavo Bicho Dos Santos Professor Classe I Nível A - Física 

852003236 Sidney Cezar Araujo De Sousa Professor Classe I Nível A - Física 

852003514 Victtor Takeshi Barreiros Yano Professor Classe I Nível A - Física 

852003515 Karelle Oliveira Freitas Professor Classe I Nível A - Física 

852003713 Izaias Goncalves Lima Professor Classe I Nível A - Física 

852003802 Rodrigo Cunha Da Silva Professor Classe I Nível A - Física 

852003894 Cleber Renato Lima De Almeida Professor Classe I Nível A - Física 

852003988 Herbson Espíndola Ribeiro Professor Classe I Nível A - Física 

852003989 Marcio Antônio Araújo Cardoso Professor Classe I Nível A - Física 

852004041 Moises Correa De Leao Professor Classe I Nível A - Física 

852004228 Arnaldo Gonçalves De Matos Professor Classe I Nível A - Física 

852004371 José Hilario Da Paz Neto Professor Classe I Nível A - Física 

852004566 Marcio Diego Oliveira Tavares Professor Classe I Nível A - Física 

852004908 Francenildo Baia Reis Professor Classe I Nível A - Física 

852004977 Luiza De Marilac Pantoja Ferreira Professor Classe I Nível A - Física 

852005039 Maria Edivane Mendonça Ferreira Professor Classe I Nível A - Física 

852005254 Wilson Nobrega Guimaraes Neto Professor Classe I Nível A - Física 

852005275 Iranildo Freitas De Souza Professor Classe I Nível A - Física 

852005395 Francisco Jose De Sousa Siqueira Professor Classe I Nível A - Física 

852005814 Rosicleia Lopes Dos Santos Professor Classe I Nível A - Física 

852006224 Maria Ediane Mendonça Ferreira Professor Classe I Nível A - Física 

852006550 Luiz Alberto De Melo Soares Professor Classe I Nível A - Física 

852007587 Moisés Oliveira Da Conceição Professor Classe I Nível A - Física 

852007608 Andrea Fonseca Pereira Professor Classe I Nível A - Física 

852008259 Ruberlitz Campos De Araujo Professor Classe I Nível A - Física 

852008469 Eliezer Pereira Cavalheiro Professor Classe I Nível A - Física 

852008525 Mauricio Dantas Dos Anjos Professor Classe I Nível A - Física 

852008618 Ranier Fernandes Rocha E Silva Professor Classe I Nível A - Física 

852009720 Ana Carolina Batista Mafra Professor Classe I Nível A - Física 

852009739 Camila Ferreira Barbosa Professor Classe I Nível A - Física 

852010103 Pedro Mateus Reis Dos Reis Professor Classe I Nível A - Física 

852010173 André Luiz Pereira Dos Santos Professor Classe I Nível A - Física 

852010598 Antonio Sanderlei Dos Santos Lima Professor Classe I Nível A - Física 



 

 

852010719 José Roberto Gonçalves Alves Professor Classe I Nível A - Física 

852010727 Tiago Pereira Almeida Professor Classe I Nível A - Física 

852011104 Daiane Batista Carvalho Professor Classe I Nível A - Física 

852011351 Gildeon Gomes Dos Santos Professor Classe I Nível A - Física 

852011476 Samara Kelly Costa Da Silva Professor Classe I Nível A - Física 

852012361 Maxivania Santos Da Silva Professor Classe I Nível A - Física 

852012428 Jose Cleofas Do Nascimento Neto Professor Classe I Nível A - Física 

852012986 Roberto Costa Nunes Professor Classe I Nível A - Física 

852013171 Heliclene Da Silva Lima Professor Classe I Nível A - Física 

852013546 Francisco Fernando Da Silva Professor Classe I Nível A - Física 

852013632 Elienai Dos Santos Lima Professor Classe I Nível A - Física 

852013657 Douglas De Lima Oliveira Professor Classe I Nível A - Física 

852013956 Edinan Dos Reis Diniz Professor Classe I Nível A - Física 

852014218 Augusto Cesar Silva Da Silva Professor Classe I Nível A - Física 

852014262 Sérgio Yury Almeida Da Silva Professor Classe I Nível A - Física 

852014452 Marcelo Da Costa Oliveira Professor Classe I Nível A - Física 

852014698 Maiara Fernanda Da Silva Cardoso Professor Classe I Nível A - Física 

852015003 Marcelo Henrique Barbosa Neves Professor Classe I Nível A - Física 

852015815 Brenda Torres De Melo Professor Classe I Nível A - Física 

852015880 Gleici Da Silva Vilhena Professor Classe I Nível A - Física 

852015949 Leandro Cardin Ferreira Professor Classe I Nível A - Física 

852016297 Franciele Pires Mendes Lima Professor Classe I Nível A - Física 

852017147 Wallace Vale Dos Santos Professor Classe I Nível A - Física 

852017192 Wagner Salvatore Calixto Maia Professor Classe I Nível A - Física 

852017214 Julio Cesar Nunes Aires Professor Classe I Nível A - Física 

852017322 Andressa Cruz De Oliveira Professor Classe I Nível A - Física 

852017515 Miyuki Mitsuya Professor Classe I Nível A - Física 

852017730 Miguel Jorge Lopes Da Silva Professor Classe I Nível A - Física 

852018377 Jackson Gomes Mendes Cunha Professor Classe I Nível A - Física 

852018483 Ismael Freire Bata Professor Classe I Nível A - Física 

852018499 Lucas Dos Santos Barros Professor Classe I Nível A - Física 

852018596 Jose Augusto Dos Santos Cardoso Professor Classe I Nível A - Física 

852018719 Flavio Sanches Alves Professor Classe I Nível A - Física 

852019322 Samuel Costa Oliveira Professor Classe I Nível A - Física 

852019707 Jailson Silva Holanda Professor Classe I Nível A - Física 

852019794 Rafael Alves Fernandes Professor Classe I Nível A - Física 

852020408 Francisco Victor Ramos Sobrinho Professor Classe I Nível A - Física 

852021188 Ellen Glaucia Farache Maia Professor Classe I Nível A - Física 

852021500 Hugo Henrique Da Silva Santos Professor Classe I Nível A - Física 

852021839 Heitor Wilker Silva Barros Professor Classe I Nível A - Física 

852021862 Francisco Diego Sousa Dos Santos Professor Classe I Nível A - Física 

852022067 Armando Candido Ribeiro Neto Professor Classe I Nível A - Física 

852022526 Marcel Robenito Furtado Ferreira Professor Classe I Nível A - Física 

852023868 Andrew Silva De Siqueira Professor Classe I Nível A - Física 

852023945 Lídia Maria Da Costa Valle Professor Classe I Nível A - Física 

852024041 Ragel Da Rocha Abreu Professor Classe I Nível A - Física 

852024244 Jocemara Gomes Rodrigues Professor Classe I Nível A - Física 

852024687 Lenilson Rodrigues De Oliveira Professor Classe I Nível A - Física 



 

 

852024978 Pedro Dos Santos Nascimento Professor Classe I Nível A - Física 

852025054 Ranolfo Da Rocha Abreu Professor Classe I Nível A - Física 

852025061 Carlos Xavier De Oliveira Professor Classe I Nível A - Física 

852025265 Daniel Ribeiro Da Silva Professor Classe I Nível A - Física 

852025349 Cleiton Honorio Silva Pontes Professor Classe I Nível A - Física 

852025735 Dayvid De Souza Ribeiro Professor Classe I Nível A - Física 

852026306 Nielson Da Lus Lopes Professor Classe I Nível A - Física 

852026351 Odirley Willians Miranda Saraiva Professor Classe I Nível A - Física 

852026402 Claudiane Alves Moura Professor Classe I Nível A - Física 

852026415 Bárbara Fernandes Do Nascimento Castro Professor Classe I Nível A - Física 

852026954 Miqueias Dos Santos Picanço Professor Classe I Nível A - Física 

852027046 Adriana Trindade Amador Professor Classe I Nível A - Física 

852027170 Luis Gustavo Souza Santos Professor Classe I Nível A - Física 

852027658 Alisson Serejo Da Silva Professor Classe I Nível A - Física 

852027762 Franciscleber Macedo Pereira Professor Classe I Nível A - Física 

852027929 André Pereira Dos Santos Professor Classe I Nível A - Física 

852028354 Nilce Borges De Siqueira Da Silva Professor Classe I Nível A - Física 

852028916 Adelan Menezes Portela Professor Classe I Nível A - Física 

852028981 Vanessa Inês De Assunção Melo Professor Classe I Nível A - Física 

852029148 Leonardo Magalhães Da Silva Professor Classe I Nível A - Física 

852029766 Francisco De Paula Afonso Costa Professor Classe I Nível A - Física 

852030127 Elienai Carvalho Cardoso Professor Classe I Nível A - Física 

852030257 Alcione De Oliveira Batista Professor Classe I Nível A - Física 

852030590 Laércio Da Silva Oliveira Professor Classe I Nível A - Física 

852030861 Luciano Luiz Alencar De Oliveira Professor Classe I Nível A - Física 

852031177 Midian Alves De Almeida Lacerda Professor Classe I Nível A - Física 

852031378 Neirivan Barros França Professor Classe I Nível A - Física 

852031629 Luciana Da Cruz Barros Professor Classe I Nível A - Física 

852031739 Makson Santos Dos Santos Professor Classe I Nível A - Física 

852031864 Jean Carlos Matos De Sousa Professor Classe I Nível A - Física 

852031868 Tanyson Alves Lobato Professor Classe I Nível A - Física 

852032405 Rosicleia Wanzeler Ribeiro Professor Classe I Nível A - Física 

852032502 Itamara De Souza Lima Professor Classe I Nível A - Física 

852032616 Alex Neves Dos Santos Júnior Professor Classe I Nível A - Física 

852032899 Gênerson Luiz Cardoso Pereira Professor Classe I Nível A - Física 

852033102 Fabio Sarmento Blandes Professor Classe I Nível A - Física 

852033121 Denilson Boff Professor Classe I Nível A - Física 

852033443 Gissele Farias Cardoso Professor Classe I Nível A - Física 

852033528 Breno Felipe Ferreira Da Silva Professor Classe I Nível A - Física 

852034489 Márcia Cristina Palheta Albuquerque Professor Classe I Nível A - Física 

852034892 Marcus Vinicius Ferreira Barbosa Professor Classe I Nível A - Física 

852034958 Rafael Cardoso Cordeiro Professor Classe I Nível A - Física 

852035042 Dyego Soares De Lima Professor Classe I Nível A - Física 

852035154 Luiz Fernando Lobato Da Silva Professor Classe I Nível A - Física 

852035308 Daniel De Jesus Gomes Dos Santos Professor Classe I Nível A - Física 

852035334 Jorge Freitas Filho Professor Classe I Nível A - Física 

852035402 Frank Andrey Matos Dos Santos Professor Classe I Nível A - Física 

852035475 Erasmo Da Silva Ribeiro Professor Classe I Nível A - Física 



 

 

852036057 Cleber Luis Dos Santos Firmiano Professor Classe I Nível A - Física 

852036153 Raimundo Ronis Da Silva E Silva Professor Classe I Nível A - Física 

852036219 Saulo De Almada Gomes Professor Classe I Nível A - Física 

852036917 Marcelo Pereira Ramalho Professor Classe I Nível A - Física 

852037057 Evaldo Cunha Marques Professor Classe I Nível A - Física 

852037177 Higor Fonseca Professor Classe I Nível A - Física 

852038312 Jose Fabio Sousa Silva Professor Classe I Nível A - Física 

852038367 Raphael Cota Dias Professor Classe I Nível A - Física 

852038685 Alberto José Moreira Rocha Professor Classe I Nível A - Física 

852038869 Valdiane Silva Da Cruz Professor Classe I Nível A - Física 

852039201 Rafael Ferreira Moreno Professor Classe I Nível A - Física 

852039248 Alex Costa Alves Professor Classe I Nível A - Física 

852039766 Luan Rafael Matos Saliba Ribeiro Professor Classe I Nível A - Física 

852040343 Paulo Nogueira Freitas De Oliveira Professor Classe I Nível A - Física 

852040344 Laisse Costa Ramos Professor Classe I Nível A - Física 

852040587 Keila Juliete De Castro Reis Professor Classe I Nível A - Física 

852041172 Gilson Leonardo Coelho De Almeida Professor Classe I Nível A - Física 

852041476 Rogério Freitas Moraes Professor Classe I Nível A - Física 

852041490 Marcos Vinício Sousa De Lacerda Professor Classe I Nível A - Física 

852041931 Fagner Lopes Guedes Professor Classe I Nível A - Física 

852042269 Maik Caires Oliveira Professor Classe I Nível A - Física 

852042536 Ewerton Gustavo Ferreira Paes Professor Classe I Nível A - Física 

852042662 Guilherme Motta De Moraes Professor Classe I Nível A - Física 

852042693 Alirio Tenorio Furtado Neto Professor Classe I Nível A - Física 

852042838 Mauro Roberto Barros Brígido Professor Classe I Nível A - Física 

852043664 Dione Ferreira Rodrigues Professor Classe I Nível A - Física 

852043938 Alexandre Magno Gonçalves Ribeiro Professor Classe I Nível A - Física 

852044059 Edinaldo Leão Freitas Professor Classe I Nível A - Física 

852044374 Alberto Richielly Mendes Castelo Branco Professor Classe I Nível A - Física 

852044570 Mayron Da Silva E Silva Professor Classe I Nível A - Física 

852044741 Abirajas Trindade Professor Classe I Nível A - Física 

852045182 Marcio Wudson Araujo Ferreira Professor Classe I Nível A - Física 

852045681 Márcio Henrique Simião Rodrigues Professor Classe I Nível A - Física 

852046159 Luiz Claudio Ferreira De Souza Professor Classe I Nível A - Física 

852046585 Jairo Messias Macias Siqueira Professor Classe I Nível A - Física 

852046641 Adimiraldo Tome Gomes Pantoja Professor Classe I Nível A - Física 

852046759 Paulo Sérgio Moraes Da Costa Professor Classe I Nível A - Física 

852046821 Diego Cavalcante Ferreira Professor Classe I Nível A - Física 

852046877 Janelson Nogueira Xavier Professor Classe I Nível A - Física 

852048021 Marcelo Campos Pereira Professor Classe I Nível A - Física 

852048147 Ronaldo Costa Corrêa Professor Classe I Nível A - Física 

852048440 Mariane Vieira Correa Professor Classe I Nível A - Física 

852048991 Henrique Alves Vieira Professor Classe I Nível A - Física 

852049207 Francisco Alves Arruda Professor Classe I Nível A - Física 

852049339 Kaleb Lopes Da Silva Professor Classe I Nível A - Física 

852049999 Waldinei Moreira Monteiro Professor Classe I Nível A - Física 

852050316 Jairo Pereira Miranda Professor Classe I Nível A - Física 

852050358 Jéssica Oliveira Da Silva Professor Classe I Nível A - Física 



 

 

852050445 Felipe Astur Valdes Pena Professor Classe I Nível A - Física 

852050505 Carla Vitória Silva Costa Professor Classe I Nível A - Física 

852051048 Benedito Airton Costa Braga Professor Classe I Nível A - Física 

852052161 Louise Da Silva Lindner Professor Classe I Nível A - Física 

852052387 Jonathas Da Silva Pereira Professor Classe I Nível A - Física 

852052682 Luiz Fernando Ramos E Nunes Professor Classe I Nível A - Física 

852052920 Thiago Dos Santos Soares Professor Classe I Nível A - Física 

852053028 João Gabriel Soeiro Palheta Professor Classe I Nível A - Física 

852053636 Yuri Monteiro Mendes Professor Classe I Nível A - Física 

852053667 Carla Daniela Araújo Lima Professor Classe I Nível A - Física 

852055610 Paulo Diógenes De Souza Kanasiro Professor Classe I Nível A - Física 

852055792 Hiago Henrique Magalhães Da Silva Professor Classe I Nível A - Física 

852055823 Moisés Christhophe Coelho Do Nascimento Professor Classe I Nível A - Física 

852056146 Luciano José Barbosa Quaresma Professor Classe I Nível A - Física 

852056152 Sandro Everthon Calandrini Brabo Professor Classe I Nível A - Física 

852056290 Rodrigo Pantoja Lobato Professor Classe I Nível A - Física 

852056414 Nagilson Mendes De Sousa Professor Classe I Nível A - Física 

852056551 Daniel Alexandre Da Silva Guedes Professor Classe I Nível A - Física 

852057631 José Moreira Dias Neto Professor Classe I Nível A - Física 

852058198 Alvaro Cesar Dos Santos Oliveira Professor Classe I Nível A - Física 

852058486 Wênio Da Silva Castro Professor Classe I Nível A - Física 

852058606 Rodrigo Cezar Cordeiro De Miranda Professor Classe I Nível A - Física 

852059121 Marlison Ramon Gomes Nunes Professor Classe I Nível A - Física 

852059239 Bruno Mateus Nascimento Barroso Professor Classe I Nível A - Física 

852059313 Gilson Soares Borges Professor Classe I Nível A - Física 

852059967 Natali Ledo De Araujo Lira Professor Classe I Nível A - Física 

852060116 Gledson Gomes Da Costa Professor Classe I Nível A - Física 

852060124 Felipe Cavalcante Lira Professor Classe I Nível A - Física 

852060621 Joao Marcos Tomaz Palheta Professor Classe I Nível A - Física 

852060656 Tiago Paulo Câncio Das Chagas Professor Classe I Nível A - Física 

852060779 Luiz Alberto Cohen Vieira Professor Classe I Nível A - Física 

852060868 Raimundo Wilson Brandão Da Silva Professor Classe I Nível A - Física 

852061759 Regimary Luana Dos Santos Pereira Professor Classe I Nível A - Física 

852061986 Fernanda Loena Aguiar Da Silva Rodrigues Professor Classe I Nível A - Física 

852062110 Daniel Palheta Pereira Filho Professor Classe I Nível A - Física 

852062503 Carmecira De Oliveira Carvalho Floriano Professor Classe I Nível A - Física 

852062570 Elvis Dos Santos Nascimento Professor Classe I Nível A - Física 

852063378 Ilciclenes Pinheiro Da Silva Professor Classe I Nível A - Física 

852063604 Vitor Gordo Da Silva Professor Classe I Nível A - Física 

852064114 Antonio Alexandre Damasceno De Almeida Professor Classe I Nível A - Física 

852064546 Marcela Barros Cardoso Professor Classe I Nível A - Física 

852064961 Cáren Rafaele Dos Santos Da Poça Professor Classe I Nível A - Física 

852065431 Waldisney Nunes De Andrade Professor Classe I Nível A - Física 

852065649 Sarah Da Silva Lopes Professor Classe I Nível A - Física 

852065780 Eliton Da Silva Lima Professor Classe I Nível A - Física 

852066410 Marcus Danilo Ferreira Borges Da Costa Professor Classe I Nível A - Física 

852066899 Diego Guimarães Dos Santos Professor Classe I Nível A - Física 

852067438 Jorge Adonai Coelho Brasil Professor Classe I Nível A - Física 



 

 

852067951 Amilton Figueiredo Souza Professor Classe I Nível A - Física 

852000066 Renato Neves E Silva Professor Classe I Nível A - Geografia 

852000167 Charles Martins Gomes Professor Classe I Nível A - Geografia 

852000363 Gigelda Farias De Souza Professor Classe I Nível A - Geografia 

852000575 Ruan Alex Oliveira Pereira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852000840 Cícero Júnior Pinto Da Silva Professor Classe I Nível A - Geografia 

852000971 Joao Rodrigo Lopes Pinto Professor Classe I Nível A - Geografia 

852001256 Vandyson Cleyton Pina Costa Professor Classe I Nível A - Geografia 

852001946 Fabiana Alves Da Silva Professor Classe I Nível A - Geografia 

852002023 Denise Oliveira Souza Rocha Professor Classe I Nível A - Geografia 

852002393 Reinaldo Valente Marins Professor Classe I Nível A - Geografia 

852002495 Alisson Venicio De Souza Alves Professor Classe I Nível A - Geografia 

852003374 Rebeca Valquiria Albuquerque De Souza Professor Classe I Nível A - Geografia 

852003413 Adailson Lima Brito Professor Classe I Nível A - Geografia 

852003451 Luana Carina Moraes Machado Professor Classe I Nível A - Geografia 

852003519 Joyce Griffith Oliveira Castro Cruz Professor Classe I Nível A - Geografia 

852003599 Athila Lima Kzam Professor Classe I Nível A - Geografia 

852003616 Adriana Batista De Oliveira Gomes Professor Classe I Nível A - Geografia 

852003664 Ayrison Sousa Soares Professor Classe I Nível A - Geografia 

852003772 Heverton De Oliva Pamplona Professor Classe I Nível A - Geografia 

852003945 Amanda Evane Dos Santos Sampaio Professor Classe I Nível A - Geografia 

852005101 Adrieli Sousa De Araujo Professor Classe I Nível A - Geografia 

852005103 Mario Santos Da Costa Professor Classe I Nível A - Geografia 

852005253 Sinara De Jesus Miranda Alvarenga Professor Classe I Nível A - Geografia 

852005260 Genecy Fontes Alves Professor Classe I Nível A - Geografia 

852005319 Luciano Cardoso Da Costa Professor Classe I Nível A - Geografia 

852005380 José Luiz Terceros Sirotheau Professor Classe I Nível A - Geografia 

852005428 Matheus França De Souza Professor Classe I Nível A - Geografia 

852005469 Edivan Nazareno Alves Correa Professor Classe I Nível A - Geografia 

852005546 Vagner De Jesus Rodrigues De Rodrigues Professor Classe I Nível A - Geografia 

852005556 Ana Claudia Nunes Dos Santos Professor Classe I Nível A - Geografia 

852005873 Gabriela Carvalho Albuquerque Professor Classe I Nível A - Geografia 

852005955 Tilcia Jansen De Lira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852006489 Reynaldo Soriano Miranda Professor Classe I Nível A - Geografia 

852008230 Jeane Silva De Freitas Professor Classe I Nível A - Geografia 

852008452 Jose Maria Pereira Sousa Professor Classe I Nível A - Geografia 

852008471 Willian Gouvêa Professor Classe I Nível A - Geografia 

852008646 Alessandro Galvão Matos Professor Classe I Nível A - Geografia 

852008836 Fábio Rodrigo Assunção Professor Classe I Nível A - Geografia 

852008848 Priscila Santana De Oliveira Braz Professor Classe I Nível A - Geografia 

852008879 Nara Lopes De Melo Professor Classe I Nível A - Geografia 

852009465 Sílvio Valdivino Rodrigues Professor Classe I Nível A - Geografia 

852009517 Andre Augusto De Oliveira Carvalho Professor Classe I Nível A - Geografia 

852009577 Priscilla Flores Leão Ferreira Tamasauskas Professor Classe I Nível A - Geografia 

852009719 Alberto De Castro Melo Professor Classe I Nível A - Geografia 

852009782 Clemilton Maciel Gama De Alencar Professor Classe I Nível A - Geografia 

852009859 Milena Cristina De Almeida Monteiro Professor Classe I Nível A - Geografia 

852010073 Raquel Almeida Mendes Professor Classe I Nível A - Geografia 



 

 

852010094 Renan José Florentino Pina Professor Classe I Nível A - Geografia 

852010127 Daniel Araujo Sombra Soares Professor Classe I Nível A - Geografia 

852010208 Diego Da Silva Pinheiro Professor Classe I Nível A - Geografia 

852010247 Sineide Do Socorro Vasconcelos Wu Professor Classe I Nível A - Geografia 

852010517 Mílvio Da Silva Ribeiro Professor Classe I Nível A - Geografia 

852010633 Andreza Barbosa Trindade Professor Classe I Nível A - Geografia 

852010906 Glaucia Patrícia Conceição Da Silva Professor Classe I Nível A - Geografia 

852011106 Márcio Rogério Da Costa Tavares Professor Classe I Nível A - Geografia 

852011215 Andréa Crystiane Rodrigues Melo Professor Classe I Nível A - Geografia 

852011226 Rafael Pompeu Dias Professor Classe I Nível A - Geografia 

852011231 Adriana De Araújo Filgueira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852011323 Jocel De Menezes Barreto Professor Classe I Nível A - Geografia 

852011514 Janary Gonzaga Dos Santos Professor Classe I Nível A - Geografia 

852011800 Charlem Moreira Sarges Professor Classe I Nível A - Geografia 

852011826 Tiago Santos De Souza Professor Classe I Nível A - Geografia 

852012028 Amanda Queiroz Mitoso Professor Classe I Nível A - Geografia 

852012634 Kleten Kelle Lima De Oliveira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852013287 Daniel Dos Santos Costa Professor Classe I Nível A - Geografia 

852013361 Rosana Sumiya Gurgel Professor Classe I Nível A - Geografia 

852013569 Marlon D Oliveira Castro Professor Classe I Nível A - Geografia 

852013653 Silmara Printes Gomes Feitosa Professor Classe I Nível A - Geografia 

852014050 Zuleide Lima Farias Professor Classe I Nível A - Geografia 

852014235 Débora Cristina Costa Rezende Da Silva Professor Classe I Nível A - Geografia 

852014750 André Araujo Sombra Soaress Professor Classe I Nível A - Geografia 

852014919 Gemerson Alencar De Sousa Professor Classe I Nível A - Geografia 

852014977 Eliane Cristina Guimarães Trindade Professor Classe I Nível A - Geografia 

852015035 Gabriela De Jesus Gama Da Silva Professor Classe I Nível A - Geografia 

852015108 Perla Letícia Furtado Marinho Professor Classe I Nível A - Geografia 

852015446 Allen Araujo Monteiro Professor Classe I Nível A - Geografia 

852015709 Cleber Vasconcelos Oliveira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852015759 James Cleiton Espinosa Freitas Professor Classe I Nível A - Geografia 

852016192 Edimar Santana Da Silva Professor Classe I Nível A - Geografia 

852016303 Amanda Lorraine Borges Gomes Professor Classe I Nível A - Geografia 

852016318 Valdetarez De Jesus Ferreira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852016426 Odair Jose Aragão Alves Professor Classe I Nível A - Geografia 

852017224 Geovani Goncalves Farias Professor Classe I Nível A - Geografia 

852017769 Adonias Kerman Brandão Da Silva Professor Classe I Nível A - Geografia 

852018331 Jéssica Da Cunha Cardoso Professor Classe I Nível A - Geografia 

852018980 Ellen Rosevane Ribeiro De Jesus Professor Classe I Nível A - Geografia 

852019108 Juliana Da Silva Oliveira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852019175 Luan Carlos Lobato Guedes Professor Classe I Nível A - Geografia 

852019438 Renata Maues Pinheiro Professor Classe I Nível A - Geografia 

852019656 Anderson Silva Paes Professor Classe I Nível A - Geografia 

852020261 Jose Erisvaldo Barros Professor Classe I Nível A - Geografia 

852020713 Aline Silva Da Cunha Professor Classe I Nível A - Geografia 

852020782 Mauro Gilberto Ribeiro Da Costa Professor Classe I Nível A - Geografia 

852021008 Lucilio Lopes Mota Professor Classe I Nível A - Geografia 

852021299 Bruno Dos Santos Wanzeler Professor Classe I Nível A - Geografia 



 

 

852022063 Jhonatan Wivys Mendes Mesquita Professor Classe I Nível A - Geografia 

852022206 Juracy Ribeiro Da Costa Professor Classe I Nível A - Geografia 

852022264 Renan José Silva Da Conceição Professor Classe I Nível A - Geografia 

852023115 Thaiana Netto Fonseca Baptista Professor Classe I Nível A - Geografia 

852023214 Luciano Cardoso Oliveira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852023410 Edivan Pereira Do Nascimento Professor Classe I Nível A - Geografia 

852023633 Marcella Gomes Esteves Professor Classe I Nível A - Geografia 

852023811 Felipe Kevin Ramos Da Silva Professor Classe I Nível A - Geografia 

852024172 Bruna Pereira Da Guia Professor Classe I Nível A - Geografia 

852024406 Francilene Kamila Luz Da Silva Professor Classe I Nível A - Geografia 

852024411 Paollo Schmuellermann Kyprianous De Oliveira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852024664 Thiago Silva Da Cruz Professor Classe I Nível A - Geografia 

852024868 Darlene De Sousa Silva Veloso Professor Classe I Nível A - Geografia 

852024919 Júlio César Souza Dionisio Professor Classe I Nível A - Geografia 

852025092 Jadson Silva Barroso Professor Classe I Nível A - Geografia 

852025645 Marcelo Wendell Da Silva Brochado Professor Classe I Nível A - Geografia 

852026328 Rodrigo Souza De Oliveira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852026364 Maeve Matos Almeida Professor Classe I Nível A - Geografia 

852026945 Raimundo Alves Dos Reis Neto Professor Classe I Nível A - Geografia 

852027047 Áurea Maria Da Costa Sousa Professor Classe I Nível A - Geografia 

852027047 Áurea Maria Da Costa Sousa Professor Classe I Nível A - Geografia 

852027114 Suellen Cristina Vidal Costa Professor Classe I Nível A - Geografia 

852027128 Tarcisio Dos Santos Lima Professor Classe I Nível A - Geografia 

852027174 Barbara Eleonora Santos Teixeira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852027430 Elimá Alves Vieira Santos Professor Classe I Nível A - Geografia 

852027447 Marcelo De Oliveira Costa Professor Classe I Nível A - Geografia 

852027642 Janaina De Moura Professor Classe I Nível A - Geografia 

852027740 Sara Melo Da Silva Professor Classe I Nível A - Geografia 

852027741 Eligiane Lima Silva Professor Classe I Nível A - Geografia 

852027781 Yuri Moreira Figas Professor Classe I Nível A - Geografia 

852027849 Iracilda Silva De Assunção Professor Classe I Nível A - Geografia 

852027915 Elton Jones Ferreira Dos Reis Professor Classe I Nível A - Geografia 

852028385 Natali Emanuele Barroso Neves Professor Classe I Nível A - Geografia 

852029136 Marlisson Lopes De Araujo Professor Classe I Nível A - Geografia 

852029245 Quesiane Barbosa De Sousa Professor Classe I Nível A - Geografia 

852029880 Renan Costa Silva Professor Classe I Nível A - Geografia 

852030071 Jakeline Almeida Brito Professor Classe I Nível A - Geografia 

852030183 Iegor Nunes Souto Professor Classe I Nível A - Geografia 

852030186 Gilney Amorim Brito Professor Classe I Nível A - Geografia 

852030327 Elissianny Lima Sales Professor Classe I Nível A - Geografia 

852030593 Sergio Welliington De Oliveira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852030621 Edinael Pinheiro Da Silva Professor Classe I Nível A - Geografia 

852030844 Mathias De Souza Martins Professor Classe I Nível A - Geografia 

852030975 Fernanda Costa Ferreira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852031281 Wederson Noiminche Professor Classe I Nível A - Geografia 

852031513 Marcos Adriano Medeiros Damasceno Professor Classe I Nível A - Geografia 

852031830 Joao De Deus Morais De Sa Professor Classe I Nível A - Geografia 

852031889 Jacob De Abreu Neto Professor Classe I Nível A - Geografia 



 

 

852032504 Jones Remo Barbosa Vale Professor Classe I Nível A - Geografia 

852032519 Antonio Junior Setubal Soares Professor Classe I Nível A - Geografia 

852032812 Fabricio Abreu Martins Professor Classe I Nível A - Geografia 

852032940 Herique Heber Dos Santos Reis Professor Classe I Nível A - Geografia 

852032974 Rosaly Ferreira Moreira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852033282 Diego Rodrigues Santana Professor Classe I Nível A - Geografia 

852033416 Wendell Rocha Sá Professor Classe I Nível A - Geografia 

852033525 Carlos Henrique Lima Oliveira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852034285 Ederlane Vale Rabelo Professor Classe I Nível A - Geografia 

852034332 Eduardo Lara Petri Carneiro Professor Classe I Nível A - Geografia 

852034346 Raimundo Nonato De Souza Bouth Professor Classe I Nível A - Geografia 

852034436 Paula Karoline Silva Do Carmo Professor Classe I Nível A - Geografia 

852034521 Ana Claudia De Abreu Barros Professor Classe I Nível A - Geografia 

852034620 Valter Vinicius Pereira Brandão Professor Classe I Nível A - Geografia 

852034718 Dérick Lima Gomes Professor Classe I Nível A - Geografia 

852034761 Sammyla Cyndy De Oliveira Neves Pereira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852034777 Leildo Dias Silva Professor Classe I Nível A - Geografia 

852034907 Ana Cátia Noleto Mourao Lima Professor Classe I Nível A - Geografia 

852035081 Cleiton Lopes Cabral Professor Classe I Nível A - Geografia 

852035087 Silvia Da Silva Corrêa Professor Classe I Nível A - Geografia 

852035174 Fernanda Oliveira Santos Professor Classe I Nível A - Geografia 

852035223 Maelison Diego Sanches De Souza Professor Classe I Nível A - Geografia 

852035445 Adalberto Paula Da Silva Professor Classe I Nível A - Geografia 

852035484 José Welligton Mendes De Campos Professor Classe I Nível A - Geografia 

852035517 Laressa Bentes Da Silva Professor Classe I Nível A - Geografia 

852036708 Denison Da Silva Ferreira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852037125 Adoniel Nascimento Dos Santos Professor Classe I Nível A - Geografia 

852037577 Raissa Lopes Paes Professor Classe I Nível A - Geografia 

852037735 Jhaimson Nery Pierot Professor Classe I Nível A - Geografia 

852037829 Hilda Helena Da Silva Professor Classe I Nível A - Geografia 

852038428 Kleber Leão Bahia Professor Classe I Nível A - Geografia 

852038861 Jose Edinilson Da Silva Santos Professor Classe I Nível A - Geografia 

852039043 Alexandre Velente Moreira Donato Professor Classe I Nível A - Geografia 

852039479 Valdelice Ricardo De Lima Professor Classe I Nível A - Geografia 

852039815 Uedmauro Dias Cardoso Professor Classe I Nível A - Geografia 

852039979 Danilo Raiol De Carvalho Professor Classe I Nível A - Geografia 

852040029 Viviane Michele Farias Dos Santos Professor Classe I Nível A - Geografia 

852040429 Clévia Santos Dos Santos Professor Classe I Nível A - Geografia 

852040692 Dioni Farrapes Araujo Torres Professor Classe I Nível A - Geografia 

852040964 Bernah Batista Machado Teles Professor Classe I Nível A - Geografia 

852041272 Cicero Guilherme Teixeira Sampaio Professor Classe I Nível A - Geografia 

852041366 Werveton Luis De Amorim Costa Professor Classe I Nível A - Geografia 

852041385 Jerisvan Brito De Oliveira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852041542 Andreia Dos Santos Lira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852041651 José Cledson Pereira De Oliveira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852041654 Maria Lucia Da Silva Professor Classe I Nível A - Geografia 

852041740 Helem Cristina Alves Do Espirito Santo Professor Classe I Nível A - Geografia 

852041819 Romulo De Souza Maximo Professor Classe I Nível A - Geografia 



 

 

852041829 Susi Dos Reis Santana Professor Classe I Nível A - Geografia 

852041834 Alessandro Gatinho Dos Reis Professor Classe I Nível A - Geografia 

852042080 Sivanilton Mendes De Oliveira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852042106 Mayra Paiva De Carvalho Professor Classe I Nível A - Geografia 

852042123 Jucyara Fernandes De Souza Torres Professor Classe I Nível A - Geografia 

852042324 Maria Elizangela Reis Da Silva Professor Classe I Nível A - Geografia 

852042535 Cicero Feitosa Da Costa Neto Professor Classe I Nível A - Geografia 

852042912 Ailane Teixeira De Lima Professor Classe I Nível A - Geografia 

852043324 Roberth Rodrigues Ferreira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852043591 Benedito Fernando Farias Cardoso Professor Classe I Nível A - Geografia 

852043633 Mauro Ferreira Andrade Professor Classe I Nível A - Geografia 

852043754 Maria Betânia Rodrigues Pereira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852043798 Tiago Nunes Oliveira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852043807 Carla Daniele Silva Borcem Professor Classe I Nível A - Geografia 

852043824 Maria Das Graças Jaques Rodrigues Professor Classe I Nível A - Geografia 

852044107 Claudio Lobato Pinho Professor Classe I Nível A - Geografia 

852044246 Eronilson Santos Rodrigues Professor Classe I Nível A - Geografia 

852044378 Raqueline Quaresma Da Silva Veloso Professor Classe I Nível A - Geografia 

852044636 Gilson Dos Anjos Aires Professor Classe I Nível A - Geografia 

852044799 Rafael Melo Marques Professor Classe I Nível A - Geografia 

852045581 Aglene Maria Silva Aguiar Professor Classe I Nível A - Geografia 

852045920 Nubiane Amaral Ferreira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852045989 Halessa Dulce Paixão Batista Professor Classe I Nível A - Geografia 

852046574 Talvana Sedrim Feitosa Professor Classe I Nível A - Geografia 

852046707 Fernando Lima De Oliveira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852046917 Matheus Henrique Dos Santos Mota Professor Classe I Nível A - Geografia 

852046920 Giselle Dos Santos Teixeira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852046997 Eliana Batista Sodré Professor Classe I Nível A - Geografia 

852047028 Carlos Alberto Araujo Moraes Professor Classe I Nível A - Geografia 

852047416 Elaine Cristina Corrêa Da Silva Professor Classe I Nível A - Geografia 

852047513 Jorge David Quaresma De Oliveira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852048093 Cledison Morais De Figueredo Professor Classe I Nível A - Geografia 

852048555 Marcos Paulo Lopes Ferreira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852048582 Rodrigo Macedo Lobato Professor Classe I Nível A - Geografia 

852048787 Deise Do Socorro Aguiar Cordeiro Professor Classe I Nível A - Geografia 

852049772 Beatriz Cristina Silva Santos Professor Classe I Nível A - Geografia 

852049847 Afonso Rodrigues Da Silva Professor Classe I Nível A - Geografia 

852049893 Catiele Da Silva Sousa Professor Classe I Nível A - Geografia 

852050006 Gabriel Miranda Serrão Professor Classe I Nível A - Geografia 

852050444 Jeremias De Sousa Furtado Professor Classe I Nível A - Geografia 

852050480 Felipe Antonio Da Silva Professor Classe I Nível A - Geografia 

852050529 Eduardo Felipe Pinheiro Da Silva Professor Classe I Nível A - Geografia 

852050537 Frank Wilkinson Tavares Siqueira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852050674 Deivison Laurentino Da Rocha Professor Classe I Nível A - Geografia 

852050682 Ronald Ruan Serrão Siqueira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852050731 Rosicleia Sales Pontes Professor Classe I Nível A - Geografia 

852050881 Daniel Lima Dos Santos Professor Classe I Nível A - Geografia 

852051964 Andrew Santana Cid Professor Classe I Nível A - Geografia 



 

 

852052151 Ernandio De Seixas Tavares Professor Classe I Nível A - Geografia 

852052351 Silvano Printes Gomes Professor Classe I Nível A - Geografia 

852052589 Eduardo Jorge De Oliveira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852053348 Carlos André Dos Santos Leiva Professor Classe I Nível A - Geografia 

852053751 Lorena Rocha Damasceno Professor Classe I Nível A - Geografia 

852054826 Nívia Cristina Vieira Rocha Professor Classe I Nível A - Geografia 

852054895 Elaine Cristina Silva De Melo Professor Classe I Nível A - Geografia 

852054957 Elcivania De Oliveira Barreto Professor Classe I Nível A - Geografia 

852055342 Gerson Da Silva Professor Classe I Nível A - Geografia 

852055768 Anderson Vieira De Sena Professor Classe I Nível A - Geografia 

852056568 Eldon Rivelino Gomes Pardal Junior Professor Classe I Nível A - Geografia 

852057639 Eliziane Alves Da Silva Professor Classe I Nível A - Geografia 

852057798 Anne Morais Rodrigues Professor Classe I Nível A - Geografia 

852058361 Denise Ferreira Barreto Professor Classe I Nível A - Geografia 

852058417 Everton Cristier Tavares Barreto Professor Classe I Nível A - Geografia 

852058455 Brenda De Moraes Sousa Professor Classe I Nível A - Geografia 

852060462 Ruan Diego Ferreira Pires Professor Classe I Nível A - Geografia 

852061591 Débora Izabel Siva Do Nascimento Professor Classe I Nível A - Geografia 

852061779 Lygia Danielle Da Silva Evangelista Professor Classe I Nível A - Geografia 

852061790 Suzanna Da Silva Ferreira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852062675 Fábio Góis Da Mota Professor Classe I Nível A - Geografia 

852063363 Carla Luciane Bentes Nogueira Professor Classe I Nível A - Geografia 

852063365 Taiane Castelo Galeno Professor Classe I Nível A - Geografia 

852063667 Vânio De Queiroz Santos Professor Classe I Nível A - Geografia 

852064015 Pedro Ferreira Da Silva Neto Professor Classe I Nível A - Geografia 

852065379 Gwerson Gley Dos Santos Professor Classe I Nível A - Geografia 

852000323 Patrichi Luiz Dos Anjos Professor Classe I Nível A - História 

852000723 Francisco Negreiros Filho Professor Classe I Nível A - História 

852000883 Maria Aucilene Conde De Morais Professor Classe I Nível A - História 

852001466 José Maria Pinheiro Lima Professor Classe I Nível A - História 

852002589 James Antonio Carvalho Barras Professor Classe I Nível A - História 

852002674 Raimundo Borges Da Mota Junior Professor Classe I Nível A - História 

852002721 Wanderson Do Rosario Noleto Professor Classe I Nível A - História 

852003120 Juscilania Miranda Ribeiro Professor Classe I Nível A - História 

852003301 José Antonio Costa Da Silva Professor Classe I Nível A - História 

852003651 Ana Maria Carneiro Da Silva Pereira Professor Classe I Nível A - História 

852003715 Cássia Cristi Arnoud De Souza Professor Classe I Nível A - História 

852003843 Heliana Costa Dos Santos Professor Classe I Nível A - História 

852005743 Oziane De Jesus De Lima Mota Professor Classe I Nível A - História 

852006460 Edilson Silva Dos Santos Professor Classe I Nível A - História 

852007629 Clerison Saraiva Rodrigues Professor Classe I Nível A - História 

852008909 Renata Souza Barros Professor Classe I Nível A - História 

852009158 Álvaro Gomes De Sousa Professor Classe I Nível A - História 

852010393 Carla Olímpia De Sousa Silva Professor Classe I Nível A - História 

852010730 Aline Lucimar Dos Santos Alves Professor Classe I Nível A - História 

852010990 Judson Silva Mendes Professor Classe I Nível A - História 

852012630 Erika Sousa Almeida Professor Classe I Nível A - História 

852013114 Ronaldo De Souza Castro Professor Classe I Nível A - História 



 

 

852014333 Abrão Pereira Do Nascimento Professor Classe I Nível A - História 

852014558 Cléber Diego Souza Dos Santos Professor Classe I Nível A - História 

852015785 Hernandes Souza Silva Professor Classe I Nível A - História 

852016398 Liliane De Borba Oliveira Professor Classe I Nível A - História 

852017234 Vinícius Mendes Furtado Professor Classe I Nível A - História 

852017510 Maria Marcia Da Silva Professor Classe I Nível A - História 

852018773 Isaac Rodrigues Santos Professor Classe I Nível A - História 

852018801 Hingrid Renalle Farias Bezerra Professor Classe I Nível A - História 

852019784 Edival Magalhães Dos Santos Professor Classe I Nível A - História 

852020637 Reginaldo Silva Ribeiro Professor Classe I Nível A - História 

852021982 Adriano De Lima Barbosa Professor Classe I Nível A - História 

852022048 Mayara Roberta Araujo Rocha Professor Classe I Nível A - História 

852022199 Ana Cristina Porto De Albuquerque Professor Classe I Nível A - História 

852022768 Caroline Barroso Miranda Professor Classe I Nível A - História 

852023829 Maria Alcilene Silva De Siqueira Professor Classe I Nível A - História 

852025902 Elizane Gonçalves Miranda Professor Classe I Nível A - História 

852025952 Igor Rafhael Santos Ferreira Professor Classe I Nível A - História 

852026189 Victor Costa Rodrigues Professor Classe I Nível A - História 

852026562 Raimundo Nonato De Sousa Trindade Professor Classe I Nível A - História 

852027670 Erisvaldo Pereira De Souza Professor Classe I Nível A - História 

852028268 Samara Do Nascimento Santos Professor Classe I Nível A - História 

852028426 Agnaeldo Áquila Viana Dos Santos Professor Classe I Nível A - História 

852028810 Adair José Da Silva Ferreira Professor Classe I Nível A - História 

852029040 Jeany Muniz De Aguiar Professor Classe I Nível A - História 

852029049 Héverton Araujo Machado Professor Classe I Nível A - História 

852029404 Alex Dos Anjos Fernandes Professor Classe I Nível A - História 

852029461 Maria De Jesus Pereira Rodrigues Monte Professor Classe I Nível A - História 

852029784 Carlos André Lorena Martins Professor Classe I Nível A - História 

852030443 Fernando Nazareno Ribeiro Caldas Professor Classe I Nível A - História 

852030457 Arlena Moraes Soares Professor Classe I Nível A - História 

852031681 André De Melo Santos Professor Classe I Nível A - História 

852032269 Joany Lima Santos Professor Classe I Nível A - História 

852032913 Wanderson Brito Dos Santos Professor Classe I Nível A - História 

852033037 Denis Felhipe Souza Melo Professor Classe I Nível A - História 

852033407 Kleber Tadeu Pinheiro Da Cunha Professor Classe I Nível A - História 

852033787 Herom Franklin Pinheiro Rodrigues Professor Classe I Nível A - História 

852034408 Angelino Da Silva Souza Professor Classe I Nível A - História 

852034462 Jhemerson Costa Santos Professor Classe I Nível A - História 

852035613 Daniela Maria Baia Da Silva Professor Classe I Nível A - História 

852036855 Alessandra Regina E Souza Mafra Professor Classe I Nível A - História 

852036980 Rozemberg Ribeiro De Almeida Professor Classe I Nível A - História 

852038114 Lennon De Oliveira Nascimento Professor Classe I Nível A - História 

852038208 Everton Carlos Naiff Botelho Professor Classe I Nível A - História 

852039230 Allyson Fabricio Freitas De Souza Professor Classe I Nível A - História 

852040265 Marcelo Amaral Da Silva Professor Classe I Nível A - História 

852040489 Francisca De Sousa Silva Bezerra Professor Classe I Nível A - História 

852041578 Neles Maia Da Silva Professor Classe I Nível A - História 

852042586 Adailson Santos Pereira Professor Classe I Nível A - História 



 

 

852043269 Rogerio Conceição Monte Brito Professor Classe I Nível A - História 

852044031 Ronan Ronato Da Silva Lins Professor Classe I Nível A - História 

852044133 Geraldo Magella De Menezes Neto Professor Classe I Nível A - História 

852045088 Silvaldo Prestes Pinto Professor Classe I Nível A - História 

852045092 Jorge Lopes Dionisio Filho Professor Classe I Nível A - História 

852045917 Marcos Antonio Amorim Lemos Professor Classe I Nível A - História 

852046705 Raphael Davila Santos De Souza Professor Classe I Nível A - História 

852048102 Antonio Costa Torres Professor Classe I Nível A - História 

852049059 Marcelo Ferreira Lobo Professor Classe I Nível A - História 

852049128 Odair Jose Costa Gomes Professor Classe I Nível A - História 

852050645 Denilson José Maués Viana Professor Classe I Nível A - História 

852051179 Josefa Lúcia Morais Silva Professor Classe I Nível A - História 

852051367 Reginaldo Lobato Viana Professor Classe I Nível A - História 

852052763 Francisco Da Silva Coelho Neto Professor Classe I Nível A - História 

852053368 Marcio Valadares Dos Santos Professor Classe I Nível A - História 

852054560 Maritelma De Souza Ferreira Professor Classe I Nível A - História 

852056514 Marcelo Freire De Castilho Professor Classe I Nível A - História 

852059086 Airton Jose De Carvalho Macedo Professor Classe I Nível A - História 

852059799 Alrenilze Gomes Simões Professor Classe I Nível A - História 

852064480 Adelson Barbosa Dos Santos Professor Classe I Nível A - História 

852064640 Manoel De Jesus Manito De Souza Professor Classe I Nível A - História 

852065654 Fabiano Da Silva Ramos Professor Classe I Nível A - História 

852067649 Gilson Felix Da Silva Professor Classe I Nível A - História 

852001544 Ronaldo De Deus Machado Professor Classe I Nível A - Inglês 

852001659 Dayane Cristina Da Silva Figueiredo Professor Classe I Nível A - Inglês 

852002077 Danielly Weerdy Oliveira De Jesus Professor Classe I Nível A - Inglês 

852002601 Tainá Pereira Do Nascimento Professor Classe I Nível A - Inglês 

852002985 Solange Da Cruz Alves Professor Classe I Nível A - Inglês 

852004563 Mariane Rabelo Da Costa Pompeu Professor Classe I Nível A - Inglês 

852005269 Luciara Maria Alves Amorim Professor Classe I Nível A - Inglês 

852005457 Andrea Mendes De Barros Xavier Rodrigues Professor Classe I Nível A - Inglês 

852005644 Rosiane Borges Santos Professor Classe I Nível A - Inglês 

852006082 Laio William Silva Quadros Professor Classe I Nível A - Inglês 

852006429 Arlen Bruno Nascimento Brito Professor Classe I Nível A - Inglês 

852008833 Rian Dellano Garcia Rodrigues Professor Classe I Nível A - Inglês 

852009975 Luiza Rachel Ferreira Gomes Professor Classe I Nível A - Inglês 

852012052 João Alberto Moura Franco Junior Professor Classe I Nível A - Inglês 

852013792 Grayce Anne Soares Vieira Professor Classe I Nível A - Inglês 

852015671 Maria Marciane Silva Freitas Professor Classe I Nível A - Inglês 

852016577 Marciano Cabral Dos Santos Professor Classe I Nível A - Inglês 

852016971 Jane Lima Agostini Professor Classe I Nível A - Inglês 

852018607 Ana Clara Sales De Freitas Professor Classe I Nível A - Inglês 

852022473 Francisco Soares De Araújo Da Silva Professor Classe I Nível A - Inglês 

852022548 Patrícia Maia De Oliveira Professor Classe I Nível A - Inglês 

852023662 Paulo Sergio Da Silva Soares Professor Classe I Nível A - Inglês 

852023721 Fabrício Santana Brasil Barreiros Professor Classe I Nível A - Inglês 

852023726 Francy Vladison Dos Santos Magalhães Professor Classe I Nível A - Inglês 

852025851 Cássio Rafael Pascoal Fernandes Professor Classe I Nível A - Inglês 



 

 

852025863 Moisés Rodrigues De Sena Professor Classe I Nível A - Inglês 

852027117 David Rodrigues Dos Santos Junior Professor Classe I Nível A - Inglês 

852027375 Francisco Ramos Franca Professor Classe I Nível A - Inglês 

852027857 Mauro Sérgio Dos Santos Mendes Professor Classe I Nível A - Inglês 

852028937 Roberth Christian Cutrim França Professor Classe I Nível A - Inglês 

852031543 Fabricio Rocha De Souza Leite Professor Classe I Nível A - Inglês 

852032920 Gabriel Maia Da Silva Professor Classe I Nível A - Inglês 

852034002 Breno Victor Pascoal De Morais Professor Classe I Nível A - Inglês 

852036072 Isabelly Raiane Silva Dos Santos Professor Classe I Nível A - Inglês 

852038768 Deyglyson Luan De Oliveira Ferreira Professor Classe I Nível A - Inglês 

852039862 Elen Cristina Lopes Da Silva Lobo Teixeira Professor Classe I Nível A - Inglês 

852042403 Safira Lima Macedo Professor Classe I Nível A - Inglês 

852044451 Orlando Pereira Do Nascimento Professor Classe I Nível A - Inglês 

852049258 Patrick Anselmo Da Silva Lima Professor Classe I Nível A - Inglês 

852050484 Adriele Da Silva Santos Professor Classe I Nível A - Inglês 

852050513 Benedito Carlos Ribeiro Guterres Professor Classe I Nível A - Inglês 

852051198 Itala Sarina Alencar Moreira Melo Professor Classe I Nível A - Inglês 

852054837 Natália Dos Santos Albuquerque Professor Classe I Nível A - Inglês 

852057902 Joyce Dayanne Pacheco Silva Professor Classe I Nível A - Inglês 

852061865 Joana Darc Da Silva Queiroz Professor Classe I Nível A - Inglês 

852062787 Ana Caroline Sena Gemaque Professor Classe I Nível A - Inglês 

852000103 Camila Portela De Souza Professor Classe I Nível A - Matemática 

852000166 Josimar Do Nascimento Pereira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852000231 Jacira Correa Garcia Professor Classe I Nível A - Matemática 

852000253 Merian Oliveira Nascimento Lima Professor Classe I Nível A - Matemática 

852000310 Fábio Coelho Gonçalves Professor Classe I Nível A - Matemática 

852000399 Antonio Gilvando Martins Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852000409 Hamilton Brito Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852000523 Daniel De Deus Negrão Maués Professor Classe I Nível A - Matemática 

852000531 Jonas Carvalho De Andrade Junior Professor Classe I Nível A - Matemática 

852000540 Adaílson Leitão Corrêa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852000549 Reginaldo Do Nascimento Ferreira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852000557 Elizeu De Jesus Da Conceição Professor Classe I Nível A - Matemática 

852000617 Alcinei De Oliveira Pinheiro Professor Classe I Nível A - Matemática 

852000619 Fernando Júnior Lima Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852000658 José Ricardo Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852000701 Mauro Cabral Dos Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852000759 André Barbosa Pinheiro Moraes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852000782 Nixa Sewnarine Negrao Professor Classe I Nível A - Matemática 

852000886 Fabio Soares De Vasconcelos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852000937 Wellyngton Lobato Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852001066 Ana Nayara Campos Barbosa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852001173 Eva Santos De Souza Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852001226 Patrick Lopes Martins Professor Classe I Nível A - Matemática 

852001267 Amanda De Souza Maia Professor Classe I Nível A - Matemática 

852001298 Jardel Costa Queiroz Professor Classe I Nível A - Matemática 

852001341 Aline Duarte De Souza Professor Classe I Nível A - Matemática 

852001360 Charles Ruan De Souza Gomes Professor Classe I Nível A - Matemática 



 

 

852001381 Hozana Freitas Da Costa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852001386 Timóteo Maciel Dos Reis Professor Classe I Nível A - Matemática 

852001452 Danilo Jose Freire Menezes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852001554 Paulo Ricardo De Souza Costa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852001565 Pedro Dheiky Rodrigues Monteiro Professor Classe I Nível A - Matemática 

852001587 Joao Quemel Lira Junior Professor Classe I Nível A - Matemática 

852001633 Cristovão Torres Dos Santos Morais Professor Classe I Nível A - Matemática 

852001690 Leonardo Benedito Sarraf Caetano Professor Classe I Nível A - Matemática 

852001734 Erivan Grangeiro De Morais Professor Classe I Nível A - Matemática 

852001741 Admilson Moraes Borges Professor Classe I Nível A - Matemática 

852001855 Cleyton Da Silva Andrade Professor Classe I Nível A - Matemática 

852001966 Eloy Alves Barbosa Filho Professor Classe I Nível A - Matemática 

852002180 João Filho Seixas Moraes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852002208 Mario Alexandre De Sousa Junior Professor Classe I Nível A - Matemática 

852002226 Jeorgean Alex De Assunção Luz Professor Classe I Nível A - Matemática 

852002235 Genilson Moraes Lima Professor Classe I Nível A - Matemática 

852002279 Marcelo Marques Da Rocha Professor Classe I Nível A - Matemática 

852002333 Maísa Pimentel Lopes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852002449 Adriano Dos Santos Bahia Professor Classe I Nível A - Matemática 

852002481 Ricardo Paiva De Oliveira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852002482 Nazilda Moraes Gomes Vieira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852002569 Dean Rocha De Oliveira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852002570 Wellington Felipe Tavares Barreto Professor Classe I Nível A - Matemática 

852002576 Ingred Tomazia Pires Pires Professor Classe I Nível A - Matemática 

852002584 Luis Carlos Pessoa Soares Professor Classe I Nível A - Matemática 

852002726 Wilson Rodrigues Oliveira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852002745 Flavio Pereira Dos Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852002773 Klésio Pereira De Lima Professor Classe I Nível A - Matemática 

852002792 Aderson Luis De Lima Furtado Professor Classe I Nível A - Matemática 

852002800 Nazareno Soares Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852002898 Raphael Ratis Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852002899 Jose Maria Alves Vaz Professor Classe I Nível A - Matemática 

852002979 Renato Vieira Dos Reis Professor Classe I Nível A - Matemática 

852003050 Hamilton Belo Da Silva Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852003095 José Marcos De Araújo Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852003171 Maria De Nazare Laurido Professor Classe I Nível A - Matemática 

852003239 Patricia Sheila Figueiredo Pereira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852003310 Antonio Cerino Dias Ferreira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852003419 Kelly Renilda Prestes Wanzeler Professor Classe I Nível A - Matemática 

852003422 Miriane Do Socorro Pinheiro Cardoso Professor Classe I Nível A - Matemática 

852003542 Roberio Valente Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852003591 Walburga Dos Santos Retke Professor Classe I Nível A - Matemática 

852003706 Elenilton Alex Santos Da Costa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852003763 Paulo Jose Corrêa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852003822 Glauber Da Silva Aracaty Professor Classe I Nível A - Matemática 

852003864 Waldirene De Fátima Silva Sousa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852004227 Eberval Alicio Santos Cardoso Professor Classe I Nível A - Matemática 

852004258 Fábio Barbosa Dos Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 



 

 

852004351 Leonardo Carlos Rodrigues Pantoja Professor Classe I Nível A - Matemática 

852004362 Ana Regina Dos Prazeres Cunha Professor Classe I Nível A - Matemática 

852004373 Dailton Silas Sousa Silveira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852004461 Bianca Dos Passos Assunção Professor Classe I Nível A - Matemática 

852004580 Rogério Michel De Oliveira Matni Professor Classe I Nível A - Matemática 

852004708 Eliana Bentes Feitosa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852004817 Roberto Ribeiro Dos Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852005025 Deizyane Souza Ferreira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852005450 Erenilson Rodrigues Soares Professor Classe I Nível A - Matemática 

852005579 Rodrigo Cruz Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852005678 Deuzanira Ribeiro Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852005792 Mariana Mourão Omena Professor Classe I Nível A - Matemática 

852005888 Jefferson Moura Do Nascimento Professor Classe I Nível A - Matemática 

852005934 Tayna Nadjanara Rodrigues De Aguiar Professor Classe I Nível A - Matemática 

852005940 Alvaro Pereira Lopes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852005948 Fábio Guimarães Sousa De Oliveira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852006204 Élida Kele Conceição De Lima Professor Classe I Nível A - Matemática 

852006404 Danilo Pereira Pedreira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852006421 Cassiano Moraes Guerreiro Professor Classe I Nível A - Matemática 

852006444 Silvana Goretti Luz E Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852006487 Tadeu Do Nascimento Cordovil Professor Classe I Nível A - Matemática 

852006515 Rogerio Soares Leite Professor Classe I Nível A - Matemática 

852006520 Alcimara De Oliveira Braga Do Amaral Professor Classe I Nível A - Matemática 

852006652 Márcio Rodrigo Da Rocha Pinheiro Professor Classe I Nível A - Matemática 

852006665 Julio Cezar Araujo Nascimento Professor Classe I Nível A - Matemática 

852006668 Márcia Pinheiro Alves Professor Classe I Nível A - Matemática 

852006754 Robson Do Carmo Dutra Dias Professor Classe I Nível A - Matemática 

852006772 Marilia Nascimento Costa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852006794 Maria Da Conceição Silva Soares Professor Classe I Nível A - Matemática 

852007022 Eric Marcelo Nascimento Da Costa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852007142 Irineu Neto Leite Gonçalves Professor Classe I Nível A - Matemática 

852007158 Helton Alexandre Sousa De Oliveira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852007177 Marilia De Lima Vasconcelos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852007323 Alana Rodrigues Dos Passos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852007344 Paulo Cezar Batista De Magalhaes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852007356 Murilo Santos Carneiro Professor Classe I Nível A - Matemática 

852007397 Elaine Cristina Da Silva Maia Professor Classe I Nível A - Matemática 

852007452 Lucas Da Silva Tavares Professor Classe I Nível A - Matemática 

852007665 Thaise Evelyn Pereira De Andrade Professor Classe I Nível A - Matemática 

852007691 Elenize Do Socorro Dos Santos Medeiros Professor Classe I Nível A - Matemática 

852007814 Erison Gusmão Vila Real Professor Classe I Nível A - Matemática 

852008018 Jainses De Souza Barreto Professor Classe I Nível A - Matemática 

852008032 Jackson Roberto Carvalho De Souza Professor Classe I Nível A - Matemática 

852008048 Dayane Pereira Martins Professor Classe I Nível A - Matemática 

852008163 Danielle Baia Da Costa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852008227 Rosana Pereira Gomes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852008231 Adriana Do Nascimento Barbosa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852008600 Henrique Rodrigues De Moraes Professor Classe I Nível A - Matemática 



 

 

852008774 Nayara Helanne Carneiro Barros Professor Classe I Nível A - Matemática 

852009039 Andreia Macedo Dos Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852009086 Ana Paula Nascimento Pegado Couto Professor Classe I Nível A - Matemática 

852009110 Patricia Leal Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852009218 Clarisvaldo Gallina De Souza Professor Classe I Nível A - Matemática 

852009350 Henrique Neto Cruz Nunes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852009351 Misael Pantoja Cuimar Professor Classe I Nível A - Matemática 

852009541 Dolores Souza Da Mata De Oliveira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852009703 Andre Luiz Pauxis Monteiro Professor Classe I Nível A - Matemática 

852009749 Jean Serrão Barbosa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852009878 Louise De França E Silva Couto Professor Classe I Nível A - Matemática 

852009889 Lucas Cardoso Conceição Professor Classe I Nível A - Matemática 

852009901 Rubens Alves De Lima Junior Professor Classe I Nível A - Matemática 

852009911 Alzenira Da Silva Leão Professor Classe I Nível A - Matemática 

852009939 Hildeberto Costa Leite Professor Classe I Nível A - Matemática 

852010114 Cidinéia Gonçalves Lobato Professor Classe I Nível A - Matemática 

852010252 Mauro Alex Félix Bentes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852010273 Vanessa De Cassia Asevedo Almeida Professor Classe I Nível A - Matemática 

852010712 Yanne Yasmin Pinheiro Carvalho Professor Classe I Nível A - Matemática 

852010780 Caio Jamelli De Souza Macêdo Professor Classe I Nível A - Matemática 

852010967 José Moreira Soares Professor Classe I Nível A - Matemática 

852011124 Renerson Rennee Malato De Souza Professor Classe I Nível A - Matemática 

852011244 Ana Silvia De Souza Brito Professor Classe I Nível A - Matemática 

852011343 Caroline Angelica Schmidt Professor Classe I Nível A - Matemática 

852011375 Elton Medino Dos Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852011458 Ronilson Aquino Silva De Santana Professor Classe I Nível A - Matemática 

852011716 Herbete França Moreno Oliveira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852011729 Joel Da Costa Borges Professor Classe I Nível A - Matemática 

852011821 Paulo Junior Moraes De Souza Professor Classe I Nível A - Matemática 

852012141 Marcos Vinícius De Sousa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852012200 Fabricio Jose Da Silva Viana Professor Classe I Nível A - Matemática 

852012374 Luis Miguel De Moura Nunes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852012383 Andrey Helton Goulart Flexa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852012388 Dhone Fonseca Cerdeira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852012419 Rodrigo Costa Andrade Professor Classe I Nível A - Matemática 

852012448 Anderson Luiz Lima Rodrigues Professor Classe I Nível A - Matemática 

852012479 Endrigo Rafael De Almeida Ferreira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852012681 Marli Amaral Dos Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852012789 Anderson Luis Da Silva Batista Professor Classe I Nível A - Matemática 

852012909 Ândrea De Sousa Vasconcelos Nina Professor Classe I Nível A - Matemática 

852012959 Adam Werner Rosario De Andrade Professor Classe I Nível A - Matemática 

852013154 Pedrilene Aymee De Queiroz Santana Professor Classe I Nível A - Matemática 

852013190 Mikaele Corrêa Dos Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852013195 Cleude Moraes Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852013272 Max Greco Dos Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852013406 Wendell Carlos Nunes Barbosa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852013428 Maria Alice De Vasconcelos Feio Messias Professor Classe I Nível A - Matemática 

852013499 Rogerio Ramos Do Vale Professor Classe I Nível A - Matemática 



 

 

852013757 Luiz Claudio Coelho Costa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852013771 Wemerson Diego Pinto Trindade Professor Classe I Nível A - Matemática 

852013776 Silvia Caroline Salgado Pena Professor Classe I Nível A - Matemática 

852013854 Daniela Oliveira Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852014022 Sires Junior Paz Bentes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852014036 Luiz Guilherme Pantoja Moreira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852014265 Raimundo Nonato Costa Alves Professor Classe I Nível A - Matemática 

852014682 Rafael Augusto Duarte Guimaraes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852014822 Hélcio Da Costa Gadelha Professor Classe I Nível A - Matemática 

852015129 Jefferson De Jesus Melo Macedo Professor Classe I Nível A - Matemática 

852015156 Iran Abib Valente Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852015419 Gleicy Taires Jordão Dos Reis Professor Classe I Nível A - Matemática 

852015623 Silas Eduan Pompeu Amorim Professor Classe I Nível A - Matemática 

852015687 Djalma Trindade Borges Professor Classe I Nível A - Matemática 

852015793 Eziel Augusto Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852015850 Lucas Travassos Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852015897 Ruan Lobato Guedes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852015902 Alexsandra Carlos Souza Professor Classe I Nível A - Matemática 

852016034 Francinete Da Trindade Matoso Professor Classe I Nível A - Matemática 

852016145 Ester Moreira E Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852016289 Santiago Vanderlei Ribeiro Professor Classe I Nível A - Matemática 

852016365 Nelson Ayan Ferreira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852016443 Natália De Jesus Ferreira Da Cunha Professor Classe I Nível A - Matemática 

852016479 Luiz Aley Silva Gomes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852016480 Helena Cristina Lourenco Sousa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852016505 Douglas Pereira De Moraes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852016707 Fabrício Lima Dos Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852017059 Regina Célia Da Silva Rebelo Professor Classe I Nível A - Matemática 

852017407 Andresson Barbosa Leopoldino Professor Classe I Nível A - Matemática 

852017471 Raquel Samara Kizewsky Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852017506 Osmar Gonçalves Lopes Neto Professor Classe I Nível A - Matemática 

852017552 Paulo Cicero Barros Da Rocha Professor Classe I Nível A - Matemática 

852017564 Paulo Ferreira Da Gama Professor Classe I Nível A - Matemática 

852017591 Almério Dutra Agrassar Professor Classe I Nível A - Matemática 

852017779 Gustavo Castanheira Peixoto Professor Classe I Nível A - Matemática 

852017898 Charles Da Rocha Pereira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852017935 Tonio Carlos De Oliveira Rabelo Professor Classe I Nível A - Matemática 

852017985 José Ricardo Almeida Dos Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852018046 Luciano Da Silva Brandao Professor Classe I Nível A - Matemática 

852018186 Edinaldo De Jesus Costa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852018273 Rosiléia Cardoso Palmeira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852018304 José Raimundo Ferreira De Oliveira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852018318 Salua Quemel Barros Professor Classe I Nível A - Matemática 

852018535 Marley Talita De Sousa Balieiro Professor Classe I Nível A - Matemática 

852018558 Luan Figueiredo Correa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852018590 Valdi Machado Cardoso Professor Classe I Nível A - Matemática 

852018610 Inez Gizandra De Sousa Bentes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852019011 Rayane Silva E Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 



 

 

852019178 Dielle De Jesus Carvalho Viana Professor Classe I Nível A - Matemática 

852019668 Alberto Luís Castro Reis Professor Classe I Nível A - Matemática 

852019785 Luciana Rodrigues Barbosa Irino Professor Classe I Nível A - Matemática 

852019798 Alexandre Ferreira Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852019826 Vitor Jordy Farias Vale Professor Classe I Nível A - Matemática 

852019892 Manoel Candido Da Silva Carneiro Professor Classe I Nível A - Matemática 

852019955 Miguel Júnior Almeida Pinto Professor Classe I Nível A - Matemática 

852020194 Jonas De Sousa Leitão Professor Classe I Nível A - Matemática 

852020360 Maicon Michael Trindade De Cristo Professor Classe I Nível A - Matemática 

852020380 Denize Oleastre Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852020431 Giancarlo Secci De Souza Pereira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852020569 Jobson Marques Leão Professor Classe I Nível A - Matemática 

852020755 Martarene Silva Da Cunha Professor Classe I Nível A - Matemática 

852020798 Islândia César De Figueiredo Professor Classe I Nível A - Matemática 

852020935 Evaldo Júnior De Azevedo Cordovil Professor Classe I Nível A - Matemática 

852021056 Diógenes Gonçalves De Holanda Júnior Professor Classe I Nível A - Matemática 

852021073 José Bruno Conceição Alves Professor Classe I Nível A - Matemática 

852021140 Luciano Afonso Duarte Milhomes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852021205 Antonio Vanderlei Carneiro Da Costa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852021262 Francisco Tiago Da Silva Mesquita Professor Classe I Nível A - Matemática 

852021355 Joilson Sena De Sousa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852021366 Antônio Carlos Santos Seabra Professor Classe I Nível A - Matemática 

852021386 Regina Do Socorro Mourão Nascimento Professor Classe I Nível A - Matemática 

852021493 Luiz Carlos Soares Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852021935 Pablo Souza Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852021958 Vandey Trajano Soares Professor Classe I Nível A - Matemática 

852021984 Jhonnantan Lennon Da Silva Dos Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852022011 Maria Roseli Alves Da Silva Dos Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852022100 Marcio Odilio Cerveira De Oliveira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852022342 Wisley Silva Dos Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852022368 Denyson Rodrigo Correa E Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852022439 Raimundo Flávio Almeida Oliveira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852022561 Nayara Dos Santos Rodrigues Professor Classe I Nível A - Matemática 

852022570 Luciana Samara Maia De Sousa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852022888 José Flores Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852022971 Doalcei Correa De Miranda Professor Classe I Nível A - Matemática 

852023123 José Maria Magno Pereira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852023129 Gabriel Fernando Costa Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852023307 Ana Caroline Souza Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852023310 Denilson Ferreira De Aguiar Professor Classe I Nível A - Matemática 

852023345 Carlos Antonio Da Silva Matos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852023476 Domingos Lopes Da Silva Filho Professor Classe I Nível A - Matemática 

852023573 Vancley Dos Santos Borges Professor Classe I Nível A - Matemática 

852023587 Lucas Gomes De Sousa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852023622 Josue Silva Pantoja Professor Classe I Nível A - Matemática 

852023644 Francisco José Ferreira Costa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852023878 Jerusa Ainoã Palheta De Souza Professor Classe I Nível A - Matemática 

852024060 Eddie José De Jesus Sousa Professor Classe I Nível A - Matemática 



 

 

852024158 Washingtom Luiz Godinho Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852024322 Jéssica Rodrigues De Souza Professor Classe I Nível A - Matemática 

852024438 Valdeilson Mendes Dos Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852024510 Josmário Farias De Sousa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852024638 Aline Oliveira Souza Professor Classe I Nível A - Matemática 

852024740 Lissa Nareli Dos Reis Portela Professor Classe I Nível A - Matemática 

852024885 Isaias Neres Pinto Professor Classe I Nível A - Matemática 

852024926 Fábio Gean Cardoso Rêgo Professor Classe I Nível A - Matemática 

852024930 Leosvaldo Souza Andrade Professor Classe I Nível A - Matemática 

852025017 Ademilton Barreto Facundes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852025036 Robson Da Silva Nunes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852025084 Altobele Leao Gaia Professor Classe I Nível A - Matemática 

852025099 Orlene Uiára De Souza Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852025392 Raimundo Laudemir Dos Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852025487 Valdiane Araujo Santana Professor Classe I Nível A - Matemática 

852025603 Luisa De Marilac Da Silva Reis Professor Classe I Nível A - Matemática 

852025788 Rogerio Da Silva Melo Professor Classe I Nível A - Matemática 

852025973 Kelly Thayara Ferreira Monteiro Professor Classe I Nível A - Matemática 

852025989 Rosiney Pantoja Lobato Professor Classe I Nível A - Matemática 

852026002 Rossieli Siqueira Dos Anjos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852026013 Ronilson Sousa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852026082 Cléber Júnior Costa Ferreira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852026155 Vanderlei Silva Neis Professor Classe I Nível A - Matemática 

852026302 Tatiane Pereira Da Costa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852026343 Marcelo Augusto Batista De Campos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852026376 Raimundo De Jesus Da Silva Souza Professor Classe I Nível A - Matemática 

852026397 Francisco Diogo Lopes Filho Professor Classe I Nível A - Matemática 

852026486 Leandro De Jesus Baia Professor Classe I Nível A - Matemática 

852026600 José Cardoso De Lima Filho Professor Classe I Nível A - Matemática 

852026605 Dilene Rodrigues Wanzeler Professor Classe I Nível A - Matemática 

852026803 Sebastião Fonseca Da Cunha Professor Classe I Nível A - Matemática 

852026849 Raquel Silva Pereira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852027154 Romário Ferreira Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852027155 Álvaro Emílio Moraes Dos Reis Professor Classe I Nível A - Matemática 

852027206 Debora Lopes Siqueira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852027259 Mario Henrique Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852027293 Abias De Nazaré Teixeira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852027352 Gleeydson Fernando Lima Borges Professor Classe I Nível A - Matemática 

852027355 Artur Lira Dos Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852027532 Mauro Botelho Feio Professor Classe I Nível A - Matemática 

852027921 Iago Monteiro Albuquerque Professor Classe I Nível A - Matemática 

852027954 Thiago Marques De Almeida Professor Classe I Nível A - Matemática 

852028080 Dalila Reis Grippa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852028200 Gilmax Rodrigues Wanzeler Professor Classe I Nível A - Matemática 

852028329 Paulo Roberto Melo Garcia Professor Classe I Nível A - Matemática 

852028372 Jakelline De Aquino Batista Professor Classe I Nível A - Matemática 

852028449 Tharllys Reis Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852028482 Maria Julia Graciela Costa Conegundes Professor Classe I Nível A - Matemática 



 

 

852028620 Abner Brian Ferreira Barbosa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852028869 Anderson Amaro Vieira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852028887 Domingos Belo Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852028922 Marcos Tadeu Dos Santos Pereira De Barros Professor Classe I Nível A - Matemática 

852028962 Leticia Da Silva Torres Professor Classe I Nível A - Matemática 

852029081 Raimunda Ediane Da Silva Cabral Professor Classe I Nível A - Matemática 

852029317 Dayanne Nicolle Rocha De Carvalho Professor Classe I Nível A - Matemática 

852029432 Carla Lima Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852029450 Elaine Cristina Da Silva Soares Professor Classe I Nível A - Matemática 

852029516 Naelton Rodrigues Alves Professor Classe I Nível A - Matemática 

852029525 Marcio Rodrigues Portela Professor Classe I Nível A - Matemática 

852029732 Benedito Azevedo Dos Santos Júnior Professor Classe I Nível A - Matemática 

852029914 Marcelo Rodrigo Batista Gomes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852030107 Heraldo Cleumar De Vasconcelos Rebelo Professor Classe I Nível A - Matemática 

852030164 Marcos Antonio Duarte Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852030194 Geraldo Alves Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852030347 Rosenilton Rocha Da Costa Monteiro Professor Classe I Nível A - Matemática 

852030359 Vagner Kerman Alves Rodrigues Professor Classe I Nível A - Matemática 

852030628 Higo Da Silva Morais Professor Classe I Nível A - Matemática 

852030783 Elen Karoline Pereira Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852030809 Diego De Cássio Travassos Fonseca Professor Classe I Nível A - Matemática 

852030813 Leonardo Da Silva Brito Professor Classe I Nível A - Matemática 

852030873 Luiz Otavio Ferreira Ferreira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852031092 Carlos Mariani Duarte Lameira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852031096 Waldilea Pantoja De Paiva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852031165 Eliana Beserra Dos Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852031310 Anibal Carvalho De Carvalho Professor Classe I Nível A - Matemática 

852031357 Gleidscielson De Souza Peixoto Professor Classe I Nível A - Matemática 

852031456 Walter Emidio Coelho Bernardo Professor Classe I Nível A - Matemática 

852031582 Rubervan Da Silva Leite Professor Classe I Nível A - Matemática 

852031812 Helden Tiago Batista Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852031949 Saulo Michel Espindula Dias Professor Classe I Nível A - Matemática 

852031954 Mario Alexandre Braga Fernandes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852031999 Gerson Luíz De Carvalho Carréra Professor Classe I Nível A - Matemática 

852032063 Macirley Barroso De Souza Professor Classe I Nível A - Matemática 

852032087 Fábio Jânio Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852032258 Alexandre Barbosa Neves Professor Classe I Nível A - Matemática 

852032446 Fabricio Barros Barbosa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852032612 Roberto Leirson Bezerra Langer Professor Classe I Nível A - Matemática 

852032623 Tais Rocha Da Silva Lima Professor Classe I Nível A - Matemática 

852032773 Willa Nayana Corrêa Almeida Professor Classe I Nível A - Matemática 

852032788 Samy De Sousa Lourenco Professor Classe I Nível A - Matemática 

852032929 Jailson Cuimar Paz Professor Classe I Nível A - Matemática 

852033056 Cleber Da Silva Santos Junior Professor Classe I Nível A - Matemática 

852033151 Luisa Ramos Espirto Santo Professor Classe I Nível A - Matemática 

852033227 José Alfredo Ramos De Souza Professor Classe I Nível A - Matemática 

852033234 Edilson Rodrigues Ferreira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852033365 Valderio Oliveira Rodrigues Professor Classe I Nível A - Matemática 



 

 

852033461 Pedro Robson Pascoal Ribamar Professor Classe I Nível A - Matemática 

852033480 Lais Milena Da Silva Oliveira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852033821 Waldir Andre Moreira Marçal Professor Classe I Nível A - Matemática 

852033882 Wenderson Dreir José Garrido Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852033897 Oldack Conceição Serpa Neto Professor Classe I Nível A - Matemática 

852034044 Verena Cissa Barbosa De Castro Freitas Professor Classe I Nível A - Matemática 

852034051 Aleixo Vieira Costa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852034065 Levy Da Silva Tavares Professor Classe I Nível A - Matemática 

852034115 Kalinne Dos Santos Pereira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852034165 Silmara De Sousa Britto Professor Classe I Nível A - Matemática 

852034221 Roseane Justino Barbosa Coutinho Professor Classe I Nível A - Matemática 

852034299 Ronaldo Lima Medeiros Professor Classe I Nível A - Matemática 

852034321 Sandra Dias Sousa Lima Professor Classe I Nível A - Matemática 

852034327 Marcos Lima E Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852034392 Augusto Pitauan De Castro Professor Classe I Nível A - Matemática 

852034439 Antônia Samanta Martins De Oliveira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852034454 Paulo Cristiano Abreu De Jesus Professor Classe I Nível A - Matemática 

852034484 Nubia Mesquita Souza Professor Classe I Nível A - Matemática 

852034565 Eliakim Carlos Valois Pereira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852034602 Reinaldo Borges Santana Professor Classe I Nível A - Matemática 

852034648 Renato Santos Gonçalves Professor Classe I Nível A - Matemática 

852034709 Carlene Da Silva Gomes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852034839 Adriane Trindade Lopes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852035026 Elane Do Socorro Almeida De Lima Professor Classe I Nível A - Matemática 

852035186 André De Oliveira Pinheiro Professor Classe I Nível A - Matemática 

852035194 Angela Xavier Alves Costa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852035266 Carlesom Dos Santos Piano Professor Classe I Nível A - Matemática 

852035292 Valmi Pereira De Oliveira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852035301 Alcindo Chagas Ferreira Junior Professor Classe I Nível A - Matemática 

852035558 Sileuza Pereira Batista Professor Classe I Nível A - Matemática 

852035584 Rosivan Da Silva Pimentel Professor Classe I Nível A - Matemática 

852036173 Sebastião Corrêa Valente Professor Classe I Nível A - Matemática 

852036267 Katiane Ribeiro Dos Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852036615 Francinei Tavares Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852036668 Regiane Pinto Nascimento Professor Classe I Nível A - Matemática 

852036865 Adriano Xavier Ramos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852036939 Admilson Amilcar Martins Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852037140 André Luiz Carvalho Dos Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852037310 Oseas Rodrigues Cota Professor Classe I Nível A - Matemática 

852037406 Doralice Dias Pereira De Souza Professor Classe I Nível A - Matemática 

852037486 Charleano Mendes Do Nascimento Professor Classe I Nível A - Matemática 

852037700 Rogerio Santos Dos Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852037883 Pedro Michel Platiny De Assis Gomes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852037899 Diego Da Costa Araujo Professor Classe I Nível A - Matemática 

852038061 Odair Sandro Miranda De Brito Professor Classe I Nível A - Matemática 

852038479 José Ronaldo De Lima Professor Classe I Nível A - Matemática 

852038491 Brena De França Farias Professor Classe I Nível A - Matemática 

852038511 Rosilene Da Trindade Barbosa Professor Classe I Nível A - Matemática 



 

 

852038702 Elias Paulo Macedo Neto Professor Classe I Nível A - Matemática 

852038738 Dioclécio Kássio Bento Morais Professor Classe I Nível A - Matemática 

852038862 Alexandro Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852039001 Clarismar Mescouto Professor Classe I Nível A - Matemática 

852039034 Ediclay Assunção Da Cruz Professor Classe I Nível A - Matemática 

852039126 Maria José Pena Ferreira Moraes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852039127 Jordana Raquel Da Silva Lopes Miné Professor Classe I Nível A - Matemática 

852039139 Thiago Da Silva Laurindo Professor Classe I Nível A - Matemática 

852039296 Jucelino Camoes De Lima Professor Classe I Nível A - Matemática 

852039343 Adrianny Do Socorro Pardal Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852039597 Eleson Silva Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852039617 Magno Abraao De Brito Professor Classe I Nível A - Matemática 

852039749 Bruno Sebastião Rodrigues Da Costa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852039975 Fernando Roberto Braga Colares Professor Classe I Nível A - Matemática 

852040065 Raphael Da Silva Mendes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852040085 Fabio Costa Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852040234 Ana Maria Chagas Dos Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852040338 Luis Carlos Teixeira Lopes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852040402 Léia Veiga Gonçalves Professor Classe I Nível A - Matemática 

852040770 Gildevane Feitosa Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852041005 Diemerson Salomão Negrão Maués Professor Classe I Nível A - Matemática 

852041171 Israel Gonzalez Professor Classe I Nível A - Matemática 

852041226 Deimison Leite De Souza Professor Classe I Nível A - Matemática 

852041535 Anderson Denis Silva Negrao Professor Classe I Nível A - Matemática 

852041708 Natali De Jesus Ferreira De Miranda Professor Classe I Nível A - Matemática 

852041790 Leilane Karine Souza Luz Professor Classe I Nível A - Matemática 

852042026 Valeria Ferreira Santa Rosa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852042088 Rafaelli Cardoso Quaresma Professor Classe I Nível A - Matemática 

852042089 Diego Pereira Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852042440 Anderson Teles Miranda De Carvalho Professor Classe I Nível A - Matemática 

852042556 Andreia Melo E Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852042742 Antonio Aldeci Alves Do Rosário Junior Professor Classe I Nível A - Matemática 

852042781 Emerson Carneiro Galvão Professor Classe I Nível A - Matemática 

852042804 Nedson Pereira De Lima Professor Classe I Nível A - Matemática 

852042959 Genaina Sousa De Oliveira Maciel Professor Classe I Nível A - Matemática 

852043166 Leonardo Macêdo Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852043174 Arnon Fernando Ramos Pereira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852043293 José Rocha Neto Professor Classe I Nível A - Matemática 

852043446 Josicleide Dos Santos Lima Professor Classe I Nível A - Matemática 

852043852 Jefferson Cardoso Van De Graaf Professor Classe I Nível A - Matemática 

852043858 Delk Fernando Batista Garcia Professor Classe I Nível A - Matemática 

852043870 Delmiro Ribeiro Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852043950 Vanessa Do Socorro Lisboa Balieiro Professor Classe I Nível A - Matemática 

852043961 Josilene Pereira Valente Professor Classe I Nível A - Matemática 

852043983 Eli Járede Dangelo Viana Professor Classe I Nível A - Matemática 

852044250 Romário Silva Duarte Professor Classe I Nível A - Matemática 

852044293 Denis Pereira Dias Professor Classe I Nível A - Matemática 

852044320 Cristina Frota Da Conceição Mendes Professor Classe I Nível A - Matemática 



 

 

852044345 Leandro Ferreira Pereira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852044388 Francisco Rodrigues Boga Neto Professor Classe I Nível A - Matemática 

852044397 Pablo Alves Gatinho Professor Classe I Nível A - Matemática 

852044493 Vanessa Rodrigues De Oliveira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852044684 Domingos Da Silva E Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852044798 Domingos Da Conceição Júnior Professor Classe I Nível A - Matemática 

852044979 Edailze Pelutti De Aquino Professor Classe I Nível A - Matemática 

852045067 Heliane Do Socorro Piedade De Moura Professor Classe I Nível A - Matemática 

852045255 Maurício Neves Branco Professor Classe I Nível A - Matemática 

852045474 Marcos Ribeiro Schafaschek Professor Classe I Nível A - Matemática 

852045511 Jéssica Ribeiro Andrade Professor Classe I Nível A - Matemática 

852045560 Divaldo Junior Dos Passos Dos Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852045569 Ana Brandão De Souza Professor Classe I Nível A - Matemática 

852045639 Cimara Ferreira Freire Professor Classe I Nível A - Matemática 

852045689 Leonardo Da Silva Rosas Professor Classe I Nível A - Matemática 

852045774 José Eurivan Rodrigues Dos Santos Júnior Professor Classe I Nível A - Matemática 

852045913 Francisco Garcia De Moura Professor Classe I Nível A - Matemática 

852045924 Jefferson Vieira Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852045949 Marcelo Lima De Souza Professor Classe I Nível A - Matemática 

852046047 Vitor Mauro De Andrade Frazão Professor Classe I Nível A - Matemática 

852046266 Rosinaldo De Souza Lima Junior Professor Classe I Nível A - Matemática 

852046338 Rivaldo Roberto Monteiro Pinheiro Professor Classe I Nível A - Matemática 

852046415 Helane Cristina Aguiar Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852046462 Nina Cristina Moreira Mafra Professor Classe I Nível A - Matemática 

852046501 Cleber Da Silva Nogueira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852046535 Aldo Moreira Tenório Professor Classe I Nível A - Matemática 

852046654 Gerson Cruz De Barros Junior Professor Classe I Nível A - Matemática 

852046803 Paula Caroline De Matos Montes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852046941 Felipe Lima Cavalcante Professor Classe I Nível A - Matemática 

852046994 Bruna Oliveira Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852047013 Elane Pereira De Moraes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852047194 Flavio Daniel Luz Rego Professor Classe I Nível A - Matemática 

852047278 Poliana Alves Mendes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852047343 Rafael Lameira Barros Professor Classe I Nível A - Matemática 

852047355 Francisca Janice Dos Santos Fortaleza Professor Classe I Nível A - Matemática 

852047479 Antonio Pereira Da Conceição Professor Classe I Nível A - Matemática 

852047490 Klaus Mairan Laurido Do Carmo Professor Classe I Nível A - Matemática 

852047743 Haroldo Granjeiro Da Silva Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852047796 Rayane Silva Duarte Professor Classe I Nível A - Matemática 

852047905 Moises Monteiro Pinheiro Professor Classe I Nível A - Matemática 

852048850 Robson Nazareno Barbosa De Aguiar Professor Classe I Nível A - Matemática 

852048908 Adson Gomes Monteiro Professor Classe I Nível A - Matemática 

852049037 Evandro Cordeiro Dos Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852049063 John Allef Alves Vieira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852049074 Franklin Deyvys Gomes Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852049307 Sidnei Rocha Dos Anjos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852049393 Rafael Passinho Moura Professor Classe I Nível A - Matemática 

852049629 Jefferson Henrique Dos Santos Lourinho Professor Classe I Nível A - Matemática 



 

 

852049651 Maria Do Perpetuo Socorro Gonçalves Ferreira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852049659 Darival Cunha Feio Professor Classe I Nível A - Matemática 

852049709 Cristiane Do Socorro Brito Pereira Oliveira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852049746 Dayson Wesley Lima Castro Professor Classe I Nível A - Matemática 

852050189 Ruidglan De Lima Dos Santos Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852050210 Adriano Marinho De Jesus Professor Classe I Nível A - Matemática 

852050230 Ronaldo Araújo Barbosa Júnior Professor Classe I Nível A - Matemática 

852050401 Manoel Bruno Campelo Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852050443 Antonio Francisco De Sales Junior Professor Classe I Nível A - Matemática 

852050611 Raimundo Nonato Vieira De Oliveira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852050714 Uarlei Rafael Moraes Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852050715 Hugo Carlos Machado Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852050815 Manoel Izaque Amorim Professor Classe I Nível A - Matemática 

852050905 Regiane De Souza Alves Professor Classe I Nível A - Matemática 

852050923 Manoel Souza Lisboa Filho Professor Classe I Nível A - Matemática 

852051014 Cassio Dos Santos Maciel Professor Classe I Nível A - Matemática 

852051271 Nerihomar Jose Ferreira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852051356 Diego Vasconcelos Paiva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852051486 Alan Coelho Monteiro Professor Classe I Nível A - Matemática 

852051521 José Diones Costa De Freitas Professor Classe I Nível A - Matemática 

852051525 Rita De Cássia Silva Pinto Professor Classe I Nível A - Matemática 

852051532 Marcos Pereira De Souza Professor Classe I Nível A - Matemática 

852051564 Sidney Da Costa Guimaraes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852051813 Pamela Suelen Pantoja Egues Professor Classe I Nível A - Matemática 

852052003 Sebastiao Marques De Souza Professor Classe I Nível A - Matemática 

852052192 Izaac Valente Dos Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852052214 Antonio Marcos Pereira Dos Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852052305 Raimundo Adriano De Souza Do Nascimento Professor Classe I Nível A - Matemática 

852052340 Joao Carlos Torres De Oliveira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852052849 Rodrigo Lima Coelho Professor Classe I Nível A - Matemática 

852052963 Kleyton Belém Matos Faro Professor Classe I Nível A - Matemática 

852053021 Francisco Andre Lima Araujo Professor Classe I Nível A - Matemática 

852053384 Sávio Henrique De Jesus Maciel Professor Classe I Nível A - Matemática 

852053480 Pedro Bispo Falcão Professor Classe I Nível A - Matemática 

852053669 Marcio De Souza Santana Professor Classe I Nível A - Matemática 

852053808 Rosinaldo Dos Santos Maues Professor Classe I Nível A - Matemática 

852054184 Alex Dias De Freitas Professor Classe I Nível A - Matemática 

852054241 Emerson Carlos Sacramento Leal Professor Classe I Nível A - Matemática 

852054301 Taynar Da Silva Cavalcante Professor Classe I Nível A - Matemática 

852054410 Ivana Paula Lira Da Costa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852054511 José De Ribamar Ramos De Oliveira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852054725 Eneida Camila Ferreira Dos Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852054759 Bruno Valdo Da Silva Almeida Professor Classe I Nível A - Matemática 

852054811 Aojoao Nazareno Pantoja Corrêa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852054961 Victor Danilo Reis Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852054961 Victor Danilo Reis Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852055054 Fabio Junior De Almeida Caldas Professor Classe I Nível A - Matemática 

852055164 Raimundo Nonato Monteiro Lira Professor Classe I Nível A - Matemática 



 

 

852055259 Keila Do Socorro De Almeida Paula Professor Classe I Nível A - Matemática 

852055402 João Batista Correa Gonçalves Professor Classe I Nível A - Matemática 

852055436 Aline Reis De Andrade Professor Classe I Nível A - Matemática 

852055648 Antonia Francilene De Araujo Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852055801 Rita De Cassia Nascimento Costa Correia Professor Classe I Nível A - Matemática 

852056071 Lucas Morais Do Nascimento Professor Classe I Nível A - Matemática 

852056459 Leonardo Marques De Sousa Neto Professor Classe I Nível A - Matemática 

852056548 Gabriel Di Angelo Ferreira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852056574 Aline Costa Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852056583 João Paulo Da Silva Cardoso Professor Classe I Nível A - Matemática 

852057060 Denilson Cardoso De Souza Professor Classe I Nível A - Matemática 

852057100 Ana Paula Brandão Moreira Costa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852057218 Cássio Andersson Costa Do Nascimento Professor Classe I Nível A - Matemática 

852057630 Diego Rodrigo Habr De Lima Professor Classe I Nível A - Matemática 

852057969 Thiago Sousa Costa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852058341 Abrao Tavares Da Silva Junior Professor Classe I Nível A - Matemática 

852058532 Renann Henrique Cardoso Da Costa Professor Classe I Nível A - Matemática 

852058919 Cleiton Robson Piedade Teixeira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852059153 Charles Pinho Lopes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852059209 Pedro Henrique Souza Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852059299 Alan Tadeu Assunção Pegado Professor Classe I Nível A - Matemática 

852059571 Vanice Esteves Netto Professor Classe I Nível A - Matemática 

852059863 Leidiane Pereira Silva De Alcantara Professor Classe I Nível A - Matemática 

852059867 Silvio Ribeiro Cordovil Professor Classe I Nível A - Matemática 

852059889 Rogério Adriano Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852059931 Maycon Oliveira Pereira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852059953 Rafael Gomes Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852060501 Arley Antes Souza Professor Classe I Nível A - Matemática 

852060845 Josué Balieiro Miranda Professor Classe I Nível A - Matemática 

852060890 Willian Macedo De Oliveira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852060983 Maurício Tranquilino De Oliveira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852062615 Leandro Chaves Dos Santos Professor Classe I Nível A - Matemática 

852062788 Cicero Barbosa Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852063037 Thais Tolentino Diniz Professor Classe I Nível A - Matemática 

852063669 Ilcileide Pinheiro Da Silva Professor Classe I Nível A - Matemática 

852064077 João Paulo Mendes De Almeida Professor Classe I Nível A - Matemática 

852064239 Luciano Ulatoski Professor Classe I Nível A - Matemática 

852064474 Lizandra Da Costa Cordeiro Professor Classe I Nível A - Matemática 

852064624 Kedma Fonseca De Freitas Professor Classe I Nível A - Matemática 

852064771 Bárbara Batista Pereira Professor Classe I Nível A - Matemática 

852066179 Rolando Pinto De Arruda Professor Classe I Nível A - Matemática 

852066512 Marcelo De Lima Lopes Professor Classe I Nível A - Matemática 

852067103 Roziani Da Silva Brito Professor Classe I Nível A - Matemática 

852067801 Angelo Ferreira Cardoso Professor Classe I Nível A - Matemática 

852068087 Bruna Mariana Rabelo Palheta Professor Classe I Nível A - Matemática 

852000044 Wagner Wendell Silva Ribeiro Professor Classe I Nível A - Português 

852000151 Felipe Salorran Trindade Tourinho Professor Classe I Nível A - Português 

852000198 Núbia Silvana Lima Machado Franchini Professor Classe I Nível A - Português 



 

 

852000216 Loíde Leão Dos Santos Professor Classe I Nível A - Português 

852000435 Marcelo Pires Dias Professor Classe I Nível A - Português 

852000556 Fernanda Alonso De Sousa Professor Classe I Nível A - Português 

852000896 Vanessa Lima Pereira Professor Classe I Nível A - Português 

852000905 Rosa Dos Santos Ribeiro Professor Classe I Nível A - Português 

852001128 Jessica Do Nascimento Soares Professor Classe I Nível A - Português 

852001177 Francisco Jose Rodrigues Supriano Farias Professor Classe I Nível A - Português 

852001378 Isis De Moraes Aguiar Professor Classe I Nível A - Português 

852001445 Cassia Daiane Coelho Moraes Professor Classe I Nível A - Português 

852002450 Everaldo Arnaud Lopes Professor Classe I Nível A - Português 

852002683 Damaris Rodrigues De Souza Professor Classe I Nível A - Português 

852002871 Raquel Da Silva Marques Professor Classe I Nível A - Português 

852003072 Tiago Sousa Santos Professor Classe I Nível A - Português 

852003161 Paulo Daniel Pereira Sodré Professor Classe I Nível A - Português 

852003326 Salma Gabriella Alves Barros Professor Classe I Nível A - Português 

852003458 Ocivaldo Pinheiro Baia Professor Classe I Nível A - Português 

852003885 Artemizia Cristina De Jesus Pinheiro Santos Professor Classe I Nível A - Português 

852003928 Lilian Fontes Da Costa Professor Classe I Nível A - Português 

852004125 Mônica Moura Dos Reis Professor Classe I Nível A - Português 

852004163 Léa Pimentel Do Carmo Professor Classe I Nível A - Português 

852004374 Zerben Nathaly Wariss De Aguiar Barata Professor Classe I Nível A - Português 

852004388 Renan Do Socorro Dos Santos Borges Professor Classe I Nível A - Português 

852004616 Maria Antonia De Lima Machado Professor Classe I Nível A - Português 

852004949 Wilana Wanzeler Filgueira Professor Classe I Nível A - Português 

852005312 Mabel Silva Albuquerque Professor Classe I Nível A - Português 

852005398 Adriano Vasconcelos Dos Santos Professor Classe I Nível A - Português 

852005403 Roberta Emanuelle Brito Miranda Professor Classe I Nível A - Português 

852005438 Jardane Rocha Dos Santos Professor Classe I Nível A - Português 

852005748 Valdir Do Vale Lucio Professor Classe I Nível A - Português 

852006016 Raquel Ferreira Cruz Mendes Professor Classe I Nível A - Português 

852006108 Izabella Karen Rodrigues De Sousa Professor Classe I Nível A - Português 

852006131 Ednei Da Anunciação Alves Professor Classe I Nível A - Português 

852006440 Roberto Monteiro Moreira De Freitas Professor Classe I Nível A - Português 

852006591 Pamela Raiol Rodrigues Professor Classe I Nível A - Português 

852006641 Daniele Santos Da Silva Professor Classe I Nível A - Português 

852006767 Aline Silva Dos Santos Professor Classe I Nível A - Português 

852006940 Vivianne Carolina Oliveira De Sousa Leite Professor Classe I Nível A - Português 

852007090 Ionete Meireles Simões Professor Classe I Nível A - Português 

852007784 Vanessa Maciel Silva Professor Classe I Nível A - Português 

852007888 Jorge Luis Miranda Andrade Professor Classe I Nível A - Português 

852008012 Princila Lourena Santos Souza Professor Classe I Nível A - Português 

852008168 Mario De Souza Menezes Professor Classe I Nível A - Português 

852008385 Roseli Ferreira Da Costa Gonçalves Professor Classe I Nível A - Português 

852008500 Marcos Jaime Araújo Professor Classe I Nível A - Português 

852008863 Barbara Laiani Silva Do Rosario Professor Classe I Nível A - Português 

852009649 Samantha Carolina Vieira De Oliveira Professor Classe I Nível A - Português 

852009763 Marcelino Silva Azulay Professor Classe I Nível A - Português 

852010364 Anderson Magno Pires Castro Professor Classe I Nível A - Português 



 

 

852010823 Eron William Viana Duarte Professor Classe I Nível A - Português 

852011507 Glaucia Da Silva Pereira Professor Classe I Nível A - Português 

852011784 Jackson Vasconcelos E Silva Professor Classe I Nível A - Português 

852012102 Miriam Regina De Brito Leite Professor Classe I Nível A - Português 

852012245 Dimas Antonio De Sousa Professor Classe I Nível A - Português 

852012305 Manoel Da Luz Rodrigues Dos Santos Professor Classe I Nível A - Português 

852012614 Miriam Cemira Pereira Do Nascimento Professor Classe I Nível A - Português 

852012786 Ângela Soraya Neves Freire Professor Classe I Nível A - Português 

852012946 Arthur Ribeiro Costa E Silva Professor Classe I Nível A - Português 

852012960 Adriano Nascimento Silva Professor Classe I Nível A - Português 

852012979 André Felipe Pereira De Souza Professor Classe I Nível A - Português 

852013235 Kárytha De Paula Nascimento Professor Classe I Nível A - Português 

852013281 Verena Pacheco De Almeida Seiffert Professor Classe I Nível A - Português 

852013412 Carlos Alberto Valente Batista Professor Classe I Nível A - Português 

852013740 Wanessa De Oliveira Coelho Professor Classe I Nível A - Português 

852014329 Maria Iracy Trindade Da Cruz Professor Classe I Nível A - Português 

852014368 Emilly Valéria Soares Coelho Professor Classe I Nível A - Português 

852014546 Romario Dos Anjos Aires Professor Classe I Nível A - Português 

852015250 Francisco Hermeson Sampaio De Sousa Professor Classe I Nível A - Português 

852015286 Dayane Pereira Da Silva Professor Classe I Nível A - Português 

852015461 Isabel Juliana Ferraz Martins Professor Classe I Nível A - Português 

852015742 Camilla Alves Pinto Professor Classe I Nível A - Português 

852016023 Valmir Monteiro Da Silva Professor Classe I Nível A - Português 

852016544 Fabiane Silva Ferreira Professor Classe I Nível A - Português 

852016867 José Domingos Da Silva E Silva Professor Classe I Nível A - Português 

852017617 Leidiana Silva Costa Professor Classe I Nível A - Português 

852017660 Mileny Vieira Da Silveira Professor Classe I Nível A - Português 

852017696 Alex Dax De Sousa Professor Classe I Nível A - Português 

852017962 Ana Paula Lemos Lima Professor Classe I Nível A - Português 

852018948 Andrea Ligia Parente Farias Professor Classe I Nível A - Português 

852019561 Deborah Ingryd Pereira Souza Professor Classe I Nível A - Português 

852019686 Jacklene Ferreira Santos Professor Classe I Nível A - Português 

852019737 Francisca Maria Chaves Professor Classe I Nível A - Português 

852019741 Francisca De Sousa Nascimento De Oliveira Professor Classe I Nível A - Português 

852019994 Robson Haroldo De Almeida Melo Professor Classe I Nível A - Português 

852020327 Amauri Geraldo De Carvalho Professor Classe I Nível A - Português 

852020479 Zaete Farias Carvalho Professor Classe I Nível A - Português 

852020739 Thaiza Oliveira Da Silva Professor Classe I Nível A - Português 

852021161 Paulo Henrique Aragão Dos Santos Professor Classe I Nível A - Português 

852021534 Auxiliador Jairo De Sousa Professor Classe I Nível A - Português 

852021812 Juliana De Amorim Marques Professor Classe I Nível A - Português 

852022362 Dalielson Mendes Moreira Professor Classe I Nível A - Português 

852023494 Jacqueline Sousa Félix Professor Classe I Nível A - Português 

852023528 Raimundo Silva Neto Professor Classe I Nível A - Português 

852023567 Camila Lago Barros Professor Classe I Nível A - Português 

852024281 Deurivaldo Rodrigues Marinho Professor Classe I Nível A - Português 

852024342 Mônica Simões De Almeida Professor Classe I Nível A - Português 

852024417 Ana Cristina Rodrigues Vasconcelos Professor Classe I Nível A - Português 



 

 

852024468 Rubsnelson Malato De Souza Professor Classe I Nível A - Português 

852024546 Danillo Da Silva Mendes Professor Classe I Nível A - Português 

852025235 Cristiane Cardoso Da Silva Professor Classe I Nível A - Português 

852025563 Juliana Queiroz Da Silva Professor Classe I Nível A - Português 

852025577 Venilton Gomes Coelho Professor Classe I Nível A - Português 

852025791 Suellem Fernandes Da Silva Professor Classe I Nível A - Português 

852026076 Tayana Andreza De Sousa Barbosa Professor Classe I Nível A - Português 

852026100 Francisca Martins Alves Professor Classe I Nível A - Português 

852026271 Antonio Magno Gomes Do Livramento Professor Classe I Nível A - Português 

852026736 Tamires Cristina Silva De Carvalho Professor Classe I Nível A - Português 

852027388 Aline Cristina Gonçalves Messias Professor Classe I Nível A - Português 

852027659 Ricardo Souza Rabelo Professor Classe I Nível A - Português 

852028302 Josiane Martins Dos Santos Professor Classe I Nível A - Português 

852028425 Rejane Silva De Moraes Professor Classe I Nível A - Português 

852028517 Erika Teixeira Da Silva Professor Classe I Nível A - Português 

852028540 Patricia Reis Costa Professor Classe I Nível A - Português 

852029197 Jorge Fernando Do Nascimento Coimbra Professor Classe I Nível A - Português 

852029268 Lilian Ferreira Brito Professor Classe I Nível A - Português 

852029289 Domingos Bruno Gonçalves Marques Professor Classe I Nível A - Português 

852029779 Jéssika Vales Laranjeira Professor Classe I Nível A - Português 

852030042 Ellen Joisse Ferreira Da Costa Professor Classe I Nível A - Português 

852030118 Dulcirene Couto De Campos Professor Classe I Nível A - Português 

852030248 Marcus Paulo Da Silva Conceição Professor Classe I Nível A - Português 

852030265 Daniela De Sousa Araújo Professor Classe I Nível A - Português 

852031322 Maria Aline Soares Nunes Professor Classe I Nível A - Português 

852031323 Simone Cota Carvalho Professor Classe I Nível A - Português 

852031420 Suelem Teixeira Da Silva Professor Classe I Nível A - Português 

852031789 Johann Raphael Gomes Guimarães Professor Classe I Nível A - Português 

852031861 Samara Dos Santos Silva Professor Classe I Nível A - Português 

852031922 Maria Daiane Lima Souza Professor Classe I Nível A - Português 

852032199 Margareth Ribeiro Carvalho Professor Classe I Nível A - Português 

852032208 Angela Paula Ferreira Professor Classe I Nível A - Português 

852032437 Rosângela Ribeiro Cunha Professor Classe I Nível A - Português 

852032781 Núbia Luzia Alencar Fonseca Dias Professor Classe I Nível A - Português 

852033067 Wagner Juarez Oliveira Da Silva Junior Professor Classe I Nível A - Português 

852033258 Alessandra Pereira Pinheiro Professor Classe I Nível A - Português 

852033262 Glaida Solane Dos Santos Castro Professor Classe I Nível A - Português 

852033531 Andressa Ariela Silva Borges Professor Classe I Nível A - Português 

852033590 Jéssica Pompeu Carvalho Professor Classe I Nível A - Português 

852033791 Gleiciane De Almeida Guardia Professor Classe I Nível A - Português 

852033827 Ana Lucia De Nazare Rodrigues Pereira Professor Classe I Nível A - Português 

852034336 Liliane Freitas De Souza Professor Classe I Nível A - Português 

852034381 Leandro De Souza Silva Professor Classe I Nível A - Português 

852034393 Tassia Thays Barros Leão Professor Classe I Nível A - Português 

852034492 Marcos Venicius Silva Oliveira Professor Classe I Nível A - Português 

852034704 Marcelo Banks Da Silva Lima Professor Classe I Nível A - Português 

852034855 Eliana Lobo Da Silva Professor Classe I Nível A - Português 

852034885 Adilceia Rego Da Silva Professor Classe I Nível A - Português 



 

 

852035112 Marlisson Sousa De Andrade Professor Classe I Nível A - Português 

852036046 Rayenna Reis Castro Professor Classe I Nível A - Português 

852036225 Suellen Cristina Da Rocha Silva Professor Classe I Nível A - Português 

852036380 Josiel Monteiro Da Silva Professor Classe I Nível A - Português 

852036612 Ivone Dos Santos Rodrigues Professor Classe I Nível A - Português 

852036626 Antonio Zoni Botelho Professor Classe I Nível A - Português 

852036832 Dyanne Milleysse Cabral De Sousa Santos Professor Classe I Nível A - Português 

852037386 José Adriano Almeida Sanches Professor Classe I Nível A - Português 

852037548 Tainã Alves Borges Professor Classe I Nível A - Português 

852038667 José Ray Gonçalves Oliveira Professor Classe I Nível A - Português 

852039211 Patricia Fernandes Matos Professor Classe I Nível A - Português 

852039244 Walter Monteiro Bezerra Professor Classe I Nível A - Português 

852039307 Josiane Do Socorro De Lima Pereira Professor Classe I Nível A - Português 

852040208 Suelen Vivian Gatinho Da Silva Professor Classe I Nível A - Português 

852040498 Adriany Emanuele De Figueiredo Palheta Professor Classe I Nível A - Português 

852040796 Marcella Christina Costa Filgueira Professor Classe I Nível A - Português 

852040979 Regiane Pereira Silva Professor Classe I Nível A - Português 

852041217 Gilvanei De Oliveira Souza Professor Classe I Nível A - Português 

852041456 Maria Jaqueline Medeiros Barbosa Professor Classe I Nível A - Português 

852041491 Felipe Hilan Guimarães Santos Professor Classe I Nível A - Português 

852042137 Eliene Maria Barros De Sousa Professor Classe I Nível A - Português 

852042422 Francisco Menezes Da Silva Professor Classe I Nível A - Português 

852043103 Jaqueline Pereira De Abreu Professor Classe I Nível A - Português 

852044134 Livia Da Silva Silveira Pires Professor Classe I Nível A - Português 

852044202 Walker Diego Santos Moreira Professor Classe I Nível A - Português 

852045054 Débora Cristina Pimentel De Amorim Professor Classe I Nível A - Português 

852045064 Joyce Janaina Lobato Dos Santos Professor Classe I Nível A - Português 

852045448 Marcelo Rodrigues Maciel Professor Classe I Nível A - Português 

852045628 Juliana Miranda De Vasconcelos Professor Classe I Nível A - Português 

852045744 Marcos Ferreira Cunha Professor Classe I Nível A - Português 

852045811 Denis Selma Dos Reis Silva Feitosa Professor Classe I Nível A - Português 

852046130 Adriana Marceli Costa Moura Professor Classe I Nível A - Português 

852046312 Dalila Souza Conceição Professor Classe I Nível A - Português 

852048975 Shislaine Mary Carvalho Leite Professor Classe I Nível A - Português 

852049472 Camila Fernanda Ferreira Costa Professor Classe I Nível A - Português 

852049661 Thiago Da Silva Rodrigues Professor Classe I Nível A - Português 

852050081 Janete Moraes De Sousa Professor Classe I Nível A - Português 

852050098 José Eduardo Dos Santos Sousa Professor Classe I Nível A - Português 

852050191 Jefferson Rodrigues Souza Professor Classe I Nível A - Português 

852050260 Zilmara Soares De Brito Professor Classe I Nível A - Português 

852050794 Joselene Palheta Da Silva Professor Classe I Nível A - Português 

852050995 Adriane Beatriz Lima De Souza Professor Classe I Nível A - Português 

852051012 Ivana Dos Santos Rodrigues Professor Classe I Nível A - Português 

852051824 Andreza Cunha Sousa Professor Classe I Nível A - Português 

852052212 Welton Diego Carmim Lavareda Professor Classe I Nível A - Português 

852052236 Ana Beatriz Nascimento Pereira Professor Classe I Nível A - Português 

852052957 Dimitria Leão De Queiroz Professor Classe I Nível A - Português 

852052995 Natielle Furtado Moreira Professor Classe I Nível A - Português 



 

 

852053017 Débora Patricia Dos Santos Nogueira Professor Classe I Nível A - Português 

852054754 Paulo Arthur Pantoja De Moraes Franco Professor Classe I Nível A - Português 

852054832 Ana Raquel Nunes Cardoso Professor Classe I Nível A - Português 

852055263 Maria Edna Silva De Freitas Professor Classe I Nível A - Português 

852055453 Randell Silva Dos Santos Professor Classe I Nível A - Português 

852055640 Maria Do Socorro Batista Nabiça Professor Classe I Nível A - Português 

852055665 Anacleia De Oliveira Silva Professor Classe I Nível A - Português 

852055859 Ildelany Pereira Carvalho Da Paz Professor Classe I Nível A - Português 

852055895 Alaide De Lima Gomes Professor Classe I Nível A - Português 

852056180 Paula Natasha Mendes Siqueira Professor Classe I Nível A - Português 

852057736 Fabiana Costa De Sousa Professor Classe I Nível A - Português 

852058391 Mahalla Stephany Feitosa Aguiar Professor Classe I Nível A - Português 

852058565 Francisco Roque Guerreiro De Oliveira Professor Classe I Nível A - Português 

852058623 Renata Da Silva Mesquita De Oliveira Professor Classe I Nível A - Português 

852059150 Anderson Cidade Do Nascimento Professor Classe I Nível A - Português 

852059363 Naide Cordeiro Pacheco Professor Classe I Nível A - Português 

852060019 Anna Flávia De Souza Penha Professor Classe I Nível A - Português 

852060155 Karl Marx Da Silva Santos Professor Classe I Nível A - Português 

852060511 Anna Carolina Gonçalves Dias Professor Classe I Nível A - Português 

852061610 Rodrigo Borges De Sousa Professor Classe I Nível A - Português 

852062137 Alci Santos De Souza Professor Classe I Nível A - Português 

852063379 Dayane Silva Sousa Professor Classe I Nível A - Português 

852067034 Adler Monteiro Oliveira Professor Classe I Nível A - Português 

852000390 Fernanda Martins De Sousa Professor Classe I Nível A - Química 

852000551 Bruno Gomes Da Silva Professor Classe I Nível A - Química 

852000864 Danilo Sousa Oliveira Professor Classe I Nível A - Química 

852002907 Luiz Fernando Costa Sacramento Professor Classe I Nível A - Química 

852003593 Deyvison Da Silva Lopes Professor Classe I Nível A - Química 

852003617 Eldon Dos Santos Da Silva Professor Classe I Nível A - Química 

852003889 Ary Jose Sousa Monteiro Professor Classe I Nível A - Química 

852004870 Jorge Luis Ferreira Batista Professor Classe I Nível A - Química 

852005419 Vivian Cristina Duarte Da Silva Professor Classe I Nível A - Química 

852006323 Tercia Acacio De Araujo Silva Professor Classe I Nível A - Química 

852006620 Samara Cássia Vieira Nogueira Professor Classe I Nível A - Química 

852007621 Jocelia Silva Machado Rodrigues Professor Classe I Nível A - Química 

852008025 Robson Vilhena Professor Classe I Nível A - Química 

852008875 Mark Carvalho Da Silva Professor Classe I Nível A - Química 

852010740 Livia Helen De Castro Figueira Professor Classe I Nível A - Química 

852011608 Bruna Aringhieri Vieira Professor Classe I Nível A - Química 

852013687 Camila Tamise Arrais Furtado Professor Classe I Nível A - Química 

852014145 David Dos Santos Rodrigues Professor Classe I Nível A - Química 

852014584 Mayara De Almeida Silva Professor Classe I Nível A - Química 

852016485 Ronaldo Oliveira De Almeida Professor Classe I Nível A - Química 

852017188 Perceu Dias Fonseca Professor Classe I Nível A - Química 

852017983 Amauri Souza Dos Santos Professor Classe I Nível A - Química 

852019998 Alan Rogery Silva Lima Professor Classe I Nível A - Química 

852020056 Vanessa Alessandra Regateiro Rodrigues Professor Classe I Nível A - Química 

852027186 Mariane Gomes De Lima Professor Classe I Nível A - Química 



 

 

852027433 Elysângela Ravani Ferreira Professor Classe I Nível A - Química 

852028113 Joelma Da Cruz Ferreira Professor Classe I Nível A - Química 

852028750 Gustavo De Souza Batista Professor Classe I Nível A - Química 

852029252 Evandro Miranda Barros Professor Classe I Nível A - Química 

852033030 Smylle Machado Prestes Professor Classe I Nível A - Química 

852033115 Agmar José De Jesus Silva Professor Classe I Nível A - Química 

852035133 Gisele Da Costa Ramos Professor Classe I Nível A - Química 

852035494 Williams Da Silva Ribeiro Professor Classe I Nível A - Química 

852037837 Miguel Medeiros Braga Professor Classe I Nível A - Química 

852039462 Maria Aldileni Sousa Dos Santos Professor Classe I Nível A - Química 

852052462 Mauro Bruno Ferreira De Souza Professor Classe I Nível A - Química 

852054838 Marcilio Garcia Ferreira Professor Classe I Nível A - Química 

852057166 Debura Carvalho Araujo Professor Classe I Nível A - Química 

852067959 Thiago Klenys Moura Raiol Professor Classe I Nível A - Química 

852000622 Suelen Reis Da Conceição Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852000673 André Pantoja Alves Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852001516 Zildeane Rodrigues De Medeiros Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852002918 Justino Amorim Da Silva Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852003223 Waldeci Amaro Dos Santos Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852003662 Helio Figueiredo Da Serra Netto Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852003790 Patricia Rodrigues Antunes Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852005181 Marcos Antonio Barros Pina Junior Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852005682 Daniele Greice Lopes Igreja Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852005721 Felipe Andre Pereira Santos Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852005896 Alessandro Sobral Farias Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852006954 Jordan De Souza França Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852007188 Carina Tavares Ribeiro Barbosa Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852007750 Jullyana Cristhina Almeida De Freitas Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852008542 Ana Paula Pinto Pereira Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852009978 Rosinda Da Silva Miranda Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852011569 Izabela Gonçalves Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852011733 Adriana De Aviz Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852012735 Robson Caetano Da Silva Conceicao Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852013901 Paulo Sergio Lima Da Silva Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852014756 Alberto Jose Ribeiro Pontes Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852015233 Shirley Dos Reis Paixão De Sousa Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852015318 Irene Gomes De Sousa Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852016064 Antonio Jose Madeira Barbosa Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852019357 Luziane De Sousa Santos Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852019449 Francisco De Figueiredo Brito Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852020094 Francisco Thiago Monteiro Picanço Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852022956 Telma Valeria Paiva Ribeiro Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852024309 Vanessa Gambôa Martins Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852024597 Murilo Cristo Figueira Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852026170 Rosana Da Conceição Da Silva Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852029931 Erley Medeiros Teixeira Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852033161 José Julierme Furtado Dos Santos Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852034522 Evillys Martins De Figueiredo Professor Classe I Nível A - Sociologia 



 

 

852036234 Renata Silva Da Costa Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852036910 Tamar Lima Monteiro Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852036988 Marinalva Cardoso Blandes Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852038805 Alessandra Cristina Gaia Bastos Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852040705 Flávio Tinoco Da Silva Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852042866 Gisely De Nazaré Freitas Da Silva Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852044336 Luiz Felipe Nazaré Vilhena Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852044789 Osmar Chaves Da Cruz Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852049021 Andre Soares Santa Brígida Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852049846 Carla Cilene Siqueira Moreira Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852056255 Ana Paula Mendes Ericeira Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852059267 Jadson Lobato Gonçalves Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852064198 Roble Carlos Tenorio Moraes Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852064514 Elias Sampaio E Silva Professor Classe I Nível A - Sociologia 

852064685 Sildo Pedro Sousa Cordovil Professor Classe I Nível A - Sociologia 

 

 
II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS QUANTO AO GABARITO PRELIMINAR 

 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

 
Cargo: Professor Classe I Nível A - Artes 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

01 05 02 03 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) configura-se como um texto principalmente informativo tendo em vista o caráter contemporâneo 

do tema escolhido pelo autor para ser referenciado.” não pode ser considerada correta. Os textos informativos têm 

o objetivo de abordar algum tema e transmitir conhecimento a respeito desse tema, transmitir dados e conceitos. 

Isso é o que acontecem em reportagens de revistas e jornais, verbetes de dicionários e enciclopédias, artigos de 

divulgação científica e livros didáticos. A maioria dos leitores quando tem em mãos um texto informativo tem a 

expectativa de aprender alguma coisa com a leitura. Incluímos neste tipo de textos: notícias, reportagens, artigos 

diversos, anúncios etc. Incluímos também a correspondência, embora possa haver cartas que se encaixariam melhor 

num modelo literário. No entanto, a maior parte de correspondência que recebemos e enviamos tem como 

finalidade informar algo concreto. A alternativa “B) trata-se de um texto argumentativo, demonstrando como uma 

de suas características acentuado teor crítico, com presença de humor e ironia.” foi considerada correta. O texto 

apresentado é uma crônica argumentativa em que a argumentação é a sua principal marca. Ela é muito utilizada 

pelos meios de comunicação, sobretudo os jornais e as revistas. Em resumo, a crônica argumentativa funde aspectos 

da crônica e dos textos argumentativos e se aproxima do Artigo de Opinião. Os cronistas, autores que escrevem as 

crônicas, expressam nesse tipo de texto um tema e sua posição, ponto de vista ou juízo de valor sobre tal assunto. A 

crônica argumentativa apresenta argumentos, não se tratando de um texto meramente informativo. Uma 

importante característica das crônicas é o acentuado teor crítico, com presença de humor, ironia e sarcasmo, como 

é possível ver nas imagens apresentadas no texto tais como a utilização de um nome de uma marca de cimento 

“Argamassa Cimentcola Quartzolite” em meio à construção de um argumento, destoando – aparentemente – dos 

outros exemplos dados. A alternativa “D) a fusão do estilo jornalístico e literário permite identificar como principal 

característica textual a elaboração da linguagem como forma de expressão.” não pode ser considerada correta.  A 



 

 

Função Poética caracteriza-se pela preocupação com a forma do discurso, ou seja, o modo utilizado para transmitir 

uma mensagem, não é esta a principal característica textual do texto apresentado. Essa função da linguagem é 

encontrada nas obras literárias, e muitas vezes é confundida com a função emotiva. Na função poética, o mais 

importante é a mensagem em si. A alternativa “A) o registro e apresentação textual de fatos e saberes da realidade 

são prioridade na sua construção.” não pode ser considerada correta, pois, apesar de haver registro de fatos e 

saberes da realidade, tais elementos não são prioridade na construção textual, mas sim a argumentação 

demonstrada pelo autor.  

Fonte:  

 Platão & Fiorin. Para entender o texto. 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

02 07 04 05 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) a partir de uma linguagem em que predomina o exagero.” não pode ser considerada correta. A 

hipérbole é a expressão do exagero. É figura de linguagem classificada como figura de pensamento. E por isto mesmo, 

constitui recurso estilístico capaz de aumentar a expressividade do texto. Para conceituar a Hipérbole podemos dizer, 

portanto, que é uma forma de expressão exagerada que tem por objetivo enfatizar a mensagem do texto. Exemplos: 

“Já te avisei um bilhão de vezes!; Se você for embora chorarei rios de lágrimas!; As crianças estavam mortas de sede.; 

Que calor infernal!; Esta história me faz morrer de rir.” Em “foi a disseminação da escrita como principal forma de 

comunicação o que criou as condições para a sua própria morte”. ocorre não um exagero, mas o uso de uma 

metáfora, o que implica em uso da linguagem conotativa. O vocábulo “morte” denota o seu “fim”, não representando 

o mesmo sentido visto em “estou morto de fome”, por exemplo; tendo assim representado o sentido conotativo.  A 

alternativa “A) de modo exclusivamente conotativo.” não pode ser considerada correta tendo em vista os 

argumentos já apresentados.  A alternativa “B) de modo exclusivamente denotativo.” não pode ser considerada 

correta, conforme os argumentos apresentados anteriormente.  

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

03 06 05 04 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) remete ao desequilíbrio quanto ao processo de comunicação a que se refere o autor do texto 

“Alfabeto de emojis”.” não pode ser considerada correta, pois não há referência a um desequilíbrio quanto ao 

processo de comunicação no texto “Alfabeto de emojis”, mas sim uma reestruturação. A alternativa “A) utiliza a 

ironia para desmistificar a oposição que o autor faz às novas formas de comunicação em massa.” não pode ser 

considerada correta. A ironia é uma figura por meio da qual se diz o contrário do que se quer dar a entender; uso de 

palavra ou frase de sentido diverso ou oposto ao que deveria ser empregado para definir ou denominar algo. Na 

charge, não ocorre, portanto, o uso de ironia. A alternativa “C) exemplifica o sentido de um discurso paradoxal a que 

se faz referência por meio do termo “paradoxalmente”, no início do texto.” foi considerada correta, pois, o paradoxo 

contido no que afirma o professor, revela-se na contradição do discurso, e disto surge o humor/ironia deste 

quadrinho. A alternativa “D) apresenta uma situação real de discurso em que se pode comprovar que novas 

realidades de comunicação devem ser aceitas considerando a compreensão da mensagem.” não pode ser 

considerada correta, pois, não há apresentação de novas realidade de comunicação na charge, a situação é a 

tradicional em que uma pessoa fala, a outra escuta e responde: emissor e receptor.  

Fonte:  

 O próprio texto.  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 



 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

04 01 06 02 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) caracteriza, de forma objetiva, o termo que o antecede.” não pode ser considerada correta. O 

enunciado propõe: Em “O alfabeto latino, este fantástico conjunto de 26 letras que, combinadas infinitamente, 

podem nomear realidades tão distintas quanto ‘sol’, ‘cunilingus’, ‘schadenfreud’ e ‘Argamassa Cimentcola 

Quartzolite’, começou sua lenta caminhada em direção ao brejo em setembro de 1982.” (1º§); o adjetivo “fantástico” 

indica o ponto de vista do enunciador, deste modo, pode-se afirmar que ocorre subjetividade e não objetividade 

nesta expressão. A alternativa “A) antecipa a discussão que será desenvolvida no texto.” não pode ser considerada 

correta, pois, as ideias discutidas no texto se tratam da reformulação da comunicação por meio de um novo código, 

o que não é antecipado pelo trecho sublinhado. A alternativa “C) coloca em evidência a função da linguagem quanto 

à comunicação.” não pode ser considerada correta, pois, o trecho sublinhado fala sobre a nomeação e não sobre a 

comunicação. Os termos destacados fazem parte do texto em análise e não havia necessidade de conhecer seu 

significado exato, sendo que a compreensão necessária para a resolução da questão emerge do contexto.  

Fonte:  

 O próprio texto.  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

07 04 03 06 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) V, V, V, V.” não pode ser considerada correta, pois, a afirmativa “Na Redação Oficial, é necessário 

que seja manifestado posicionamento do redator objetivo e claro em relação ao assunto tratado.” não é verdadeira. 

Os princípios que regem a Redação Oficial são 4: impessoalidade, formalidade, concisão, nível de linguagem. A 

impessoalidade decorre da “ausência de impressões individuais de quem comunica”, “da impessoalidade de quem 

recebe a comunicação, com duas possibilidades”, “do caráter impessoal do próprio assunto tratado”. É preciso 

ressaltar que como é o servidor público quem redige as comunicações oficiais, necessita-se manter o grau de 

impessoalidade, sem interferência da opinião. O enunciado da questão “Acerca dos princípios que regem a Redação 

Oficial, analise as afirmativas a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.” não permite que haja 

dúvidas em relação à resolução da mesma.  A afirmativa “A utilização dos pronomes de tratamento de forma correta 

é imprescindível para que haja formalidade e padronização nas comunicações.” é verdadeira, de acordo com o 

manual de redação da Presidência da República: “Além disso, é necessário que haja formalidade, padronização, nas 

comunicações, utilizando, para isso, os pronomes de tratamento.” 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

09 10 08 09 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata da Lei n. 5.810/1994, assunto previsto no conteúdo programático relativo à Legislação, conforme 

Anexo II do Edital. O enunciado pede que seja marcada a assertiva correta, nos termos da norma. A assertiva “a” está 

falsa pois o trabalho suplementar deve ser remunerado, nos termos do art. 65. A assertiva “b” é falsa, pois as férias 

são remuneradas com acréscimo de 1/3, conforme art. 75, § 1º. A assertiva “c” é falsa, pois o tempo de serviço 

anterior não conta para todos os fins, conforme art. 70, § 1º o tempo não conta para fins de estabilidade. A assertiva 

“d” é correta, pois corresponde à literalidade do art. 66 da norma. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido. 

Fonte: Lei Estadual n. 5.810/94 

 

 

 

 



 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

11 16 20 14 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há mais de uma resposta correta, tendo os requerentes solicitado também como correta as 

alternativas “Discriminação de orientação sexual e profissional” e também “discriminação homofóbica”. A banca 

mantém o gabarito, pois não há, no primeiro caso, nenhuma depreciação à profissão de chapeiro e sim ao fato de 

ela poder ser uma escolha possível de um menino. Sendo assim, o preconceito de gênero e orientação sexual é o que 

está em primeiro plano. No segundo caso, a negativa do recurso cuja sustentação refere-se à discriminação 

homofóbica. Pelos dois conceitos abaixo, fica patente a diferença entre ambas e, notadamente, foi preconceito o 

que observa na situação relatada. A professora fez uma pergunta e a reação descrita no texto foi a de que ela se 

preocupou. Não houve ação ou reação discriminatória, apenas tinha este preconceito e preocupação em relação a 

sua escolha. Isto pode ser verificado observando os conceitos abaixo: 

“O termo preconceito se refere a uma opinião preconcebida, um pensamento ou sentimento formado sobre uma 

pessoa ou um grupo, sem que haja experiências ou fatos relevantes para comprovar tal ponto. O termo é usado 

geralmente de forma negativa, onde os membros pertencentes a um grupo particular são vistos como inferiores. 

Geralmente ocorre com características que algum grupo considera incomum ou indesejável, podendo ser baseadas 

na raça, gênero, nacionalidade, status social, orientação sexual ou afiliação religiosa de alguém”. 

“A discriminação é a ação baseada no preconceito, e acontece quando tratamos os membros de um determinado 

grupo de forma diferente, com base em fatores como seu status, grupo a qual pertence ou categoria. Geralmente 

essa distinção acontece de um modo ruim, e o fato de alguém ser tratado pior do que outros por algum motivo 

arbitrário já é considerado discriminação.” 

Como a discriminação é a ação em si, uma pessoa pode ser preconceituosa e racista, mas não agir em suas atitudes, 

ou seja, não discriminar, como no caso da proposta da questão.  

Fonte: 

  http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/07/preconceito-por-orientacao-sexual-e-genero-nas-

escolas/ 

 https://www.diferenca.com/preconceito-racismo-e-discriminacao/ 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

12 14 18 16 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a opção I está incorreta, tendo o requerente apontado a alternativa D como correta, pois 

segundo Piaget, as fases de desenvolvimento se dão “através” da faixa etária de cada criança, não podendo 

generalizar que o desenvolvimento mental é lento. O recurso é improcedente, já que a opção I está correta. O 

desenvolvimento mental é lento, segundo Piaget, porque ele obedece fases que ocorrem sucessivamente através de 

estágios, não sendo possível que uma criança “pule”, por exemplo, do período sensório motor para o estágio das 

operações formais sem passar pelo pré-operátório. Neste sentido é lento, ainda que cada criança tenha o seu tempo 

diferenciado e portanto, com suas peculiaridades e particularidades. Na perspectiva construtivista de Piaget, o 

começo do conhecimento é a ação do sujeito sobre o objeto, ou seja, o conhecimento humano se constrói na 

interação homem-meio, sujeito-objeto. Conhecer consiste em operar sobre o real e transformá-lo a fim de 

compreendê-lo, é algo que se dá a partir da ação do sujeito sobre o objeto de conhecimento. As formas de conhecer 

são construídas nas trocas com os objetos, tendo uma melhor organização em momentos sucessivos de adaptação 

ao objeto. A adaptação ocorre através da organização, sendo que o organismo discrimina entre estímulos e 

sensações, selecionando aqueles que irá organizar em alguma forma de estrutura. A adaptação possui dois 

mecanismos opostos, mas complementares, que garantem o processo de desenvolvimento: a assimilação e a 

http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/07/preconceito-por-orientacao-sexual-e-genero-nas-escolas/
http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/07/preconceito-por-orientacao-sexual-e-genero-nas-escolas/
https://www.diferenca.com/preconceito-racismo-e-discriminacao/


 

 

acomodação. Segundo Piaget, o conhecimento é a equilibração/reequilibração entre assimilação e acomodação, ou 

seja, entre os indivíduos e os objetos do mundo. A assimilação é a incorporação dos dados da realidade nos esquemas 

disponíveis no sujeito, é o processo pelo qual as ideias, pessoas, costumes são incorporadas à atividade do sujeito. A 

criança aprende a língua e assimila tudo o que ouve, transformando isso em conhecimento seu. A acomodação é a 

modificação dos esquemas para assimilar os elementos novos, ou seja, a criança que ouve e começa a balbuciar em 

resposta à conversa ao seu redor gradualmente acomoda os sons que emite àqueles que ouve, passando a falar de 

forma compreensível. Segundo FARIA (1998), os esquemas são uma necessidade interna do indivíduo. Os esquemas 

afetivos levam à construção do caráter, são modos de sentir que se adquire juntamente às ações exercidas pelo 

sujeito sobre pessoas ou objetos. Os esquemas cognitivos conduzem à formação da inteligência, tendo a necessidade 

de serem repetidos (a criança pega várias vezes o mesmo objeto). Outra propriedade do esquema é a ampliação do 

campo de aplicação, também chamada de assimilação generalizadora (a criança não pega apenas um objeto, pega 

outros que estão por perto). Através da discriminação progressiva dos objetos, da capacidade chamada de 

assimilação recognitiva ou reconhecedora, a criança identifica os objetos que pode ou não pegar, que podem ou não 

dar algum prazer à ela. FARIA (op.cit.) salienta que os fatores responsáveis pelo desenvolvimento, segundo Piaget, 

são: maturação; experiência física e lógico-matemática; transmissão ou experiência social; equilibração; motivação; 

interesses e valores; valores e sentimentos. A aprendizagem é sempre provocada por situações externas ao sujeito, 

supondo a atuação do sujeito sobre o meio, mediante experiências. A aprendizagem será a aquisição que ocorre em 

função da experiência e que terá caráter imediato. Ela poderá ser: experiência física - comporta ações diferentes em 

função dos objetos e consiste no desenvolvimento de ações sobre esses objetos para descobrir as propriedades que 

são abstraídas deles próprios, é o produto das ações do sujeito sobre o objeto; e experiência lógico-matemática – o 

sujeito age sobre os objetos de modo a descobrir propriedades e relações que são abstraídas de suas próprias ações, 

ou seja, resulta da coordenação das ações que o sujeito exerce sobre os objetos e da tomada de consciência dessa 

coordenação. Essas duas experiências estão inter-relacionadas, uma é condição para o surgimento da outra.              

Para que ocorra uma adaptação ao seu ambiente, o indivíduo deverá equilibrar uma descoberta, uma ação com 

outras ações. A base do processo de equilibração está na assimilação e na acomodação, isto é, promove a 

reversibilidade do pensamento, é um processo ativo de auto-regulação. Piaget afirma que, para a criança adquirir 

pensamento e linguagem, deve passar por várias fases de desenvolvimento psicológico, partindo do individual para 

o social. Segundo ele, o falante passa por pensamento autístico, fala egocêntrica para atingir o pensamento lógico, 

sendo o egocentrismo o elo de ligação das operações lógicas da criança. No processo de egocentrismo, a criança vê 

o mundo a partir da perspectiva pessoal, assimilando tudo para si e ao seu próprio ponto de vista, estando o 

pensamento e a linguagem centrados na criança. Para Piaget, o desenvolvimento mental dá-se espontaneamente a 

partir de suas potencialidades e da sua interação com o meio. O processo de desenvolvimento mental é lento, 

ocorrendo por meio de graduações sucessivas através de estágios: período da inteligência sensório-motora; período 

da inteligência pré-operatória; período da inteligência operatória-concreta; e período da inteligência operatório-

formal. 

Fonte:  http://coral.ufsm.br/lec/02_00/Cintia-L&C4.htm, https://brasilescola.uol.com.br/psicologia/psicologia-do-

desenvolvimento.htm 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

13 15 11 18 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que falta uma resposta correta. No entanto, a resposta é cópia fiel do corpo da lei, portanto, a 

questão e seu gabarito é procedente. As demais estariam corretas se fossem redigidas conforme segue: 

A critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na composição 

de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular - BNCC e dos itinerários formativos, considerando 

os incisos I a V do caput e não a educação técnica como se apresenta na questão. 

http://coral.ufsm.br/lec/02_00/Cintia-L&C4.htm


 

 

A organização das áreas e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios 

estabelecidos em cada sistema de ensino.  

A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará a inclusão de 

vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo 

uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. 

Fonte: 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

 http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm  

 http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art4 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

15 20 12 13 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Sustenta o recurso que outras fontes também apontam Neill como influenciador da Pedagogia Não Diretiva. A banca 

confirma as informações e a questão foi anulada, pois de fato encontrou o autor referenciado nas duas escolas: 

libertária e renovada não diretiva.  

Fonte: 

 Tendências Pedagógicas na Prática Escolar – José Carlos Libâneo 

 http://frankvcarvalho.blogspot.com/2012/06/alexander-neill-e-educacao-libertaria.html 

 https://www.slideshare.net/LEONARDORODRIGUESDAS3/quadro-sntese-tendncias-pedaggicas 

 Tendências Pedagógicas Brasileiras  https://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/tendencias-

pedagogicas-brasileiras.htm 

 Alexander Neill e a Educação Libertária http://frankvcarvalho.blogspot.com.br/2012/06/alexander-neill-e-

educacao-libertaria.html 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

16 18 19 12 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que no que se refere a avaliação classificatória, nesse caso é opcional pois cabe ao docente 

classificar o aluno em aprovado em reprovado mediante a atuação do aluno. O recurso é improcedente, pois o 

professor não pode ter a opção de frear o desenvolvimento, tampouco o processo de crescimento de seu aluno, que 

é o que está sendo afirmado. Não está sendo colocado em questão o fato de classificação para aprovar ou reprovar 

alunos. A avaliação é utilizada por diversos professores como um instrumento disciplinar e amedrontador (punição 

por certas atitudes), mas professores como estes não realizam avaliação e sim um exame classificatório. Partilhando 

da concepção de Luckesi[1], a avaliação com função classificatória constitui um instrumento estático, freando o 

processo de crescimento e desenvolvimento do indivíduo. Em contrapartida, a avaliação com função diagnóstica 

compõe “[...] um momento dialético do processo de avançar no desenvolvimento da ação, do crescimento para a 

autonomia, do crescimento para a competência [...]”. Para que se promova essa autonomia, a avaliação não pode 

ser feita de forma classificatória, na qual este indivíduo é avaliado apenas em determinadas circunstâncias (provas e 

testes), pois estes muitas vezes são usados como uma ferramenta de “eutanásia” para aqueles que possuem 

dificuldades e, assim, esses professores determinam que tais alunos estejam fadados a um futuro desprovido do 

conhecimento. 

Fonte: Avaliação para Inclusão https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacoes/avaliacao-para-inclusao.htm 

 

http://frankvcarvalho.blogspot.com/2012/06/alexander-neill-e-educacao-libertaria.html
https://www.slideshare.net/LEONARDORODRIGUESDAS3/quadro-sntese-tendncias-pedaggicas
https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacoes/avaliacao-para-inclusao.htm


 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

18 11 16 19 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há ausência de conteúdo programático e erro na divulgação do gabarito. Quanto ao primeiro 

argumento, o programa da prova prevê “História da Educação  Brasileira”, onde o conteúdo se enquadra, quanto ao 

seguinte, que houve erro na divulgação do gabarito. O recurso é improcedente, pois a afirmativa II refere-se à 

reforma conhecida como Reforma Vargas, quando o correto deveria ser “ Reforma Campos”, conforme abaixo: 

II- O ministro de Getúlio Vargas, Francisco Campos, promoveu reforma no Ensino Secundário, tal reforma ficou 

conhecida por “Reforma Campos”, que criou, entre outras ações, os Exames de Madureza, esse exame era prestado 

por alunos nos estabelecimentos escolares estaduais ou federais, para adquirirem certificado de primeiro ou segundo 

grau. 

Fonte: 

 FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

https://peduniespsoro.files.wordpress.com/2012/10/82432072-livro-fundamentos-historicos-da-educacao-

no-brasil.pdf  

 Aspectos da Evolução da Educação brasileira file:///C:/Users/sn1022290/Downloads/199-402-1-SM.pdf 

 http://revistas.udesc.br/index.php/colbeduca/article/viewFile/8337/6078 

 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

19 12 17 20 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta um recurso que há mais de uma resposta correta e outro que não há resposta correta. O recurso é 

improcedente, pois, no primeiro caso, a afirmativa pleiteada como incorreta: “ a educação não pode ser enquadrada 

como unidimensional” está correta, já que sua lógica é plural. Permanece, portanto, o gabarito D. Lembrando que o 

comando era marcar a incorreta. Nesse caso, a B é incorreta - devem ser enfatizadas a dinamicidade, a flexibilidade, 

a diversificação, as diferentes leituras de um mesmo fenômeno, as diversas formas de expressão, o debate e a 

construção de uma perspectiva crítica unidimensional plural. Só estaria correta se mencionasse a perspectiva crítica 

plural. 

Fonte: Multiculturalismo e Educação: um desafio histórico para a escola. 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

20 13 14 17 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a frase “vivemos sozinhos nossas aprendizagens” É incompatível com Vigotsky quanto a uma 

abordagem completa. Contudo, o que torna a afirmativa correta é que no caso a referência da frase é restrita a um 

dos quatro aspectos do desenvolvimento segundo Vigotsky, no caso o plano microgenético, em que ele afirma que 

embora sejamos seres interativos, vivemos sozinhos nossas aprendizagens, no sentido de ninguém poder aprender 

por ninguém. Eu aprendo com o outro, de forma que o processo é individual. Portanto não há mais de uma resposta 

correta. Deste modo, a banca mantém o gabarito. 

Fonte:  

 Psicologia do Desenvolvimento Alessandra, Silva Xavier Ana Ignez Belém Lima Nunes 

 file:///C:/Users/sn1022290/Downloads/Psicologia%20do%20Desenvolvimento_2013.pdf 



 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

21 36 32 48 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a questão pede nome de ator e dramaturgo, mais uma vez fugindo do conteúdo especificado 

no edital “O Teatro no Brasil: histórias e movimentos”. 

A questão pede o nome do ator e dramaturgo que escreveu a opereta “Orfeu na Roça” de 1868, paródia de “Orfeu 

no Inferno” de Offenbach. Que foi o ator e dramaturgo fluminense Francisco Correa Vasques (1839-1892).  Faz parte 

do estudo da História do Teatro Brasileiro, movimentos, obras e principais representantes. Sendo Francisco Correa 

Vasques um importante representante do teatro brasileiro, escreveu e encenou em torno de 62 peças teatrais. 

“Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1868. Neste dia estreou, no teatro Fênix Dramática, na rua da Ajuda, a opereta 

Orfeu na roça, paródia do ator e dramaturgo fluminense Francisco Correa Vasques à paródia de Offenbach - Orfeu 

nos infernos.” 

[...] “Esta mesma opereta serviu de matriz para duas das primeiras paródias brasileiras feitas a partir de operetas: 

Orfeu na Roça em 1868 e Orfeu na Cidade em 1869, ambas escritas por Correia Vasques, mantendo a música de 

Offenbach.” [...] 

“Em 1868 foi a vez de Francisco Corrêa Vasques, ator cômico, estrear Orfeu na roça, de sua autoria, uma paródia da 

paródia, que obteve enorme sucesso ao transformar as personagens de Offenbach em figuras do universo rural 

brasileiro.” 

Fonte:  

 Aline Santos Pinto (Mestrado, Capes) História e Historiografia do Teatro. Disponível em: 

file:///C:/Users/ARTHUR/Downloads/3010-15277-1-PB.pdf 

 Marta Metzler. Espelho falso: a paródia na formação do teatro brasileiro. Disponível em: 

file:///C:/Users/ARTHUR/Downloads/96078-173944-4-PB.pdf 

 Um Offenbach tropical: Francisco Correa Vasques e o teatro musicado no Rio de Janeiro da segunda metade 

do século XIX. Disponível em: 

http://www.seer.ufu.br/index.php/historiaperspectivas/article/viewFile/19040/10239 

 II Encontro Anual de iniciação científica da UNESPAR – Os gêneros do teatro musicado no Brasil (1850 – 1920). 

Disponível em: http://www.fecilcam.br/eventos/index.php/eaic/iieaic/paper/viewFile/4065/1392 

 Montagem satírica O Mito de Orfeu. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0711200716.htm 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

22 35 47 38 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que no gabarito preliminar a resposta correta é alternativa "c" que aborda que dava visibilidade 

ás diferentes camadas sociais e na alternativa "d" afirma a mesma coisa, mas de maneira mais especifica e completa. 

tanto uma como outra estão apontando às diferentes camadas sociais, onde traz mas de uma resposta e falta de 

uma resposta certa. 

Improcedente o recurso. A alternativa “D” está incorreta porque afirma que os gêneros do teatro musicado deram 

forte impulso para música clássica europeia, quando o correto é que [...] “Esses espetáculos davam visibilidade às 

diferentes camadas sociais, denunciando, criticando e satirizando os acontecimentos, ao mesmo tempo em que 

deram um forte impulso para a música popular brasileira.”  

 Fonte: 

 II Encontro Anual de iniciação científica da UNESPAR – Os gêneros do teatro musicado no Brasil (1850 – 1920). 

Disponível em: http://www.fecilcam.br/eventos/index.php/eaic/iieaic/paper/viewFile/4065/1392 

 Montagem satírica O Mito de Orfeu. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0711200716.htm 

file:///C:/Users/ARTHUR/Downloads/3010-15277-1-PB.pdf
file:///C:/Users/ARTHUR/Downloads/96078-173944-4-PB.pdf
http://www.seer.ufu.br/index.php/historiaperspectivas/article/viewFile/19040/10239
http://www.fecilcam.br/eventos/index.php/eaic/iieaic/paper/viewFile/4065/1392
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0711200716.htm
http://www.fecilcam.br/eventos/index.php/eaic/iieaic/paper/viewFile/4065/1392
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0711200716.htm


 

 

 
BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

23 38 40 24 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que “A questão pede nome de ator que adaptou um espetáculo, mais uma vez fugindo do 

conteúdo especificado no edital "O teatro no Brasil: história e movimentos". O conteúdo programático exige mais a 

questão conceitual, histórica e cultural, não prevê que seja decorado nome de ator. ” 

O recurso é improcedente, tendo em vista fazer parte do estudo da História do Teatro Brasileiro, movimentos, obras 

e principais representantes, inclusive da atualidade. Ator, escritor, diretor e dramaturgo, Miguel Falabella (1956) é 

um dos mais atuantes e importantes representantes do teatro brasileiro da atualidade. 

“Adaptado por Miguel Falabella em 2014, o espetáculo  “O Homem de La Mancha” ganhou um toque abrasileirado 

e a inquisição espanhola é substituída por um manicômio local da década de 30, que tem sua rotina mudada após a 

internação de dois pacientes, Miguel de Cervantes e Sancho. Propondo uma imersão no mundo do teatro, transforma 

internos e funcionários em personagens da história do nobre cavaleiro.” 

 Fonte: 

 Artigos Científicos – Breve Historia do Teatro Musical no Brasil, e compilação de seus títulos. Disponível em: 

 https://www.revistas.ufg.br/musica/article/view/42982/21533 

 Botequim cultural – Crítica o Homem de la Mancha” por Renato Mello. Disponível em: 

http://botequimcultural.com.br/critica-o-homem-de-la-mancha/ 

 Curtir a Dois: O homem de la Mancha. Disponivel em: http://www.euteamohoje.com.br/2017/03/o-homem-

de-la-mancha-dom-quixote-cantando-e-encantando/ 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

24 39 28 29 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há duas alternativas corretas.  

As razões recursais não procedem, pois a alternativa “A” afirma que “a identidade étnica dos povos indígenas é 

alterada com o acesso a novas tecnologias. Os povos indígenas podem sofrer influências, porém não se pode afirmar 

que sua identidade étnica será alterada.  “Estar incluído nas novas tecnologias não altera em nenhum momento a 

identidade de nenhum povo, a identidade indígena continua viva e crescendo a cada dia. Identidade étnica não altera 

com sua profissão, ou com seu meio de comunicação. A identidade indígena está nos traços natos, nos ideais, na 

natureza está no dia a dia, está com cada um cidadão que faz parte dessa imensa família chamada indígena.” (Alex 

Maurício – ÍNDIO QUER SE CONECTAR E ENTRAR NA REDE, Publicado em: 28/06/2012)” 

 Fonte: 

 Ñande Reko Arandu – Memória viva guarani. Disponível em: https://www.ufrgs.br/ppgas/ha/pdf/n11/HA-

v5n11a09.pdf 

 Povos indígenas e a tecnologia. Disponível em: https://oprofessorweb.wordpress.com/2016/04/05/povos-

indigenas-e-a-tecnologia/ 

 Botequim cultural – Crítica o Homem de la Mancha” por Renato Mello. Disponível em: 

http://botequimcultural.com.br/critica-o-homem-de-la-mancha/ 

 Curtir a Dois: O homem de la Mancha. Disponivel em: http://www.euteamohoje.com.br/2017/03/o-homem-

de-la-mancha-dom-quixote-cantando-e-encantando/ 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

26 41 29 30 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que [...] ”teria que rever essa questão por conta do contexto da atualidade e que pede o edital, 

não contempla.” E que “Deveria constar ambos os nomes APARAI / APALAI, pois ambos são nomes dados a este 

povo”. 

https://www.revistas.ufg.br/musica/article/view/42982/21533
http://botequimcultural.com.br/critica-o-homem-de-la-mancha/
http://www.indioeduca.org/?p=1717
https://www.ufrgs.br/ppgas/ha/pdf/n11/HA-v5n11a09.pdf
https://www.ufrgs.br/ppgas/ha/pdf/n11/HA-v5n11a09.pdf
https://oprofessorweb.wordpress.com/2016/04/05/povos-indigenas-e-a-tecnologia/
https://oprofessorweb.wordpress.com/2016/04/05/povos-indigenas-e-a-tecnologia/
http://botequimcultural.com.br/critica-o-homem-de-la-mancha/


 

 

O recurso é improcedente tendo em vista que, a ausência do outro nome pelo qual é chamado a tribo indígena 

Aparai, no caso Apalai não traz prejuízos ao candidato em relação ao entendimento da questão. Tendo em vista todas 

as alternativas serem objetos conhecidos na cultura indígena.  

Quanto ao recurso que sustenta que a ausência no conteúdo programático, é considerado improcedente, tendo em 

vista a cultura indígena se encontrar inserida no conteúdo programático, constante no EDITAL Nº 01/2018 – SEAD, 

19 DE MARÇO DE 2018, “A arte e o processo de construção da cidadania. As diversas linguagens artísticas: Estética - 

conceitos e contextos. Aspectos da cultura popular brasileira e as manifestações populares: formação histórica, 

multiculturalismo. A arte da pré-história. Arte brasileira, Arte Indígena, Arte Africana. Os elementos da linguagem 

visual. Os meios visuais de arte. As correntes estilísticas. A Leitura de imagem, a cultura visual e a comunicação na 

arte.” Não estando os fatos da atualidade excluídos do conteúdo programático. 

Fonte: EDITAL Nº 01/2018 – SEAD, 19 DE MARÇO DE 2018. Disponível em: 

https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/481/31_551244.pdf 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

28 43 31 36 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais sustentam a ausência do conteúdo programático. Nos conteúdo específicos Artes, constante do 

Edital nº 01/2018, de 19 de Março de 2018, consta “As artes audiovisuais: TV, cinema, fotografia, multimídia – novos 

recursos/novas linguagens.”  Não excluindo a história das artes audiovisuais, em todos os tempos. 

“O filme “Acabaram-se os otários”(1929) de Luiz de Barros, foi o primeiro filme falado do Brasil. Ficou em exibição 

de setembro de 1929 a fevereiro de 1930, tendo sido um sucesso, por trazer a grande inovação as telas de nosso 

país.” 

Fonte: 

 EDITAL Nº 01/2018 – SEAD, 19 DE MARÇO DE 2018. Disponível em: 

https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/481/31_551244.pdf 

 “Acabaram-se os otários”(1929): o primeiro filme falado do Brasil foi uma comédia. Por Raquel Costa Prata. 

Disponível em: http://cinemadahistoria.blogspot.com.br/2014/03/acabaram-se-os-otarios-1929-o-

primeiro.html 

 Cinema Acabaram-se os otários foi o primeiro filme falado nacional. Disponível em: 

http://www.jornaljr.com.br/2014/06/12/cinema-acabaram-se-os-otarios-foi-o-primeiro-filme-falado-

nacional/ 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

30 45 48 26 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais sustentam a ausência do conteúdo programático.  

A questão nº 30 diz respeito ao Parque Nacional da Serra da Capivara que é a área de maior concentração de 

sítios arqueológicos do continente americano – Pré-Hístoria, conteúdo específicos Artes, constante do Edital nº 

01/2018, de 19 de Março de 2018, consta  “A arte da pré-história.” 

Fonte: 

 EDITAL Nº 01/2018 – SEAD, 19 DE MARÇO DE 2018. Disponível em: 

https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/481/31_551244.pdf 

 Parque Nacional da Serra da Capivara. Disponível em: 

 http://www.icmbio.gov.br/portal/visitacao1/unidades-abertas-a-visitacao/199-parque-nacional-da-serra-

da-capivaraParque Nacional da Serra da Capivara — São Raimundo Nonato (Piauí) 

 
 
 

https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/481/31_551244.pdf
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/481/31_551244.pdf
http://cinemadahistoria.blogspot.com.br/2014/03/acabaram-se-os-otarios-1929-o-primeiro.html
http://cinemadahistoria.blogspot.com.br/2014/03/acabaram-se-os-otarios-1929-o-primeiro.html
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/481/31_551244.pdf
http://www.icmbio.gov.br/portal/visitacao1/unidades-abertas-a-visitacao/199-parque-nacional-da-serra-da-capivara
http://www.icmbio.gov.br/portal/visitacao1/unidades-abertas-a-visitacao/199-parque-nacional-da-serra-da-capivara


 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

31 50 38 21 

Recurso Procedente. Questão anulada. 
Tendo em vista a expressão “A produção de Rosana Paulino” constante do item IV abranger toda a produção da 
artista e não só a imagem da obra, “Proteção extrema contra a dor e o sofrimento, 2011”, contida na prova, 
tornando todos os itens verdadeiros. Deste modo a questão foi anulada. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

32 47 36 50 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Sustenta o recurso que a questão pede a alternativa incorreta e existe mais de uma alternativa incorreta. 

O recurso é procedente, pois há mais de uma alternativa incorreta. Já que na alternativa “B” o nome da obra da 

artista Néle Azevedo está escrito “Movimento Mínimo”, sendo o correto “Monumento Mínimo”. Tornando a 

alternativa “B”, também incorreta. 

Fonte: 

 Autivis – Néle Azevedo. Disponível em: https://www.autvis.org.br/noticia/view/id/270 

 OC – Oficina Culturais do Estado de São Paulo. Oswald de Andrade abriga exposição “Movimento Mínimo”. 

Disponível em: http://www.oficinasculturais.org.br/noticias/ver.php?id=600 

 As Vozes do Mundo. Brasileira Néle Azevedo leva esculturas de gelo à Nuit Blanche de Paris. Disponível em: 

http://br.rfi.fr/geral/20151002-brasileira-nele-azevedo-leva-esculturas-de-gelo-nuit-blanche-de-paris 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

34 49 26 41 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso a ausência de conteúdo programático.  

A Banca considera improcedente o recurso, pois nos conteúdos específicos Artes, publicado no Edital nº 01/2018, de 

19 de Março de 2018, consta “Os elementos da linguagem visual. Os meios visuais de arte. As correntes estilísticas. 

A Leitura de imagem, a cultura visual e a comunicação na arte. As artes visuais no Brasil: do barroco colonial brasileiro 

aos dias atuais.” Fazendo parte conteúdo, também os principais artistas de cada época e movimentos artísticos. A 

questão trata de dois representantes da arte brasileira. 

 “Deoscóredes Maximiliano dos Santos, Mestre Didi, nasceu em Salvador em 1917. É escritor, artista plástico e 

sacerdote afro-brasileiro. Desde criança aprendeu com os mais velhos a manipular materiais, formas e objetos do 

culto ao orixá Obaluayê”  

Carybé, nome artístico de Hector Julio Paride Bernabó, argentio, naturalizado brasileiro. Desde de 1950, quando se 

fixa definitivamente em Salvador, Carybé intessa-se especialmente pela religiosidade e pelos costumes locais e 

também pelo cotidiano de pessoas humildes, como pescadores, vededores ambulantes, capoeiristas, lavadeiras e 

prostitutas, temas constantes em sua produção. 

Fonte: 

 EDITAL Nº 01/2018 – SEAD, 19 DE MARÇO DE 2018. Disponível em: 

https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/481/31_551244.pdf 

 Arte afro-brasileira: Mestre Didi. Disponível em: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/artes/arte-afro-

brasileira-mestre-didi.htm 

 Artes – Pintura de Carybé. Disponível em: https://artesehumordemulher.wordpress.com/pinturas-de-caryb-

2/ 

 UTUARI, Solange. KATER, Carlos. FISCHER, Bruno. FERRARI, Pascoal. Por toda parte-6º ano. 1. Ed. – São Paulo: 

Editora FTD, 2015, p. 178 a 180. 

  

 

https://www.autvis.org.br/noticia/view/id/270
http://www.oficinasculturais.org.br/noticias/ver.php?id=600
http://br.rfi.fr/geral/20151002-brasileira-nele-azevedo-leva-esculturas-de-gelo-nuit-blanche-de-paris
https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/481/31_551244.pdf
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/artes/arte-afro-brasileira-mestre-didi.htm
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/artes/arte-afro-brasileira-mestre-didi.htm
https://artesehumordemulher.wordpress.com/pinturas-de-caryb-2/
https://artesehumordemulher.wordpress.com/pinturas-de-caryb-2/


 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

36 21 37 28 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso é improcedente, pois nos conteúdos específicos Artes, publicado no Edital nº 01/2018, de 19 de Março de 

2018, consta “ Ensino e aprendizagem da Música na Escola. Avaliação da aprendizagem no ensino da música; 

Competências e habilidades propostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio para a Disciplina de 

Arte, onde se encontra inserido nos PCNs – Comunicação e expressão em Música: Interpretação, improvisação e 

composição a “Experimentação, seleção e utilização de instrumentos, materiais sonoros, equipamentos e tecnologias 

disponíveis em arranjos, composições e improvisações.”.  

 Fonte:  Parâmetros Curriculares Nacionais – Artes. Pag. 5. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro06.pdf 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

37 22 23 46 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que todas as alternativas estão incorretas. 

Improcedente as razões recursais. A questão pede os elementos formais da música que são timbre, intensidade, 

altura, densidade e duração. “Os elementos formais são características próprias que dão forma à música, percebidas 

pelos nossos ouvidos.” Sendo a letra “D” a resposta correta. Quanto a Densidade sonora é a qualidade que estabelece 

um maior ou menor número de sons simultâneos. Quando ouvimos um grande conjunto de timbres 

simultaneamente dizemos que a música em questão tem uma grande densidade sonora. Este elemento é 

considerado um elemento formal da música pela maioria dos sites especializados em música. 

Fonte: 

 Compreendendo a música. Paraná Governo do Estado. 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=136 

 Conversa afinada – Elementos musicais. Disponível em: 

https://coralconversaafinada.webnode.com.br/news/elementos-musicais/ 

 UTUARI, Solange. KATER, Carlos. FISCHER, Bruno. FERRARI, Pascoal. Por toda parte-7º ano. 1. Ed. – São Paulo: 

Editora FTD, 2015, p. 94. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

39 26 49 45 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que “A alternativa B também seria considerada incorreta, visto que os casais não dançam de 

forma cíclica, os dançarinos coreografam de forma solta e realizam movimentos solistas.” 

O recurso é improcedente, tendo em vista a palavra cíclica, considerar que o dançarino se movimenta de forma 

circular, como se percebe na descrição da coreografia da dança do Carimbó: “A coreografia principia com os casais 

posicionados em filas, e então o homem acerca-se de sua companheira batendo palmas, sinal para que ela se 

considere convidada para dançar. Elas cedem e dão início a um volteio circular, constituindo simultaneamente um 

amplo círculo, movendo as saias, com a intenção de arrojá-las sobre a cabeça de seu parceiro.”  

Quanto ao recurso que sustenta “que a supressão de UMA LETRA fez a questão “A” a errada das quatro”. No caso se 

referindo as palavras material e imaterial.  

Prejudicado o recurso que considera que a alternativa A está errada porque considera o Carimbó um Patrimônio 

Cultural Material 

 “Em 2014, o carimbó foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial brasileiro pelo Iphan – o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Esta foi uma conquista de muitos grupos de carimbó, artistas e mestres 

que tiveram suas tradições culturais reconhecidas, como o mestre Verequete – que acabamos de ouvir um trecho da 

música. Ele é considerado um dos mais importantes do ritmo, devido à sua trajetória pessoal voltada para a 

composição de músicas de carimbó no estilo tradicional, o pau de corda.” 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro06.pdf
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=136
https://coralconversaafinada.webnode.com.br/news/elementos-musicais/


 

 

Improcedente o recurso que sustenta a ausência de conteúdo programático, tendo em vista a dança do Carimbó  

fazer parte do conteúdo programático, em Conteúdos Específicos – Artes, contido no Edital nº 01/2018, de 19 de 

Março de 2018,  “A dança no Brasil: dramática e folclórica, popular e erudita. Principais movimentos artísticos do 

século XX no Brasil.”   

Fonte: 

 EDITAL Nº 01/2018 – SEAD, 19 DE MARÇO DE 2018. Disponível em: 

https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/481/31_551244.pdf 

 Ana Lúcia Santana. Carimbó. InfoEscola. Disponível em https://www.infoescola.com/danca/carimbo/ 

 Carimbó. Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2017/02/24/carimbo-manifestacao-cultural-

que-retrata-a-identidade-do-povo-paraense/ 

 Dança do Carimbó. Disponível em:http://www.cdpara.pa.gov.br/carimbo.php 

 Dia Municipal do Carimbó é marcado por conquistas e desafios no Pará. Disponível em: 

http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2016/08/dia-municipal-do-carimbo-e-comemorado-nesta-sexta.html 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

40 27 50 31 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Procedente o recurso, tendo em vista a expressão “rivalidade centenária” ter tornado a alternativa “A”, também 

incorreta, deixando a questão sem alternativa correta, pois mesmo que o primeiro boi a representar a história, o boi 

Garantido, tenha sido fundado no ano de 1913, o Festival Folclórico de Parintins só foi oficializado em 1965. 

“Eis que surgiu em 1965, o Festival Folclórico de Parintins, organizado pela Juventude Alegre Católica, um braço da 

igreja na Amazônia, no intuito de organizar as torcidas e os eventos públicos, que ganhavam ares cada vez mais 

violentos. Os bois Caprichoso e Garantido não participaram da primeira edição, que contou com a apresentação de 

quadrilhas, então foco do evento. Apenas no ano seguinte, os bumbás foram convidados para o festival, no qual o 

campeão foi definido de acordo com a intensidade dos aplausos do público presente. “ 

“O samba é uma dança e gênero musical trazido pelos negros para o Brasil. Inicialmente, ele chegou à Bahia e depois 

ganhou mais espaço e reconhecimento em outros estados brasileiros e, principalmente, no Rio de Janeiro. Foi nessa 

localidade que ele passou a agregar outras danças em suas características como o maxixe, a polca e o xote.” 

“A Marujada é constituída na maioria por mulheres, cabendo lhes a direção e a organização. Não há número limitado 

de marujas, nem papéis a desempenhar.” 

Fonte: 

 https://veja.abril.com.br/especiais/festival-de-parintins-os-fascinios-de-uma-rivalidade-centenaria/ 

 http://dancas-tipicas.info/regiao-sudeste.html 

 http://www.mundodadanca.art.br/2011/03/marujada-danca-folclorica-do-para.html 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

42 24 45 33 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso a falta de conteúdo programático. 

Improcedente o recurso, tendo em vista os movimentos artísticos e seus principais representantes, estarem incluso 

em Conteúdo Específico – Artes, contido no Edital nº 01/2018, de 19 de Março de 2018 . “As artes visuais no Brasil: 

do barroco colonial brasileiro aos dias atuais”.  

A artista Lygia Clark apresenta a ideia de “artista propositora” ao dizer que a obra de arte como contemplação está 

morta. Ela propõe ao observador participar da obra na série “Os bichos”. 

Este texto apresenta aspectos da obra de Lygia Clark, em especial da série “Bichos”, esculturas metálicas articuláveis 

que propõe a participação do observador, fazendo de sua autora, uma das pioneiras da arte participativa 

internacionalmente. Pretendemos investigar o trabalho da artista, situando as obras em seu processo de criação e 

no contexto contemporâneo. 

Fonte: 

https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/481/31_551244.pdf
https://www.infoescola.com/danca/carimbo/
http://dancas-tipicas.info/regiao-sudeste.html
http://www.mundodadanca.art.br/2011/03/marujada-danca-folclorica-do-para.html


 

 

 EDITAL Nº 01/2018 – SEAD, 19 DE MARÇO DE 2018. Disponível em: 

https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/481/31_551244.pdf 

 Os bichos de Lygia Clark: a linha para participação na arte. Disponível em: 

http://sonhosealegrias.blogspot.com.br/2010/12/os-bichos-de-lygia-clark-linha-para.html 

 UTUARI, Solange. KATER, Carlos. FISCHER, Bruno. FERRARI, Pascoal. Por toda parte. 6º ano. 1.ed. – São Paulo: 

FTD, 2015, p. 278. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

44 25 33 39 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a questão não apresenta alternativa certa.  

A alternativa “C” é a correta. Sustenta que a experiência estética envolve a cognição, a emoção e a memória e 

acontece quando estamos em estado de estesia. 

A alternativa “D” diz que a experiência estética acontece igualmente, para qualquer pessoa, diante de uma obra de 

arte e somente a beleza faz parte da mesma. A expressão somente a beleza faz parte da mesma, torna a alternativa 

incorreta, pois a experiência estética acontece, também quando estamos diante do feio. 

 “A experiência estética envolve a cognição, a emoção e a memória e acontece quando estamos em estado de estesia, 

diante da beleza e da estranheza em diversas formas e linguagens artística.” 

Estesia: Habilidade de entender sentimentos/sensações; sensibilidade. 

Fonte: UTUARI, Solange. KATER, Carlos. FISCHER, Bruno. FERRARI, Pascoal. Por toda parte. 6º ano. 1.ed. – São Paulo: 

FTD, 2015, p. 283. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

45 31 34 43 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa A. 
Sustenta o recurso erro na divulgação do gabarito. 

O gabarito foi alterado da letra “B” para letra “A”. Tendo em vista todos os itens I, II, III e IV, apresentarem 

informações verdadeiras em relação à linguagem teatral.  

A alternativa CORRETA é a letra “A”. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

49 34 24 37 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D” apresenta a resposta CORRETA. 

“A CowParade surgiu em 1999, na Suíça e já passou por mais de 80 cidades pelo mundo como Nova York, Paris e 

Londres. Cerca de 10.000 artistas já participaram do projeto. No Brasil, Belém é a nona cidade a receber a CowParade 

e a única no norte do país. O projeto vai financiar artistas locais, que participarão de uma seleção para pintar uma 

das 50 vacas da edição de Belém. Após a pintura, essas vacas ficarão em exposição na cidade e logo após irão para 

leilão, previsto para outubro. Toda a renda arrecadada será destinada às instituições beneficentes da capital.” 

Quanto ao recurso que sustenta haver um erro no enunciado. 

Improcedente o recurso, tendo em vista o nome do movimento “Cow Parade” estar correto no enunciado, quando 

repetido o termo no comando aparece com uma letra trocada, porém não trazendo prejuízos, já que no enunciado 

o mesmo se encontra patente. 

CowParade é o maior e mais bem sucedido evento de arte pública do mundo. Os eventos CowParade foram 

realizados em 79 cidades do mundo desde 1999, incluindo Chicago (1999), Nova York (2000), Londres (2002), Tóquio 

(2003) e Bruxelas (2003). Dublin (2003), Praga (2004) e Estocolmo (2004), Cidade do México (2005), São Paulo (2005), 

Buenos Aires (2006), Boston (2006) Paris (2006), Milão (2007), Istambul ( 2007), Taipei (2009), Margaret River, 

Austrália (2010), Austin (2011) e Carolina do Norte (2012), Hong Kong (2013), Valenciennes (2013), Hartford (2014-

2015), Detroit (2014), Cartagena (2015). 

Fonte: 

https://d3du0p87blxrg0.cloudfront.net/concursos/481/31_551244.pdf
http://sonhosealegrias.blogspot.com.br/2010/12/os-bichos-de-lygia-clark-linha-para.html


 

 

 Cow Parade. Disponível em: https://translate.google.com.br/translate?hl=pt-

BR&sl=en&u=http://www.cowparade.com/&prev=search 

 Agencia Belém – Capital paraense recebe CowParede Belém 400 anos. Disponível em: 

http://agenciabelem.com.br/Noticia/126399/capital-paraense-recebe-a-cowparade-belem-400-anos 

 Rebanho de Cow Parede deixa as ruas de Belém. Disponível em: 

http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2016/09/rebanho-da-cow-parade-deixa-ruas-de-belem.html 

 Clube OnLine – Site oficial do Clube de Criação. CowParade. Disponível em: 

http://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/cowparade-11/ 

 
 
Cargo: Professor Classe I Nível A - Biologia 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

02 07 04 05 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) a partir de uma linguagem em que predomina o exagero.” não pode ser considerada correta. A 

hipérbole é a expressão do exagero. É figura de linguagem classificada como figura de pensamento. E por isto mesmo, 

constitui recurso estilístico capaz de aumentar a expressividade do texto. Para conceituar a Hipérbole podemos dizer, 

portanto, que é uma forma de expressão exagerada que tem por objetivo enfatizar a mensagem do texto. Exemplos: 

“Já te avisei um bilhão de vezes!; Se você for embora chorarei rios de lágrimas!; As crianças estavam mortas de sede.; 

Que calor infernal!; Esta história me faz morrer de rir.” Em “foi a disseminação da escrita como principal forma de 

comunicação o que criou as condições para a sua própria morte”. ocorre não um exagero, mas o uso de uma 

metáfora, o que implica em uso da linguagem conotativa. O vocábulo “morte” denota o seu “fim”, não representando 

o mesmo sentido visto em “estou morto de fome”, por exemplo; tendo assim representado o sentido conotativo.  A 

alternativa “A) de modo exclusivamente conotativo.” não pode ser considerada correta tendo em vista os 

argumentos já apresentados.  A alternativa “B) de modo exclusivamente denotativo.” não pode ser considerada 

correta, conforme os argumentos apresentados anteriormente.  

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

04 01 06 02 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) caracteriza, de forma objetiva, o termo que o antecede.” não pode ser considerada correta. O 

enunciado propõe: Em “O alfabeto latino, este fantástico conjunto de 26 letras que, combinadas infinitamente, 

podem nomear realidades tão distintas quanto ‘sol’, ‘cunilingus’, ‘schadenfreud’ e ‘Argamassa Cimentcola 

Quartzolite’, começou sua lenta caminhada em direção ao brejo em setembro de 1982.” (1º§); o adjetivo “fantástico” 

indica o ponto de vista do enunciador, deste modo, pode-se afirmar que ocorre subjetividade e não objetividade 

nesta expressão. A alternativa “A) antecipa a discussão que será desenvolvida no texto.” não pode ser considerada 

correta, pois, as ideias discutidas no texto se tratam da reformulação da comunicação por meio de um novo código, 

o que não é antecipado pelo trecho sublinhado. A alternativa “C) coloca em evidência a função da linguagem quanto 

à comunicação.” não pode ser considerada correta, pois, o trecho sublinhado fala sobre a nomeação e não sobre a 

comunicação. Os termos destacados fazem parte do texto em análise e não havia necessidade de conhecer seu 

significado exato, sendo que a compreensão necessária para a resolução da questão emerge do contexto.  

Fonte:  

 O próprio texto.  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 
 

https://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.cowparade.com/&prev=search
https://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.cowparade.com/&prev=search
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2016/09/rebanho-da-cow-parade-deixa-ruas-de-belem.html


 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

05 02 01 07 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o segundo parágrafo do texto: 

“Foi ali, não muito depois da derrota do Brasil para a Itália de Paolo Rossi, que o cientista da computação Scott 

Fahlman sugeriu a colegas de Carnegie Mellon University, com os quais se comunicava online, usarem :-) para 

distinguirem as piadas dos assuntos sérios. Mal sabia o tal Scott que aquela inocente boca de parêntese era o 

protótipo da goela que viria a engolir quase 3.000 anos de alfabeto como se fosse uma sopa de letrinhas.” 

Primeiro “que” = o “que” não retoma elemento anterior, portanto, não se trata de um elemento de função anafórica.  

“os quais” = “colegas de Carnegie Mellon University” (função anafórica) 

Segundo “que” = não retoma elemento anterior.  

Terceiro “que” = “goela” (função anafórica) 

Fonte: 

 O próprio texto.  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

07 04 03 06 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) V, V, V, V.” não pode ser considerada correta, pois, a afirmativa “Na Redação Oficial, é necessário 

que seja manifestado posicionamento do redator objetivo e claro em relação ao assunto tratado.” não é verdadeira. 

Os princípios que regem a Redação Oficial são 4: impessoalidade, formalidade, concisão, nível de linguagem. A 

impessoalidade decorre da “ausência de impressões individuais de quem comunica”, “da impessoalidade de quem 

recebe a comunicação, com duas possibilidades”, “do caráter impessoal do próprio assunto tratado”. É preciso 

ressaltar que como é o servidor público quem redige as comunicações oficiais, necessita-se manter o grau de 

impessoalidade, sem interferência da opinião. O enunciado da questão “Acerca dos princípios que regem a Redação 

Oficial, analise as afirmativas a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.” não permite que haja 

dúvidas em relação à resolução da mesma.  A afirmativa “A utilização dos pronomes de tratamento de forma correta 

é imprescindível para que haja formalidade e padronização nas comunicações.” é verdadeira, de acordo com o 

manual de redação da Presidência da República: “Além disso, é necessário que haja formalidade, padronização, nas 

comunicações, utilizando, para isso, os pronomes de tratamento.” 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

08 09 10 08 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata da Lei n. 5.810/1994, assunto previsto no conteúdo programático relativo à Legislação, conforme 

Anexo II do Edital. O enunciado pede que seja marcada a assertiva correta, quanto ao regime disciplinar dos 

servidores. A assertiva “a” está correta e corresponde à literalidade do art. 198, §3º da norma. A assertiva “b” é falsa, 

pois limita a possibilidade de recurso apenas à via judicial, contrariando o art. 105, 106 e 187. A assertiva “c” é falsa, 

pois, na condição de acionista, cotista ou comanditário, o servidor pode exercer o comércio, conforme exceção 

prevista no art. 190, inciso XIV. A assertiva “d” é falsa, pois o art. 185, parágrafo único determina a anotação da 

penalidade no assentamento funcional do servidor. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido. 

Fonte: Lei Estadual n. 5.810/94 

 

 

 

 



 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

11 16 20 14 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há mais de uma resposta correta, tendo os requerentes solicitado também como correta as 

alternativas “Discriminação de orientação sexual e profissional” e também “discriminação homofóbica”. O gabarito 

foi mantido, pois não há, no primeiro caso, nenhuma depreciação à profissão de chapeiro e sim ao fato de ela poder 

ser uma escolha possível de um menino. Sendo assim, o preconceito de gênero e orientação sexual é o que está em 

primeiro plano. No segundo caso, a negativa do recurso cuja sustentação refere-se à discriminação homofóbica. Pelos 

dois conceitos abaixo, fica patente a diferença entre ambas e, notadamente, foi preconceito o que observa na 

situação relatada. A professora fez uma pergunta e a reação descrita no texto foi a de que ela se preocupou. Não 

houve ação ou reação discriminatória, apenas tinha este preconceito e preocupação em relação a sua escolha. Isto 

pode ser verificado observando os conceitos abaixo: 

“O termo preconceito se refere a uma opinião preconcebida, um pensamento ou sentimento formado sobre uma 

pessoa ou um grupo, sem que haja experiências ou fatos relevantes para comprovar tal ponto. O termo é usado 

geralmente de forma negativa, onde os membros pertencentes a um grupo particular são vistos como inferiores. 

Geralmente ocorre com características que algum grupo considera incomum ou indesejável, podendo ser baseadas 

na raça, gênero, nacionalidade, status social, orientação sexual ou afiliação religiosa de alguém”. 

“A discriminação é a ação baseada no preconceito, e acontece quando tratamos os membros de um determinado 

grupo de forma diferente, com base em fatores como seu status, grupo a qual pertence ou categoria. Geralmente 

essa distinção acontece de um modo ruim, e o fato de alguém ser tratado pior do que outros por algum motivo 

arbitrário já é considerado discriminação.” 

Como a discriminação é a ação em si, uma pessoa pode ser preconceituosa e racista, mas não agir em suas atitudes, 

ou seja, não discriminar, como no caso da proposta da questão.  

Fonte: 

  http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/07/preconceito-por-orientacao-sexual-e-genero-nas-

escolas/ 

 https://www.diferenca.com/preconceito-racismo-e-discriminacao/ 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

12 14 18 16 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a opção I está incorreta, tendo o requerente apontado a alternativa D como correta, pois 

segundo Piaget, as fases de desenvolvimento se dão “através” da faixa etária de cada criança, não podendo 

generalizar que o desenvolvimento mental é lento. O recurso é improcedente, já que a opção I está correta. O 

desenvolvimento mental é lento, segundo Piaget, porque ele obedece fases que ocorrem sucessivamente através de 

estágios, não sendo possível que uma criança “pule”, por exemplo, do período sensório motor para o estágio das 

operações formais sem passar pelo pré-operatório. Neste sentido é lento, ainda que cada criança tenha o seu tempo 

diferenciado e, portanto, com suas peculiaridades e particularidades. Na perspectiva construtivista de Piaget, o 

começo do conhecimento é a ação do sujeito sobre o objeto, ou seja, o conhecimento humano se constrói na 

interação homem-meio, sujeito-objeto. Conhecer consiste em operar sobre o real e transformá-lo a fim de 

compreendê-lo, é algo que se dá a partir da ação do sujeito sobre o objeto de conhecimento. As formas de conhecer 

são construídas nas trocas com os objetos, tendo uma melhor organização em momentos sucessivos de adaptação 

ao objeto. A adaptação ocorre através da organização, sendo que o organismo discrimina entre estímulos e 

sensações, selecionando aqueles que irá organizar em alguma forma de estrutura. A adaptação possui dois 

mecanismos opostos, mas complementares, que garantem o processo de desenvolvimento: a assimilação e a 

acomodação. Segundo Piaget, o conhecimento é a equilibração/reequilibração entre assimilação e acomodação, ou 

http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/07/preconceito-por-orientacao-sexual-e-genero-nas-escolas/
http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/07/preconceito-por-orientacao-sexual-e-genero-nas-escolas/
https://www.diferenca.com/preconceito-racismo-e-discriminacao/


 

 

seja, entre os indivíduos e os objetos do mundo. A assimilação é a incorporação dos dados da realidade nos esquemas 

disponíveis no sujeito, é o processo pelo qual as ideias, pessoas, costumes são incorporadas à atividade do sujeito. A 

criança aprende a língua e assimila tudo o que ouve, transformando isso em conhecimento seu. A acomodação é a 

modificação dos esquemas para assimilar os elementos novos, ou seja, a criança que ouve e começa a balbuciar em 

resposta à conversa ao seu redor gradualmente acomoda os sons que emite àqueles que ouve, passando a falar de 

forma compreensível. Segundo FARIA (1998), os esquemas são uma necessidade interna do indivíduo. Os esquemas 

afetivos levam à construção do caráter, são modos de sentir que se adquire juntamente às ações exercidas pelo 

sujeito sobre pessoas ou objetos. Os esquemas cognitivos conduzem à formação da inteligência, tendo a necessidade 

de serem repetidos (a criança pega várias vezes o mesmo objeto). Outra propriedade do esquema é a ampliação do 

campo de aplicação, também chamada de assimilação generalizadora (a criança não pega apenas um objeto, pega 

outros que estão por perto). Através da discriminação progressiva dos objetos, da capacidade chamada de 

assimilação recognitiva ou reconhecedora, a criança identifica os objetos que pode ou não pegar, que podem ou não 

dar algum prazer à ela. FARIA (op.cit.) salienta que os fatores responsáveis pelo desenvolvimento, segundo Piaget, 

são: maturação; experiência física e lógico-matemática; transmissão ou experiência social; equilibração; motivação; 

interesses e valores; valores e sentimentos. A aprendizagem é sempre provocada por situações externas ao sujeito, 

supondo a atuação do sujeito sobre o meio, mediante experiências. A aprendizagem será a aquisição que ocorre em 

função da experiência e que terá caráter imediato. Ela poderá ser: experiência física - comporta ações diferentes em 

função dos objetos e consiste no desenvolvimento de ações sobre esses objetos para descobrir as propriedades que 

são abstraídas deles próprios, é o produto das ações do sujeito sobre o objeto; e experiência lógico-matemática – o 

sujeito age sobre os objetos de modo a descobrir propriedades e relações que são abstraídas de suas próprias ações, 

ou seja, resulta da coordenação das ações que o sujeito exerce sobre os objetos e da tomada de consciência dessa 

coordenação. Essas duas experiências estão inter-relacionadas, uma é condição para o surgimento da outra. Para 

que ocorra uma adaptação ao seu ambiente, o indivíduo deverá equilibrar uma descoberta, uma ação com outras 

ações. A base do processo de equilibração está na assimilação e na acomodação, isto é, promove a reversibilidade 

do pensamento, é um processo ativo de auto-regulação. Piaget afirma que, para a criança adquirir pensamento e 

linguagem, deve passar por várias fases de desenvolvimento psicológico, partindo do individual para o social. 

Segundo ele, o falante passa por pensamento autístico, fala egocêntrica para atingir o pensamento lógico, sendo o 

egocentrismo o elo de ligação das operações lógicas da criança. No processo de egocentrismo, a criança vê o mundo 

a partir da perspectiva pessoal, assimilando tudo para si e ao seu próprio ponto de vista, estando o pensamento e a 

linguagem centrados na criança. Para Piaget, o desenvolvimento mental dá-se espontaneamente a partir de suas 

potencialidades e da sua interação com o meio. O processo de desenvolvimento mental é lento, ocorrendo por meio 

de graduações sucessivas através de estágios: período da inteligência sensório-motora; período da inteligência pré-

operatória; período da inteligência operatória-concreta; e período da inteligência operatório-formal. 

Fonte:  http://coral.ufsm.br/lec/02_00/Cintia-L&C4.htm, https://brasilescola.uol.com.br/psicologia/psicologia-do-

desenvolvimento.htm 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

13 15 11 18 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que falta uma resposta correta. No entanto, a resposta é cópia fiel do corpo da lei, portanto, a 

questão e seu gabarito é procedente. As demais estariam corretas se fossem redigidas conforme segue: 

A critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na composição 

de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular - BNCC e dos itinerários formativos, considerando 

os incisos I a V do caput e não a educação técnica como se apresenta na questão. 

A organização das áreas e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios 

estabelecidos em cada sistema de ensino.  

http://coral.ufsm.br/lec/02_00/Cintia-L&C4.htm


 

 

A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará a inclusão de 

vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo 

uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. 

Fonte: 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

 http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm  

 http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art4 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

15 20 12 13 

Recurso Procedente. Questão anulada. 
Sustenta o recurso que outras fontes também aponta Neill como influenciador da Pedagogia Não Diretiva. A banca 

confirma as informações e a questão foi anulada, pois de fato encontrou o autor referenciado nas duas escolas: 

libertária e renovada não diretiva.  

Fonte: 

 Tendências Pedagógicas na Prática Escolar – José Carlos Libâneo 

 http://frankvcarvalho.blogspot.com/2012/06/alexander-neill-e-educacao-libertaria.html 

 https://www.slideshare.net/LEONARDORODRIGUESDAS3/quadro-sntese-tendncias-pedaggicas 

 Tendências Pedagógicas Brasileiras  https://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/tendencias-

pedagogicas-brasileiras.htm 

 Alexander Neill e a Educação Libertária http://frankvcarvalho.blogspot.com.br/2012/06/alexander-neill-e-

educacao-libertaria.html 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

16 18 19 12 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que houve erro na divulgação do gabarito e solicita mudança para a letra D. O recurso é 

improcedente, pois, segundo Lukesi, a avaliação classificatória e com função diagnóstica, respectivamente não 

constitui um instrumento dinâmico, estimulando o crescimento e desenvolvimento do indivíduo. 

Fonte: Avaliação para Inclusão https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacoes/avaliacao-para-inclusao.htm 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

17 19 13 15 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a afirmativa IV também está correta. O que é preciso atentar, contudo, é que ela afirma que 

“devemos confirmar (sentido literal) e não superar o modelo clássico de formação e construir uma nova perspectiva 

na área de formação continuada de professores. Confirmar este modelo é outra coisa, é pedagogia a ser superada, 

portanto, a banca mantém o gabarito.  

Fonte: Multiculturalismo e Educação: um desafio histórico para a escola. www.histedbr.fe.unicamp.br 

 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art4
http://frankvcarvalho.blogspot.com/2012/06/alexander-neill-e-educacao-libertaria.html
https://www.slideshare.net/LEONARDORODRIGUESDAS3/quadro-sntese-tendncias-pedaggicas
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/


 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

18 11 16 19 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há ausência de conteúdo programático e erro na divulgação do gabarito. Quanto ao primeiro 

argumento, o programa da prova prevê “História da Educação  Brasileira”, onde o conteúdo se enquadra, quanto ao 

seguinte, que houve erro na divulgação do gabarito. O recurso é improcedente, pois a afirmativa II refere-se à 

reforma conhecida como Reforma Vargas, quando o correto deveria ser “ Reforma Campos”, conforme abaixo: 

II- O ministro de Getúlio Vargas, Francisco Campos, promoveu reforma no Ensino Secundário, tal reforma ficou 

conhecida por “Reforma Campos”, que criou, entre outras ações, os Exames de Madureza, esse exame era prestado 

por alunos nos estabelecimentos escolares estaduais ou federais, para adquirirem certificado de primeiro ou segundo 

grau. 

Fontes: 

 FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

https://peduniespsoro.files.wordpress.com/2012/10/82432072-livro-fundamentos-historicos-da-educacao-

no-brasil.pdf  

 Aspectos da Evolução da Educação brasileira file:///C:/Users/sn1022290/Downloads/199-402-1-SM.pdf 

 http://revistas.udesc.br/index.php/colbeduca/article/viewFile/8337/6078 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

20 13 14 17 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que o conteúdo da questão não foi previsto no edital e pede anulação da questão. O recurso não 

procede e aponta o enquadramento da questão como o previsto no edital: Psicologia do desenvolvimento: aspectos 

históricos e biopsicossociais. 

Fonte: edital do concurso. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

22 41 43 33 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As opções A, B e D mostram de alguma forma o ambiente fazendo com que as espécies se alterassem: quer seja a 

necessidade de se alimentar do néctar das flores (A e D), quer as plantas se alterando para que pudesse seu néctar 

servir de alimento aos pássaros. Essa é uma visão Lamarkista, onde essas frases enfatizam “que o meio ambiente 

pode forçar a mudança de hábitos de um organismo, levando ao desenvolvimento exacerbado de certas estruturas 

e à atrofia de outras, em função do uso e do desuso dos órgãos”, visão básica da teoria de Jean-Baptiste Lamarck 

(AMABIS, MARTHO, p. 104; CESAR, SEZAR, p.173).  

A opção correta, a letra C, mostra que a característica já é existente (Por ter bico longo) e que a presença de flores 

de corola longa apenas selecionou os mais adaptados. Ou seja, a espécie de pássaro de bico longo tem essa 

característica vantajosa que permitiu que explorasse melhor os recursos, no caso o “néctar de flores de corola longa, 

afunilada”, condição ambiental reinante. Esse pressuposto é a base de sua teoria, que envolve a seleção natural 

favorecendo a permanência das características vantajosas de uma espécie em sua população (AMABIS, MARTHO, p. 

109; CESAR, SEZAR, p.175). 

Fonte: 

 1.AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia Moderna. V.3, 1ª. Ed. São Paulo: Moderna, 

2016. 352p. Versão do Professor. 

 2. SILVA JÚNIOR, César da; SASSON, Sezar; CALDINI JÚNIOR, Nelson. Biologia – Ensino Médio. 12ª.ed. São 

Paulo: Editora Saraiva, v. 3, 2017. 288 p. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O amido (carboidrato) é digerido inicialmente na boca pela amilase salivar, estando correta a letra A e incorreta letra 

D. As proteínas  iniciam a digestão no estômago pela Pepsina e a Tripsina tem sua ação no intestino delgado (incorreta 

letra B). Nos lipídios, a digestão começa no estômago com a ação da lipase lingual e gástrica (letra C). A lipase lingual, 

secretada pelas glândulas de von Ebner da língua, é deglutida e, juntamente com a lipase gástrica, participa do 

processo de hidrólise das gorduras no estômago (AIRES, p. 961). 

Fonte: 

 AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,2012. 

 CONSTANZO, Linda S. Fisiologia. 3ª.ed. Rio de Janeiro: Elsevier,2007.p. 362 – 369 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Um infográfico envolve muitas informações que devem ser interpretadas e analisadas conforme múltiplos 

conhecimentos do avaliado. Por isso essa questão envolve mais de um conteúdo: Regras de nomenclatura; 

Diversidade da vida: principais características dos representantes de cada domínio e de cada reino da natureza; 

Relações ecológicas, todas assim inerentes ao edital. 

As formigas pertencem ao Filo Artrópode e a classe dos insetos. Sendo assim a opção A está correta. O termo da 

notação científica do gênero Tetramorium está correta, iniciando com letra maiúscula e escrito em itálico. 

Segundo análise direta do infográfico, uma das funções das formigas é realizar a umidificação, aeração e fertilização 

do solo. Assim, a frase do enunciado “pequenos animais podem fazer no meio ambiente, melhorando a qualidade 

de solo e realizando a fertilização.” Está correta e não apresenta o erro evidenciado na opção C. 

O erro está na opção D pois o texto cita “as formigas removeram cerca de 65Kg de restos de comida por ano em 

toda a cidade de Nova York”, subestimando o valor pois foram encontrados 65 Kg de restos para cada 1000m2, e a 

cidade de Nova York tem mais de 1000m2.  

Não há cálculos matemáticos envolvidos pois não há erro no infográfico e sim no enunciado, indicado pela questão.  

Todas as questões, não importa a área, requer conhecimentos de leitura e interpretação: sem a leitura não se 

entende o que se pede, e sem a interpretação não é relacionado o conhecimento inerente.  

Fonte: 

 1.AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia Moderna. V.3, 1ª. Ed. São Paulo: Moderna, 

2016. 352p. Versão do Professor. 

 2. SILVA JÚNIOR, César da; SASSON, Sezar; CALDINI JÚNIOR, Nelson. Biologia – Ensino Médio. 12ª.ed. São 

Paulo: Editora Saraiva, v. 3, 2017. 288 p. 

 3. ODUM, Eugene P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013 

 4.  HICKMAN JR., C. ROBRTS, L. S.; LARSON, A. Princípios Integrados de Zoologia. 16ª. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2016.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A pirâmide de Biomassa é baseada no peso seco total, no valor calórico ou em outra medida de quantidade total de 

material vivo, como ilustrado nas unidades da imagem (g/m2). Em pirâmide de biomassa pode haver inversões como 

no enunciado. Os vegetais (Fitoplâncton) geralmente pesam mais que os consumidores primários (Zooplâncton) 

durante períodos de alta produtividade primária, como durante o período de primavera. Mas em outras épocas, 

como no inverno, o caso pode ser o contrário. 



 

 

Pirâmide de energia utilizaria outra unidade como Kcal, o que é sugerido na opção A estando está incorreta. Pirâmide 

de número utilizaria valores unitários em número de indivíduos e não existe pirâmide de minerais nas pirâmides 

ecológicas. 

Assim, a opção correta descrita para o enunciado ser a descrição de uma pirâmide de Biomassa, confirmando o 

gabarito da questão. 

Fonte: ODUM, Eugene P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. p. 106 – 108 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Dentre os organismos do solo favorecidos pela adubação verde, merecem destaque as bactérias dos gêneros 

Rhizobium e Bradyrhizobium. Tais microrganismos são capazes de promover a fixação biológica do N2 atmosférico 

(Correto I), associando-se à diversas leguminosas num processo simbiótico. O nitrogênio fixado pelas bactérias é 

transferido para as leguminosas na forma de aminoácidos, enquanto carboidratos produzidos por essas plantas são 

fornecidos às bactérias e servem como fontes de energia (Freire, 1992) (Correto IV). As trocas descritas ocorrem em 

nódulos formados pelas bactérias fixadoras nas raízes das leguminosas. 

A fixação biológica de nitrogênio é um processo que envolve a redução do N2 atmosférico através da enzima 

nitrogenase, encontrada em alguns microrganismos de vida livre ou que são capazes de se associar a certas plantas. 

A definição de rotação de culturas está correta (opção III) : “A rotação de culturas consiste na alternância de espécies 

ou culturas em um mesmo terreno, mediante sequência racional e não arbitrária, de forma a assegurar ou 

restabelecer o equilíbrio biológico e a produtividade do sistema depauperado pelo monocultivo ...” (FANCELLI, 2009, 

p.18). 

Fonte: 

 ESPÍNDOLA, José Antônio Azevedo; GUERRA, José GM; DE ALMEIDA, D. L. Adubação verde: Estratégia para 

uma agricultura sustentável. Embrapa Agrobiologia-Documentos (INFOTECA-E), 1997 

 FANCELLI, Antônio Luiz. Pesquisas certificam espécies para rotação de culturas. Revista Visão Agrícola, v.9, 

jul.-dez, 2009. P.17 – 20. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após a ovulação, o corpo lúteo produz continuamente cada vez maiores de progesterona e estrogênio. A 

progesterona é o hormônio dominante da fase lútea. Os níveis de estrogênio aumentam, mas nunca alcançam o pico 

visto antes da ovulação. 

LH e FSH são hormônios produzidos pela hipófise, sendo hormônios hipofisários e não produzidos no copo lúteo, 

excluindo-os da resposta.  

A falta da letra r da palavra Progesteona presente no gráfico não afeta a interpretação das curvas gráficas nem a 

interpretação da questão.  



 

 

 
Fonte: SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana [recursoeletrônico]: uma abrodagem integrada. 5ª ed. 

Dados eletrônicos.portoAlegre: Artmed, 2010. 
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Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 
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Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão busca evidenciar um típico cruzamento da 1ª. Lei de Mendel. Mas cruzamento que envolve cor dos olhos 

é determinado por mais de um par de alelos. Para que a questão pudesse explorar cálculos envolvendo um par 

somente deveria estar claro no enunciado, como no exemplo abaixo: 

Suponha que a cor dos olhos seja estabelecida por um único par de genes, sendo o caráter azul evidenciado por alelo 

recessivo e o caráter castanho evidenciado por alelo dominante. Analise a seguinte situação: Lara tem olhos azuis e 

casou com Pedro de olhos castanhos. O primeiro filho do casal teve olhos azuis. Na segunda gravidez de Lara, 

avaliando seu ultrassom, o médico verificou tratar de gêmeos bivitelinos. Qual a probabilidade das crianças nascerem 

ambas de olhos azuis? 

Assim, como falta no enunciado orientações mais esclarecedoras, o é recurso procedente e a questão foi anulada.  

Fonte: 1.AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia Moderna. V.3, 1ª. Ed. São Paulo: Moderna, 

2016. 352p. Versão do Professor. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O epifitismo é uma associação ecológica onde um vegetal hospedeiro (forófito) disponibiliza apenas suporte 

mecânico a outra planta (epífita) que o utiliza durante todo seu ciclo de vida, ou pelo menos parte dele, sem a 

absorção direta de nutrientes (Madison 1977; Giongo & Waechter 2004 apud Mania & Monteiro, 2010). As epífitas 

dispensam o desenvolvimento de longos caules, estabelecendo-se diretamente sobre o tronco, galhos ou, até 

mesmo, sobre as folhas de árvores para a obtenção de luz. 

As comunidades mais ricas de epífitas são encontradas nas florestas tropicais e subtropicais úmidas, principalmente 

nos Neotrópicos  devida a alta pluviosidade. Em uma comunidade florestal, as epífitas desempenham importante 

papel na manutenção da diversidade biológica e no equilíbrio interativo, proporcionando recursos alimentares e 

microambientes especializados para a fauna de dossel. 

Amabis e Martho coloca a relação das plantas epífitas como um caso de inquilinismo das plantas epífitas, sem causar 

prejuízo as arvores. Assim, é comum encontrar também esse termo, sem desqualificar o termo das plantas serem 

epífitas.  



 

 

Fonte: 1.AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia Moderna. V.3, 1ª. Ed. São Paulo: Moderna, 

2016. 352p. Versão do Professor. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

34 25 40 46 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Na imagem faltou destacar qual das duas aves existentes na teia alimentar correspondia ao solicitado na questão, 

podendo levar dúbia interpretação do enunciado e resposta. Assim, o recurso é procedente e a questão foi anulada.  

Fonte: 

 1.AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia Moderna. V.3, 1ª. Ed. São Paulo: Moderna, 

2016. 352p. Versão do Professor. 

 2. SILVA JÚNIOR, César da; SASSON, Sezar; CALDINI JÚNIOR, Nelson. Biologia – Ensino Médio. 12ª.ed. São 

Paulo: Editora Saraiva, v. 3, 2017. 288 p. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão busca avaliar quanto a importância dos sais minerais, composto inorgânico, pertencente a química dos 

seres vivos. Cada sal mineral desempenha uma função nas células, animais e/ou vegetais conforme pode ser visto na 

tabela abaixo: 

 
Assim, pode-se verificar que o Magnésio apresenta como função “nos vegetais, é participar da constituição da 

molécula de clorofila, portanto, necessário à fotossíntese”, validando a opção do gabarito. (p. 28 da bibliografia 

citada) 

Fonte: 

 Imagem: https://www.publisaude.com.br/a-importancia-dos-sais-minerais/ 

 SILVA JÚNIOR, César da; SASSON, Sezar; CALDINI JÚNIOR, Nelson. Biologia – Ensino Médio. 12ª.ed. São 

Paulo: Editora Saraiva, v. 1, 2016. 288 p. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Vírus é uma estrutura acelular, sem metabolismo próprio. Por isso necessita de uma célula para servir de hospedeira.  

O Trypanossoma, como qualquer protozoário, é unicelular, eucarionte e heterótrofo. Já os vegetais, pluricelulares, 

possui célula vegetal com capacidade fotossintética, autótrofa e eucarionte. 

https://www.publisaude.com.br/a-importancia-dos-sais-minerais/


 

 

As células possuem características que estão totalmente relacionadas com sua funcionalidade. Por exemplo: os vírus 

são acelulares e essa característica está totalmente correlacionada com a falta de existir metabolismo próprio 

(Funcionalidade).  O Trypanosoma é uma Célula animal, que possui características próprias de uma célula eucarionte, 

correlata a característica heterótrofa de todas as células animais. A araucária é um vegetal pluricelular, tendo célula 

vegetal em sua organização e da qual possui característica de ser autótrofa. A funcionalidade das células está 

totalmente correlacionada a sua organização e características, não sendo procedente o recurso que sugere resposta 

incorreta ou não abordada pelo enunciado.  

As células possuem características organizacionais e características funcionais. Os seres vivos possuem realmente 

essa denominação para evidenciar os tipos fundamentais de nutrição: autotrófica e heterotrófica, mas as células 

também possuem essa caracterização.  

“A célula autotrófica é auto-suficiente em termos nutricionais, podendo ser fotossintetizante ou 

quimiossintetizante. São autotróficas as células vegetais, das algas e de alguns tipos de bactérias. 

 A célula heterotrófica não apresenta a auto-suficiência, sendo dependente da aquisição de nutrientes extracelular 

por absorção direta ou absorção após um processo digestivo por ação enzimática. 

São heterotróficas as células animais, dos fungos, dos protozoários e de muitos tipos de bactérias.” 

(https://interna.coceducacao.com.br/ebook/pages/36.htm) 

Fonte: 

 1.SILVA JÚNIOR, César da; SASSON, Sezar; CALDINI JÚNIOR, Nelson. Biologia – Ensino Médio. 12ª.ed. São 

Paulo: Editora Saraiva, v. 1, 2017.  p.11 

 2. APOSTILA COC ENSINO. Conteúdo Biologia. 1 ano. Disponível em: 

https://interna.coceducacao.com.br/ebook/pages/36.htm 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado apresenta a informação de que a imagem corresponde a uma faze da divisão celular, cuja célula DE 

ORIGEM É 2n = 4. Essa informação é importante pois identifica que a imagem provém de uma célula de 4 

cromossomos, evidenciando a redução para 2 típica da meiose. O fato dos cromossomos apresentarem de forma 

simples na placa equatorial, sem pareamento entre cromossomos homólogos, diferencia a fase Metáfase II da 

metáfase I, além, é claro, do número de cromossomos. 

Assim, essa imagem corresponde a metáfase II da meiose por apresentar os cromossomos na placa equatorial da 

célula e o número haploide de cromossomos (n = 2). É possível ver os dois pólos do fuso de onde partem 

microtúbulos. Diferença significativa é vista na metáfase da Mitose e matafase I da meiose: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  1.SILVA JÚNIOR, César da; SASSON, Sezar; CALDINI JÚNIOR, Nelson. Biologia – Ensino Médio. 12ª.ed. São 

Paulo: Editora Saraiva, v. 1, 2017.  p.261-265. 
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Recurso Procedente. Gabarito Alterado para alternativa C. 
Procede o argumento recursal. O Gabarito apresenta erro na resposta, sendo correta a opção C e não a opção B.  

(  2 )  Estabelecer relações entre parte e todo de um fenômeno ou processo biológico 

(  1 )  Expressar dúvidas, ideias e conclusões acerca dos fenômenos biológicos 

javascript:popGlossario('../glossario/31.htm')
javascript:popGlossario('../glossario/32.htm')
javascript:popGlossario('../glossario/33.htm')
https://interna.coceducacao.com.br/ebook/pages/36.htm


 

 

(  3 )  Reconhecer o ser humano como agente e paciente de transformações intencionais por ele produzidas no seu 

ambiente 

C) 2 – 1 – 3 (opção CORRETA) 

Fonte:  BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: 

MEC/SEF, 2000. p. 21 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Essa questão, assim como as demais de cunho didático-específico, estão dentro do conteúdo programático 

indicado no edital (01/2018) e utilizado para a realização das questões:  

Ensino de Biologia: conhecimento científico e habilidade didática no ensino de Biologia. A construção do 

conhecimento no ensino de Biologia: abordagens metodológicas. Recursos didáticos no ensino de Biologia (utilizados 

em sala de aula e laboratório, incluindo conhecimentos básicos de técnicas, materiais e normas de segurança 

laboratoriais). O ensino de Biologia e as novas tecnologias da informação e comunicação. Avaliação de aprendizagem 

do conhecimento biológico. Competências e habilidades propostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio para a Disciplina de Biologia. 

Fonte:  BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: 
MEC/SEF, 2000. p. 21 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na opção Pantanal – com variada paisagem vegetal, possui riquíssima biodiversidade  apresenta a correta informação 

segundo Cesar, Sezar e Caldini, p. 132 da referência. As demais apresentam erros como  descrito a seguir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Cerrado – Sua vegetação é considerada tipo savana, com arbustos e árvores baixas esparsas. A descrição feita no 

enunciado se refere à Floresta Amazônica 

Caatinga – está localizado em sua maior parte na região Nordeste e não SOMENTE e o clima é quente e seco 

Pampas – A maior parte desse bioma já se encontra totalmente descaracterizada, dada a intensa utilização pela 

agricultura. Já sua fauna tem uma variedade de animais variando em pequenos mamíferos e felinos de grande e 

médio porte. 

Fonte:  SILVA JÚNIOR, César da; SASSON, Sezar; CALDINI JÚNIOR, Nelson. Biologia – Ensino Médio. 12ª.ed. São Paulo: 

Editora Saraiva, v. 1, 2017.  p.130-137. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Essa questão, assim como as demais de cunho didático-específico, está dentro do conteúdo programático indicado 

no edital (01/2018) e utilizado para a realização das questões:  

Ensino de Biologia: conhecimento científico e habilidade didática no ensino de Biologia. A 

construção do conhecimento no ensino de Biologia: abordagens metodológicas. Recursos 

didáticos no ensino de Biologia (utilizados em sala de aula e laboratório, incluindo 

conhecimentos básicos de técnicas, materiais e normas de segurança laboratoriais). O 

ensino de Biologia e as novas tecnologias da informação e comunicação. Avaliação de 

aprendizagem do conhecimento biológico. Competências e habilidades propostas pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio para a Disciplina de Biologia. 

O conceito de avaliação diagnóstica não recebe uma definição uniforme de todos os especialistas. No entanto pode-

se, de maneira geral, entendê-la como uma ação avaliativa realizada no início de um processo de aprendizagem, que 

tem a função de obter informações sobre os conhecimentos, aptidões e competências dos estudantes com vista à 

organização dos processos de ensino e aprendizagem de acordo com as situações identificadas. 



 

 

Uma das mais importantes características da avaliação diagnóstica é o seu aspecto preventivo, já que ao conhecer 

as dificuldades dos alunos no início do processo educativo, é possível prever suas reais necessidades e trabalhar em 

prol de seu atendimento. Uma outra característica refere-se à possibilidade que a avaliação diagnóstica tem de 

determinar as causas das dificuldades de aprendizagens persistentes em alguns alunos. 

A questão indicava um contexto e requeria a situação mais adequada, que segundo a bibliografia supracitada indica 

a opção “provas efetuadas no início do ano letivo com conteúdo do ano anterior” como correta, mantendo-se assim 

o Gabarito. 

A questão aborda o tema do conteúdo programático para a área de Biologia, na área específica: Avaliação de 

aprendizagem do conhecimento de Biologia. 

Fonte:  CAED- Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação. Faculdade de Educação. Juiz de Fora: UFJF, 

2018. Disponível em: http://www.portalavaliacao.caedufjf.net/pagina-exemplo/tipos-de-avaliacao/avaliacao-

diagnostica/p. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

44 37 24 50 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C. 
Nessa questão é abordado as avaliações externas executadas na escola e seus objetivos. Sabendo que existe uma 

discussão no meio acadêmico sobre essas avaliações, não cabe aqui abordá-las e sim trazer o conhecimento do 

propósito delas pela visão do Ministério da educação. Para isso, as informações básicas estão no próprio site do 

Ministério da Educação sobre a função desse índice.  

Assim, segundo o MEC:  “Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do 

aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. 

O Ideb funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação pela 

população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para 

tanto, o Ideb é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de 

desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, 

realizado anualmente. “ (http://portal.mec.gov.br) 

Na questão, a resposta “a Reflexão sobre a dinâmica que ocorre na escola e o estabelecimento de metas a serem 

desenvolvidas na melhoria da qualidade educacional” não é uma função única do professor mas faz parte de um 

processo coletivo envolvendo a comunidade escolar. Ao professor, cabe uma postura analítica que pode ser refletida 

na sua dinâmica de trabalho, ou seja, na sala de aula. Assim, a opção correta é a que indica: Diagnosticar os erros 

mais comuns dos alunos e desenvolver atividades pedagógicas que os recuperem. Tal função é coerente com os 

objetivos do trabalho do professor dispostos nos documentos que normatizam sua função. 

Assim, o gabarito foi alterado de D para a alternativa C.  

A questão aborda o tema: Avaliação de aprendizagem do conhecimento Biológico, presente no edital, dentro dos 

conteúdos específicos conforme o texto que se segue: 

Ensino de Biologia: conhecimento científico e habilidade didática no ensino de Biologia. A 

construção do conhecimento no ensino de Biologia: abordagens metodológicas. Recursos 

didáticos no ensino de Biologia (utilizados em sala de aula e laboratório, incluindo 

conhecimentos básicos de técnicas, materiais e normas de segurança laboratoriais). O 

ensino de Biologia e as novas tecnologias da informação e comunicação. Avaliação de 

aprendizagem do conhecimento biológico. Competências e habilidades propostas pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio para a Disciplina de Biologia. 

Assim o tema abordado na questão está dentro do conteúdo do edital não sendo necessário a anulação da questão, 

mas somente a alteração do gabarito. 

Fonte: 

 IDEB – Ministério da Educação. Apresentação. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/conheca-o-ideb, 

acesso em 2018. 

http://portal.mec.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/conheca-o-ideb
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nessa questão deve-se tomar o cuidado de não considerar a ênfase na oficina pedagógica em si, como uma forma 

metodológica de aprender a usar as novas tecnologias (abordado na opção “uma formação pedagógica voltada para 

as novas tecnologias de comunicação”), verificando com cuidado o enunciado que expressa as intenções dos PCNs : 

“Deve sair de uma metodologia que enfatiza somente a memorização para uma que busca desenvolver capacidades 

e potencialidades que permitam ao aluno o exercício pleno da cidadania”, verifica que a opção mais adequada é a 

“Uma visão mais crítica do conteúdo, permitindo uma abrangência nos estudos curriculares e uma aplicação em sala 

de aula mais contextualizada” pois o método (oficina pedagógica) deve estar subordinado à didática de um ensino 

contextualizado. 

 

Dessa forma busca alcançar os objetivos dos PCNs que diz:  

“Os objetivos do Ensino Médio em cada área do conhecimento devem envolver, de forma combinada, o 

desenvolvimento de conhecimentos práticos, contextualizados, que respondam às necessidades da vida 

contemporânea, e o desenvolvimento de conhecimentos mais amplos e abstratos, que correspondam a uma cultura 

geral e a uma visão de mundo (BRASIL, 1998, p. 6)”. 

Essas questões, assim como as demais de cunho didático-específico, estão dentro do conteúdo programático 

indicado no edital (01/2018) e utilizado para a realização das questões:  

Ensino de Biologia: conhecimento científico e habilidade didática no ensino de Biologia. A 

construção do conhecimento no ensino de Biologia: abordagens metodológicas. Recursos 

didáticos no ensino de Biologia (utilizados em sala de aula e laboratório, incluindo 

conhecimentos básicos de técnicas, materiais e normas de segurança laboratoriais). O 

ensino de Biologia e as novas tecnologias da informação e comunicação. Avaliação de 

aprendizagem do conhecimento biológico. Competências e habilidades propostas pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio para a Disciplina de Biologia. (CEDUC, 

2018) 

Fonte:  

 BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio, vol. 3. Ministério da Educação (MEC), Secretaria 

de Educação Média e Tecnológica (SEMT), Brasília, 1998. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Essa questão busca evidenciar a compreensão do professor quanto a importância de se observar as normas de 

segurança, abordando uma situação real, na escola citada acima.  

Sobre esse assunto existem várias normatizações, em todo o país, dentro e fora da área educacional, que aborda de 

procedimentos de segurança, normas, materiais básicos, e outras informações pertinentes a temática abordada no 

EDITAL: Recursos didáticos no ensino de Biologia (utilizados em sala de aula e laboratório, incluindo conhecimentos 

básicos de técnicas, materiais e normas de segurança laboratoriais). É mister que, para proteção das pessoas 

envolvidas no laboratório, são necessárias o cumprimento de uma série de responsabilidades e orientações tanto ao 

professor quanto a alunos e gestores, visando a segurança e uma melhor organização e uso do laboratório.  

Cabe ao professor, dentre outras orientações: “Cuidar para que os estudantes respeitem as normas de segurança e 

tomem os cuidados e atitudes necessárias para a realização das atividades” 



 

 

Para que o(a) professor(a) atinja seus objetivos em uma aula no laboratório, é importante que os envolvidos, em 

especial os estudantes, sejam orientados quanto às atitudes e aos cuidados a serem tomados no decorrer da 

atividade naquele espaço. Essa visão foi abordada na opção “Observância do professor às normas de segurança e a 

fiscalização dos alunos no cumprimento dessas normas”. 

A própria questão direcionava o aluno a essa interpretação pois a questão abordava ao final: 

Esse incidente, relatado pelo G1 de Mato Grosso do Sul, nos mostra o risco que professores e alunos podem correr se 

práticas laboratoriais não seguirem condutas adequadas de segurança. Qual situação abaixo ajuda prevenir da 

melhor forma os acidentes laboratoriais?  

Assim, a prevenção está em seguir as normas de conduta, evidenciado na opção CORRETA. Como o professor é o 

adulto responsável da sala, cabe a ele também orientar e fiscalizar que seus alunos estejam cumprindo tais normas. 

Fonte:  SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. Orientações para utilização do laboratório escolar de Ciências da 

Natureza. Curitiba: SEED/PR. 2013. Disponível em: 

http://www.biologia.seed.pr.gov.br/arquivos/File/PDF/cadern_lab_2013.pdf 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Essa temática é muito ampla e de significados não totalmente definidos pois está em constante estudo e balizamento 

científico. Segundo documento do INEP “em aberto” usado no enunciado da questão, a alfabetização científica-

tecnológica é uma proposta, assim como outras, preocupada com os objetivos do ensino de Ciências que busca , 

mesmo com controvérsias, a formação de um cidadão que saiba entender e avaliar criticamente as ciências 

aprendidas. Mas é preciso evitar a “supervalorização” dessas ciências. Auler e Delizoicov (2001) apud Marchesan e 

Khun (2016) comentam a existência de Mitos que levam facilmente a uma ação reducionista da Alfabetização 

Científico-cultural (ACT), que estão abordadas nas opções B e C. A opção C (Compreensão da ação da superioridade 

teórica e prática da ciência, na busca de resoluções dos problemas principais da humanidade.) demonstra uma visão 

da superioridade do modelo de decisões tecnocratas abordados pelos autores. A opção B (Vincular ao ensino as 

contribuições científicas visto que o progresso social é consequência do progresso tecnológico ) aborda uma 

perspectiva salvacionista das Ciências e tecnologias. A opção A (Aquisição de habilidades e competências que 

permitam aos alunos executarem pesquisas científicas) tem o erro fundamentado na concepção de que essa 

alfabetização seja a instrumentalização do aluno, dentro de uma abordagem das metodologias científicas, a fim que 

se construa um pesquisador. Aqui não quer desmoralizar a formação de cientistas mas que esse não é o alvo da 

educação básica, preocupada na construção de aspectos cognitivos importantes antes desse indivíduo adquirir 

maturidade física, psíquica e intelectual para enfim ser um pesquisador crítico e que contribua para o enriquecimento 

do conhecimento. 

Nisso está o acerto da questão D (De significado amplo e complexo, busca democratizar os conhecimentos científicos-

tecnológicos visando uma ação dialógica e participativa de professores e alunos na construção do trabalho 

pedagógico.), em saber da amplidão e complexidade desse conceito, sabendo de que vivemos em um mudo 

altamente influenciado pelas Ciências e tecnologias. Ser alfabetizado em CT não é conhecer e abraçar todo o 

conhecimento mas analisar as formas como foi construído, avaliar os processos que foram trabalhados até ali, 

questionar, inferir dúvidas e múltiplas observações dando subsídio ao aluno da crítica, da dúvida e do 

questionamento. A abordagem de Marchesan e Kuhn (2016) sobre a construção de uma ciência da escola mostra 

que é um desafio, um processo de reelaborar saberes que visam o atendimento das finalidades sociais de 

escolarização, objetivos esses muitas vezes diferentes da ciência da universidade. 

Sobre o argumento de que o tema não está dentro dos conteúdos específicos, a questão buscou contemplar o 

conteúdo programático do edital: A construção do conhecimento no ensino de Biologia: abordagens metodológicas. 

Esse conteúdo faz parte do conteúdo específico para a área de Biologia, do edital 01/2018 (SEDUC, 2018). 

Fonte: 

 SEDUC – Secretaria de Estado de Educação. EDITAL Nº 01/2018 – SEAD, 19 DE MARÇO DE 2018. Anexo II: 

Conteúdo Programático das provas objetivas de Múltipla Escolha. BIOLOGIA. 2018.  

 INEP. Tendências na Educação de Ciências. Em aberto, ano11, n.55, jul/set. 1992. 



 

 

 MARCHESAN, Michele Roos; KUHN, Malcus Cassiano. Alfabetização Científica e tecnológica na formação do 

cidadão. Revista Thema, volume 13, n.3, p. 118-129, 2016. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O texto apresentado na introdução da questão conduz a uma interpretação que converge para a opção “Seja 

dinâmica, utilizando metodologias que combinem conhecimento teórico com a percepção mental do que é ensinado, 

utilizando formas variadas de comunicação, objetivando o desenvolvimento das capacidades cognoscitivas dos 

alunos frente a uma atitude crítica e cidadã”, analisando ambas as visões, onde o estudo se converta em uma 

necessidade para o aluno e seja possível uma aprendizagem contextualizada, com ação de ambas as partes: do 

professor e dos alunos. 

As outras opções podem até citar pontos interessantes que devem fazer parte da prática do professor como 

“modernas tecnologias de informação e comunicação”, “participação da comunidade”, “adaptação de 

metodologias”. Mas a questão é específica a análise dos textos apresentados, onde Libaneo (2013) aborda a 

importância do desenvolvimento de habilidades e competências nos alunos de forma que possa adquirir 

conhecimento aplicado, que faça sentido à sua realidade, que o prepare para as etapas da vida que sucede, que o 

auxilie a uma atuação cidadã, sendo a opção apresentada no gabarito a correta.   

Sobre o questionamento no qual o tema não fazer parte do edital é também improcedente pois o edital 01/2018 

apresenta, dentre os conhecimentos específicos os seguintes temas: 

Ensino de Biologia: conhecimento científico e habilidade didática no ensino de Biologia. A 

construção do conhecimento no ensino de Biologia: abordagens metodológicas. Recursos 

didáticos no ensino de Biologia (utilizados em sala de aula e laboratório, incluindo 

conhecimentos básicos de técnicas, materiais e normas de segurança laboratoriais). O 

ensino de Biologia e as novas tecnologias da informação e comunicação. Avaliação de 

aprendizagem do conhecimento biológico. Competências e habilidades propostas pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio para a Disciplina de Biologia (SEDUC, 

2018) 

A questão contempla o edital relativo ao tópico em negrito. O Edital é apresentado à instituição contratada pela 

execução do concurso e deve ser seguido. A análise se o edital é coerente ou não, se os itens referentes ao conteúdo 

específico apresentados acimas deveriam estar inclusos ou não é competência da Secretaria de Educação do Estado 

do Pará. A Banca de professores responsável pela elaboração das questões das provas deve versar sobre os tópicos 

presentes no edital, o que foi cumprido.  

Fonte: 

 LIBÂNEO, José Carlos. Didática. 2 ed. São Paulo: Cortez,2013. p.116 

 BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: 

MEC/SEF, 2000. p. 4 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi desenvolvida a fim de abordar o seguinte tema exposto no edital 01/2018 e evidenciado em negrito: 

Ensino de Biologia: conhecimento científico e habilidade didática no ensino de Biologia. A 

construção do conhecimento no ensino de Biologia: abordagens metodológicas. Recursos 

didáticos no ensino de Biologia (utilizados em sala de aula e laboratório, incluindo 

conhecimentos básicos de técnicas, materiais e normas de segurança laboratoriais). O 

ensino de Biologia e as novas tecnologias da informação e comunicação. Avaliação de 

aprendizagem do conhecimento biológico. Competências e habilidades propostas pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio para a Disciplina de Biologia. 



 

 

É possível observar que há diversos outros temas que estão elencados na lista de tópicos de conhecimentos 

específicos, podendo inclusive serem caracterizados como didático-específicos. Se tais temas deveriam estar no 

edital ou se deveriam ser supridos não é de nossa competência e não cabe a essa banca justificar.  

Assim, o argumento da questão não contemplar os conteúdos é improcedente e a questão, assim como a resposta, 

devem ser mantidas segundo o aval dessa banca.  

Fonte: 

 TIC Educação 2013. Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas 

brasileiras. São Paulo, 2014. 
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Cargo: Professor Classe I Nível A - Educação Física 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

02 07 04 05 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) a partir de uma linguagem em que predomina o exagero.” não pode ser considerada correta. A 

hipérbole é a expressão do exagero. É figura de linguagem classificada como figura de pensamento. E por isto mesmo, 

constitui recurso estilístico capaz de aumentar a expressividade do texto. Para conceituar a Hipérbole podemos dizer, 

portanto, que é uma forma de expressão exagerada que tem por objetivo enfatizar a mensagem do texto. Exemplos: 

“Já te avisei um bilhão de vezes!; Se você for embora chorarei rios de lágrimas!; As crianças estavam mortas de sede.; 

Que calor infernal!; Esta história me faz morrer de rir.” Em “foi a disseminação da escrita como principal forma de 

comunicação o que criou as condições para a sua própria morte”. ocorre não um exagero, mas o uso de uma 

metáfora, o que implica em uso da linguagem conotativa. O vocábulo “morte” denota o seu “fim”, não representando 

o mesmo sentido visto em “estou morto de fome”, por exemplo; tendo assim representado o sentido conotativo.  A 

alternativa “A) de modo exclusivamente conotativo.” não pode ser considerada correta tendo em vista os 

argumentos já apresentados.  A alternativa “B) de modo exclusivamente denotativo.” não pode ser considerada 

correta, conforme os argumentos apresentados anteriormente.  

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

03 06 05 04 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) remete ao desequilíbrio quanto ao processo de comunicação a que se refere o autor do texto 

“Alfabeto de emojis”.” não pode ser considerada correta, pois não há referência a um desequilíbrio quanto ao 

processo de comunicação no texto “Alfabeto de emojis”, mas sim uma reestruturação. A alternativa “A) utiliza a 

ironia para desmistificar a oposição que o autor faz às novas formas de comunicação em massa.” não pode ser 

considerada correta. A ironia é uma figura por meio da qual se diz o contrário do que se quer dar a entender; uso de 

palavra ou frase de sentido diverso ou oposto ao que deveria ser empregado para definir ou denominar algo. Na 

charge, não ocorre, portanto, o uso de ironia. A alternativa “C) exemplifica o sentido de um discurso paradoxal a que 

se faz referência por meio do termo “paradoxalmente”, no início do texto.” foi considerada correta, pois, o paradoxo 

contido no que afirma o professor, revela-se na contradição do discurso, e disto surge o humor/ironia deste 

quadrinho. A alternativa “D) apresenta uma situação real de discurso em que se pode comprovar que novas 

realidades de comunicação devem ser aceitas considerando a compreensão da mensagem.” não pode ser 

considerada correta, pois, não há apresentação de novas realidade de comunicação na charge, a situação é a 

tradicional em que uma pessoa fala, a outra escuta e responde: emissor e receptor.  

Fonte: 

 O próprio texto.  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) caracteriza, de forma objetiva, o termo que o antecede.” não pode ser considerada correta. O 

enunciado propõe: Em “O alfabeto latino, este fantástico conjunto de 26 letras que, combinadas infinitamente, 

podem nomear realidades tão distintas quanto ‘sol’, ‘cunilingus’, ‘schadenfreud’ e ‘Argamassa Cimentcola 

Quartzolite’, começou sua lenta caminhada em direção ao brejo em setembro de 1982.” (1º§); o adjetivo “fantástico” 

indica o ponto de vista do enunciador, deste modo, pode-se afirmar que ocorre subjetividade e não objetividade 

nesta expressão. A alternativa “A) antecipa a discussão que será desenvolvida no texto.” não pode ser considerada 

correta, pois, as ideias discutidas no texto se tratam da reformulação da comunicação por meio de um novo código, 

o que não é antecipado pelo trecho sublinhado. A alternativa “C) coloca em evidência a função da linguagem quanto 

à comunicação.” não pode ser considerada correta, pois, o trecho sublinhado fala sobre a nomeação e não sobre a 

comunicação. Os termos destacados fazem parte do texto em análise e não havia necessidade de conhecer seu 

significado exato, sendo que a compreensão necessária para a resolução da questão emerge do contexto.  

Fonte: 

 O próprio texto.  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) O autor estabelece uma oposição acirrada contra todo e qualquer tipo de linguagem não verbal, 

usando para isso ataques a este tipo de linguagem por meio de sua argumentação.” não pode ser considerada 

correta. A linguagem não- verbal utiliza dos signos visuais – entre outros -  para ser efetivada, por exemplo, as 

imagens nas placas e as cores na sinalização de trânsito. Deste modo, a alternativa torna-se incorreta por generalizar 

a crítica do autor a todo e qualquer tipo de linguagem não verbal, o que não é verdade. O termo “integração” não 

foi utilizado em momento algum na questão em análise, conforme afirma o recorrente. A alternativa “B) O 

florescimento de uma nova linguagem declara uma possível evolução na comunicação estabelecida através dos 

tempos pela humanidade.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o texto, há, pelo contrário, um 

retrocesso, e não uma evolução: “Teremos voltado ao tempo dos hieróglifos e não me assombra se as condições de 

vida regredirem às do antigo Egito,[...]” 

Fonte: 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 Questão em análise. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) V, V, V, V.” não pode ser considerada correta, pois, a afirmativa “Na Redação Oficial, é necessário 

que seja manifestado posicionamento do redator objetivo e claro em relação ao assunto tratado.” não é verdadeira. 

Os princípios que regem a Redação Oficial são 4: impessoalidade, formalidade, concisão, nível de linguagem. A 

impessoalidade decorre da “ausência de impressões individuais de quem comunica”, “da impessoalidade de quem 

recebe a comunicação, com duas possibilidades”, “do caráter impessoal do próprio assunto tratado”. É preciso 

ressaltar que como é o servidor público quem redige as comunicações oficiais, necessita-se manter o grau de 

impessoalidade, sem interferência da opinião. O enunciado da questão “Acerca dos princípios que regem a Redação 

Oficial, analise as afirmativas a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.” não permite que haja 

dúvidas em relação à resolução da mesma.  A afirmativa “A utilização dos pronomes de tratamento de forma correta 

é imprescindível para que haja formalidade e padronização nas comunicações.” é verdadeira, de acordo com o 

manual de redação da Presidência da República: “Além disso, é necessário que haja formalidade, padronização, nas 

comunicações, utilizando, para isso, os pronomes de tratamento.” 



 

 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata da Lei n. 5.810/1994, assunto previsto no conteúdo programático relativo à Legislação, conforme 

Anexo II do Edital. O enunciado pede que seja marcada a assertiva correta, quanto ao regime disciplinar dos 

servidores. A assertiva “a” está correta e corresponde à literalidade do art. 198, §3º da norma. A assertiva “b” é falsa, 

pois limita a possibilidade de recurso apenas à via judicial, contrariando o art. 105, 106 e 187. A assertiva “c” é falsa, 

pois, na condição de acionista, cotista ou comanditário, o servidor pode exercer o comércio, conforme exceção 

prevista no art. 190, inciso XIV. A assertiva “d” é falsa, pois o art. 185, parágrafo único determina a anotação da 

penalidade no assentamento funcional do servidor. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido. 

Fonte: Lei Estadual n. 5.810/94 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata da Lei n. 5.810/1994, assunto previsto no conteúdo programático relativo à Legislação, conforme 

Anexo II do Edital. O enunciado pede que seja marcada a assertiva correta, nos termos da norma. A assertiva “a” está 

falsa pois o trabalho suplementar deve ser remunerado, nos termos do art. 65. A assertiva “b” é falsa, pois as férias 

são remuneradas com acréscimo de 1/3, conforme art. 75, § 1º. A assertiva “c” é falsa, pois o tempo de serviço 

anterior não conta para todos os fins, conforme art. 70, § 1º o tempo não conta para fins de estabilidade. A assertiva 

“d” é correta, pois corresponde à literalidade do art. 66 da norma. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido. 

Fonte: Lei Estadual n. 5.810/94 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

11 16 20 14 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há mais de uma resposta correta, tendo os requerentes solicitado também como correta as 

alternativas “Discriminação de orientação sexual e profissional” e também “discriminação homofóbica”. A banca 

mantém o gabarito, pois não há, no primeiro caso, nenhuma depreciação à profissão de chapeiro e sim ao fato de 

ela poder ser uma escolha possível de um menino. Sendo assim, o preconceito de gênero e orientação sexual é o que 

está em primeiro plano. No segundo caso, a negativa do recurso cuja sustentação refere-se à discriminação 

homofóbica. Pelos dois conceitos abaixo, fica patente a diferença entre ambas e, notadamente, foi preconceito o 

que observa na situação relatada. A professora fez uma pergunta e a reação descrita no texto foi a de que ela se 

preocupou. Não houve ação ou reação discriminatória, apenas tinha este preconceito e preocupação em relação a 

sua escolha. Isto pode ser verificado observando os conceitos abaixo: 

“O termo preconceito se refere a uma opinião preconcebida, um pensamento ou sentimento formado sobre uma 

pessoa ou um grupo, sem que haja experiências ou fatos relevantes para comprovar tal ponto. O termo é usado 

geralmente de forma negativa, onde os membros pertencentes a um grupo particular são vistos como inferiores. 

Geralmente ocorre com características que algum grupo considera incomum ou indesejável, podendo ser baseadas 

na raça, gênero, nacionalidade, status social, orientação sexual ou afiliação religiosa de alguém”. 

“A discriminação é a ação baseada no preconceito, e acontece quando tratamos os membros de um determinado 

grupo de forma diferente, com base em fatores como seu status, grupo a qual pertence ou categoria. Geralmente 

essa distinção acontece de um modo ruim, e o fato de alguém ser tratado pior do que outros por algum motivo 

arbitrário já é considerado discriminação.” 



 

 

Como a discriminação é a ação em si, uma pessoa pode ser preconceituosa e racista, mas não agir em suas atitudes, 

ou seja, não discriminar, como no caso da proposta da questão.  

Fonte: 

  http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/07/preconceito-por-orientacao-sexual-e-genero-nas-

escolas/ 

 https://www.diferenca.com/preconceito-racismo-e-discriminacao/ 

 
BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

12 14 18 16 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há mais de uma alternativa correta. O recurso é improcedente, já que a opção I está correta. 

O desenvolvimento mental é lento, segundo Piaget, porque ele obedece fases que ocorrem sucessivamente através 

de estágios, não sendo possível que uma criança “pule”, por exemplo, do período sensório motor para o estágio das 

operações formais sem passar pelo pré-operatório. Neste sentido é lento, ainda que cada criança tenha o seu tempo 

diferenciado e, portanto, com suas peculiaridades e particularidades. Na perspectiva construtivista de Piaget, o 

começo do conhecimento é a ação do sujeito sobre o objeto, ou seja, o conhecimento humano se constrói na 

interação homem-meio, sujeito-objeto. Conhecer consiste em operar sobre o real e transformá-lo a fim de 

compreendê-lo, é algo que se dá a partir da ação do sujeito sobre o objeto de conhecimento. As formas de conhecer 

são construídas nas trocas com os objetos, tendo uma melhor organização em momentos sucessivos de adaptação 

ao objeto. A adaptação ocorre através da organização, sendo que o organismo discrimina entre estímulos e 

sensações, selecionando aqueles que irá organizar em alguma forma de estrutura. A adaptação possui dois 

mecanismos opostos, mas complementares, que garantem o processo de desenvolvimento: a assimilação e a 

acomodação. Segundo Piaget, o conhecimento é a equilibração/reequilibração entre assimilação e acomodação, ou 

seja, entre os indivíduos e os objetos do mundo. A assimilação é a incorporação dos dados da realidade nos esquemas 

disponíveis no sujeito, é o processo pelo qual as idéias, pessoas, costumes são incorporadas à atividade do sujeito. A 

criança aprende a língua e assimila tudo o que ouve, transformando isso em conhecimento seu. A acomodação é a 

modificação dos esquemas para assimilar os elementos novos, ou seja, a criança que ouve e começa a balbuciar em 

resposta à conversa ao seu redor gradualmente acomoda os sons que emite àqueles que ouve, passando a falar de 

forma compreensível. Segundo FARIA (1998), os esquemas são uma necessidade interna do indivíduo. Os esquemas 

afetivos levam à construção do caráter, são modos de sentir que se adquire juntamente às ações exercidas pelo 

sujeito sobre pessoas ou objetos. Os esquemas cognitivos conduzem à formação da inteligência, tendo a necessidade 

de serem repetidos (a criança pega várias vezes o mesmo objeto). Outra propriedade do esquema é a ampliação do 

campo de aplicação, também chamada de assimilação generalizadora (a criança não pega apenas um objeto, pega 

outros que estão por perto). Através da discriminação progressiva dos objetos, da capacidade chamada de 

assimilação recognitiva ou reconhecedora, a criança identifica os objetos que pode ou não pegar, que podem ou não 

dar algum prazer à ela. FARIA (op.cit.) salienta que os fatores responsáveis pelo desenvolvimento, segundo Piaget, 

são: maturação; experiência física e lógico-matemática; transmissão ou experiência social; equilibração; motivação; 

interesses e valores; valores e sentimentos. A aprendizagem é sempre provocada por situações externas ao sujeito, 

supondo a atuação do sujeito sobre o meio, mediante experiências. A aprendizagem será a aquisição que ocorre em 

função da experiência e que terá caráter imediato. Ela poderá ser: experiência física - comporta ações diferentes em 

função dos objetos e consiste no desenvolvimento de ações sobre esses objetos para descobrir as propriedades que 

são abstraídas deles próprios, é o produto das ações do sujeito sobre o objeto; e experiência lógico-matemática – o 

sujeito age sobre os objetos de modo a descobrir propriedades e relações que são abstraídas de suas próprias ações, 

ou seja, resulta da coordenação das ações que o sujeito exerce sobre os objetos e da tomada de consciência dessa 

coordenação. Essas duas experiências estão inter-relacionadas, uma é condição para o surgimento da outra. Para 

que ocorra uma adaptação ao seu ambiente, o indivíduo deverá equilibrar uma descoberta, uma ação com outras 

ações. A base do processo de equilibração está na assimilação e na acomodação, isto é, promove a reversibilidade 

do pensamento, é um processo ativo de auto-regulação. Piaget afirma que, para a criança adquirir pensamento e 

http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/07/preconceito-por-orientacao-sexual-e-genero-nas-escolas/
http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/07/preconceito-por-orientacao-sexual-e-genero-nas-escolas/
https://www.diferenca.com/preconceito-racismo-e-discriminacao/


 

 

linguagem, deve passar por várias fases de desenvolvimento psicológico, partindo do individual para o social. 

Segundo ele, o falante passa por pensamento autístico, fala egocêntrica para atingir o pensamento lógico, sendo o 

egocentrismo o elo de ligação das operações lógicas da criança. No processo de egocentrismo, a criança vê o mundo 

a partir da perspectiva pessoal, assimilando tudo para si e ao seu próprio ponto de vista, estando o pensamento e a 

linguagem centrados na criança. Para Piaget, o desenvolvimento mental dá-se espontaneamente a partir de suas 

potencialidades e da sua interação com o meio. O processo de desenvolvimento mental é lento, ocorrendo por meio 

de graduações sucessivas através de estágios: período da inteligência sensório-motora; período da inteligência pré-

operatória; período da inteligência operatória-concreta; e período da inteligência operatório-formal. 

Fonte:  http://coral.ufsm.br/lec/02_00/Cintia-L&C4.htm, https://brasilescola.uol.com.br/psicologia/psicologia-do-

desenvolvimento.htm 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

13 15 11 18 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que falta uma resposta correta. No entanto, a resposta é cópia fiel do corpo da lei, portanto, a 

questão e seu gabarito é procedente. As demais estariam corretas se fossem redigidas conforme segue: 

A critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na composição 

de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular - BNCC e dos itinerários formativos, considerando 

os incisos I a V do caput e não a educação técnica como se apresenta na questão. 

A organização das áreas e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios 

estabelecidos em cada sistema de ensino.  

A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará a inclusão de 

vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo 

uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. 

Fontes: 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

 http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm  

 http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art4 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

15 20 12 13 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Sustenta o recurso que outras fontes também apontam Neill como influenciador da Pedagogia Não Diretiva. A banca 

confirma as informações e a questão foi anulada, pois de fato encontrou o autor referenciado nas duas escolas: 

libertária e renovada não diretiva.  

Fonte: 

 Tendências Pedagógicas na Prática Escolar – José Carlos Libâneo 

 http://frankvcarvalho.blogspot.com/2012/06/alexander-neill-e-educacao-libertaria.html 

 https://www.slideshare.net/LEONARDORODRIGUESDAS3/quadro-sntese-tendncias-pedaggicas 

 Tendências Pedagógicas Brasileiras  https://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/tendencias-

pedagogicas-brasileiras.htm 

 Alexander Neill e a Educação Libertária http://frankvcarvalho.blogspot.com.br/2012/06/alexander-neill-e-

educacao-libertaria.html 

http://coral.ufsm.br/lec/02_00/Cintia-L&C4.htm
http://frankvcarvalho.blogspot.com/2012/06/alexander-neill-e-educacao-libertaria.html
https://www.slideshare.net/LEONARDORODRIGUESDAS3/quadro-sntese-tendncias-pedaggicas


 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

17 19 13 15 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a afirmativa IV também está correta. O que a requerente não atentou, contudo, é que ela 

afirma que “devemos confirmar (sentido literal) e não superar o modelo clássico de formação e construir uma nova 

perspectiva na área de formação continuada de professores. Confirma este modelo é outra coisa, é pedagogia a ser 

superada, portanto, O gabarito foi mantido.  

Fonte: Formação de Professores e Campos de Conhecimento. Cecília Pescatores Alves e Odair Sass (organizadores) 

pag 14. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

20 13 14 17 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há mais de uma afirmativa incorreta, e, portanto, mais de um gabarito. O gabarito foi mantido, 

letra B, pois a ontogênese depende da filogênese, nosso vir a ser só se confirma se nossa   ontogênese, nossa história 

de vida, nossas interações sociais, históricas e culturais forem suficientes para confirmarem todo nosso potencial.  

Desde que nascemos, interagimos com o meio, e desenvolvemos nosso psiquismo a partir dos conhecimentos 

acumulados historicamente pela humanidade. Também vamos vivenciando afetos e interesses que mobilizam nossas 

ações. Nesse sentido, é preciso considerar no estudo do desenvolvimento o plano da sociogênese, ou seja, a 

interação permanente como base da formação humana. Somos seres que nós desenvolvemos em sociedade, 

construindo cultura. 

Fonte: 

 Psicologia do Desenvolvimento Alessandra, Silva Xavier Ana Ignez Belém Lima Nunes 

 file:///C:/Users/sn1022290/Downloads/Psicologia%20do%20Desenvolvimento_2013.pdf 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

21 37 31 43 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não procedem. O argumento que se apresenta no recurso baseia-se na fundamentação de que 

os autores citados na questão não constam no “Conteúdo Programático” do Edital concurso público para provimento 

de vagas em cargos da carreira de magistério público – sead – seduc. Nessa senda, informa-se que o edital 

supramencionado não fez indicação de autores, mas de conteúdos programáticos a serem estudados. Logo, o tema 

conteúdo da questão está inserido em: Abordagens Pedagógicas para o ensino da Educação Física. 

Fonte: DAOLIO, Jocimar. Educação Física e o conceito de cultura. 2. ed. Campinas SP: Autores Associados, 2004. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

23 39 33 45 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais são improcedentes. As alegações de que os “métodos ginásticos surgiram no Séc XIX” está 

incoerente. Darido (2003) dispõe que: “No início do século passado, em função da necessidade de sistematizar a 

ginástica na escola, surgiram os métodos ginásticos”. Como na questão o século informado é o “XX”, e a publicação 

da obra se deu em 2003, não há incoerência ou desacordo com a literatura fundamentadora da questão. 

Fonte: DARIDO, S. C. Educação Física na escola: questões e reflexões. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

 
 
 
 
 

../../../../../../../../../Downloads/Psicologia%20do%20Desenvolvimento_2013.pdf


 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

24 35 47 49 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal é improcedente. A alegação é a de que há duas alternativas que poderão ser consideradas corretas. 

Entende-se que tal afirmativa está equivocada. As características apresentadas pela questão em análise se referem 

a “Abordagem Pedagógica para o ensino da Educação física denominada Construtivista-interacionista”, conforme o 

seguinte referencial: Educação Física na escola: questões e reflexões de Suraya Cristina Darido (páginas 06, 07 e 08). 

Fonte: DARIDO, S. C. Educação Física na escola: questões e reflexões. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

25 40 49 32 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após análise da razão recursal, conclui-se que não há motivos para a anulação da questão, devendo ser mantido o 

gabarito divulgado. O argumento que se apresenta no recurso baseia-se na fundamentação de que os autores citados 

na questão não constam no “Conteúdo Programático” do Edital CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS 

EM CARGOS DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO – SEAD – SEDUC. Nessa senda, informa-se que o edital 

supramencionado não fez indicação de autores, mas de conteúdos programáticos a serem tomados como base de 

estudo. Logo, o tema “Jogo” é parte fundamental e integrante dos objetos de análises das práticas pedagógicas 

curriculares na educação física e cultura. Desta forma, as alegações interpostas de que o “o jogo” não se configura 

como conteúdo programático foram consideradas improcedentes, sem fundamentação teórica subsistente para a 

anulação da questão. 

Fonte: Huizinga, Johan. Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura. São Paulo, Perspectivas, 2010. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

26 42 50 27 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após análise das razões recursais, as alegações são improcedentes, mantendo-se o gabarito divulgado 

preliminarmente. Sobre as alegações que fundamentaram os pedidos de anulação da questão, cabe informar que: o 

eixo fundamentador da questão “cerebelo” é responsável por diferentes funções, entre elas: a coordenação dos 

músculos esqueléticos, tônus muscular e equilíbrio. Logo, compreender anatomicamente e fisiologicamente as 

funções do “cerebelo” faz parte dos estudos dos seguintes conteúdos programáticos: Aprendizagem motora, 

anatomia básica, funções musculares e suas ações. E, por fim, houve a alegação de que a presente questão se 

fundamentou num conteúdo adverso do edital, sendo ele “sistema nervoso”. Cabe, ainda, ressaltar que o eixo 

temático está diretamente relacionado aos conteúdos programáticos de: aprendizagem motora e anatomia básica. 

Fonte: NICOLA, Mônica. Psicomotricidade – Manual Básico. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

28 43 35 30 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após análise das razões recursais, as alegações são improcedentes, uma vez que não há motivos para a anulação da 

questão e que não há duplicidade de respostas corretas, mantendo-se o gabarito preliminarmente informado. Sobre 

os argumentos que motivaram os recursos, salienta-se que: a questão apresentou enunciado claro informando que 

o desporto a ser analisado era o “voleibol”, portanto utilizar-se dos referenciais do “futevôlei” não traz subsídio 

consistente de fundamentação para alegar que a letra “D” também está incorreta, pois nesta mesma alternativa faz-

se menção ao líbero jogador exclusivo do voleibol e não do futevôlei. 

Fonte: SITE OFICIAL DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL - 

http://2018.cbv.com.br/pdf/regulamento/quadra/REGRAS-DE-QUADRA-2017-2020.pdf 

 

 

 

http://2018.cbv.com.br/pdf/regulamento/quadra/REGRAS-DE-QUADRA-2017-2020.pdf


 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

29 44 25 26 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após análise das alegações recursais apresentadas, informa-se que a “disciplina de educação física é componente 

curricular obrigatório da educação básica”, pertencente a área de conhecimento denominada Linguagens, conforme 

a própria Base Nacional Comum Curricular e não, na área de “Ciências da Saúde”.  E, no que tangem as alegações de 

que a BNCC não poderia ser exigida pelo certame, pois essa não se encontraria como conteúdo programático no 

edital: CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO – 

SEAD – SEDUC, tal conteúdo deve ser tomado como ponto principal de análise atualmente na educação básica 

brasileira estando em consonância com o seguinte tópico do edital: CURRÍCULOS OFICIAIS E NÃO OFICIAIS, 

CURRÍCULO EM EDUCAÇÃO FÍSICA. Diante do exposto, as razões são improcedentes, mantendo-se o gabarito oficial 

preliminar. 

Fonte: SITE OFICIAL DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#fundamental/a-area-de-linguagens 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

30 46 34 23 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após análise das alegações apresentadas, declara-se o recurso improcedente e mantido o gabarito divulgado 

preliminarmente. Sobre as alegações que fundamentaram os pedidos de anulação da questão, cabe salientar que: 

primeiramente o conteúdo “currículo oculto” está inserido dentro do eixo temático “currículos não oficiais” na/da 

educação física. No que pesem as dúvidas sobre o tipo de currículo desenvolvido pelo “Professor João”, segundo 

Perrenoud (1996), os fragmentos a seguir não deixam dúvidas de que o currículo trabalhado pelo docente é 

classificado como “OCULTO”. Trechos retirados do comando da questão: “ as formas de aprendizagens não 

planejadas – saberes que não constam nos planejamentos curriculares formais - temas que não se apresentam 

formalmente nos documentos curriculares”.  

Fonte: PERRENOUD, P. La construcción del êxito y del fracaso escolar. Madrid: Morata, 1996. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

32 48 21 25 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após análise das razões recursais, declara-se que não há motivos para a anulação da questão, mantendo-se o gabarito 

divulgado preliminarmente. Sobre as alegações apresentadas nos recursos, cita-se: primeiramente a Base Nacional 

Comum Curricular deve ser considerada e apreciada como o grande referencial de currículo formal nas escolas 

brasileiras, abrangendo a disciplina de educação física. Nessa senda, não há razão para sustentar o argumento de 

que este conteúdo programático não se encontra nas informações do edital do Concurso da SEDUC/PARÁ. O mesmo 

está inserido no conteúdo programático “currículos oficiais da educação física”. Em seguida, sobre a tese de que a 

questão apresenta duas alternativas corretas, (A= cultura corporal e B= práticas corporais), tal alegação está 

fundamentada de forma incorreta, distante de alegações científicas que subsidiam esta alegação. A Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), página 211, apresenta o conceito integral - descrição ipsis litteris do termo “Práticas 

Corporais”, conforme apresentado na questão. 

Fonte: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#fundamental/educacao-fisica 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

33 45 22 28 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 
Após análise das razões recursais, os recursos são procedentes. Logo, o gabarito divulgado preliminarmente foi 

alterado. A resposta correta está contida na letra B = AÇÃO MUSCULAR, e não na alternativa (C), uma vez que a 

citação não fala de conjunto de movimentos e sim de uma ação de um determinado músculo. 

Fonte: DANGELO, J. G; FATTINI, C. A. Anatomia Humana Básica. Rio de Janeiro; Atheneu, 1995; página: 48. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#fundamental/a-area-de-linguagens


 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

34 49 23 29 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após análise da razão recursal, declara-se o recurso improcedente, sendo mantido o gabarito divulgado 

preliminarmente. Não há razão para justificar a discordância ou dúvidas em relação a teoria dos Jogos Cooperativos 

propostas pelos autores informados na questão. Subsidiar uma contestação em função da diferença na grafia quanto 

ao nome do autor é bastante vago e sem fundamentação. Além disso, cabe ressaltar que não há na literatura vigente 

do tema um outro autor com um nome semelhante que pudesse trazer dúvidas para os candidatos. As informações 

contidas no comando da questão foram retiradas na íntegra do livro: Jogos Cooperativos de Jader Denicol do Amaral 

que traz a citação do autor questionado como BROTO e não “BROTTO”, conforme trecho apresentado ipsis litteris na 

página 27 da referida obra. 

Fonte: AMARAL, Jader Denicol do. Jogos Cooperativos. 4 ed. São Paulo: Phorte, 2009. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

35 50 24 47 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após análise das razões recursais, improcedentes as alegações, uma vez que não há motivos para a anulação da 

questão, bem como alteração do gabarito divulgado preliminarmente, sendo esse mantido. Os argumentos que se 

apresentaram nos recursos basearam-se em fundamentações parcas e vagas sem comprovações científicas que 

subsidiassem contestações concretas para anulação da questão. Sobre o argumento de que o tema da questão não 

poderia ser exigido, por não estar condizente com o conteúdo programático apresentado no edital: CONCURSO 

PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO – SEAD – SEDUC, 

também não deve ser procedente. O tema “manifestações folclóricas do Estado do Pará” se enquadra como objeto 

de estudo nos seguintes tópicos do edital: Dança, Aspectos sociais e culturais que envolvem a dança, Folclore e 

Danças folclóricas. 

Fonte: http://www.cdpara.pa.gov.br/folclore.php 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

36 21 26 46 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após análise das razões recursais, declara-se que não há motivos para a anulação da questão, sendo mantido o 

gabarito divulgado preliminarmente. Sobre as alegações apresentadas nos recursos, cabe salientar que não 

apresentaram fundamentações concisas baseadas em averiguações científicas para subsidiar uma contraproposta, 

anulação da questão ou troca de gabarito. Por fim, sobre a tese de que o tema da questão não poderia ser exigido, 

por não estar condizente com o conteúdo programático apresentado no edital: CONCURSO PÚBLICO PARA 

PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO – SEAD – SEDUC, também não é 

procedente. O tema “mitos e lendas do Estado do Pará” pode ser objetos de estudo nos seguintes tópicos do edital: 

Folclore: significados, crendices, mitos por região. 

Fonte: http://www.cdpara.pa.gov.br/cultura.php 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

38 22 29 31 

Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos apresentados pelo recurso não estiveram pautados numa justificativa coerente e concisa, sendo 

considerado prejudicado e inconsistente para a análise do mérito. 

Fonte: DARIDO, Suraya Cristina; SOUZA JÚNIOR, Osmar Moreira de. Para ensinar Educação Física: possibilidades de 

intervenção na escola. Campinas: Papirus, 2007. 

 

 

https://br.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=AwrJzBwYDDtbsQcA3s0f7At.;_ylu=X3oDMTEzNXRiM2d0BGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjUxNTJfMQRzZWMDcXJ3?type=wbf_bxinw_17_49_ssg02&hspart=iry&hsimp=yhs-fullyhosted_003&param1=1&param2=f%3D4%26b%3Dchmm%26cc%3Dbr%26pa%3Dwincy%26cd%3D2XzuyEtN2Y1L1Qzu0Ezzzy0Azz0FtC0FzztByEyB0E0ByB0CtN0D0Tzu0StBtCyCzytN1L2XzuyEtFtCzytFyEtFyDtDtN1L1CzutN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StAzz0EzztAtDyE0AtGyDyB0ByBtGzz0FtB0BtGtBtCyE0BtG0F0A0E0CtD0FyEtC0Dzzzy0E2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2S1QzytD1QyCyEtBtCtG1PtDyDtBtGyEtAyD1OtG1SyEyC1QtGyDtCyCtBzzyC1OtB1Q1R1Pzz2QtN0A0LzuyEtN1B2Z1V1T1S1NzutCyDtBtAyEtN1Q2Z1B1P1RzutCyDtCtBzztBtByDtAzy%26cr%3D1592965156%26a%3Dwbf_bxinw_17_49_ssg02%26os_ver%3D6.1%26os%3DWindows%2B7%2BProfessional&fr=yhs-iry-fullyhosted_003&ei=UTF-8&p=ipsis+litteris&fr2=12642
http://www.cdpara.pa.gov.br/folclore.php
http://www.cdpara.pa.gov.br/cultura.php


 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

39 23 30 50 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após análise das alegações, declara-se que não há motivos para a anulação da questão, bem como alteração do 

gabarito divulgado preliminarmente. Os argumentos apresentados basearam-se na fundamentação de que os 

autores citados não constam no “Conteúdo Programático” do Edital CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 

VAGAS EM CARGOS DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO – SEAD – SEDUC. Nessa senda, informa-se que o edital 

supramencionado não fez indicação de autores, mas de conteúdos programáticos a serem aprofundados e 

consultados para estudo no certame. Logo, o tema Minimização de possíveis barreiras para a aprendizagem de alunos 

com necessidades educativas especiais se encontra no contexto da Educação Física Especial. Em relação às 

terminologias utilizadas com referência às Pessoas que apresentam algum tipo deficiência em âmbito escolar, não é 

pacífico o emprego de uma nomenclatura oficial, havendo divergências significativas na literatura atual, portanto foi 

utilizado como ponto de partida para a elaboração do comando da questão os autores Sassaki (1997) e Rodrigues 

(2006) autores de referência na área de inclusão educacional. O procedimento correto apresentado na alternativa 

de letra ( C ), como forma de minimização das possíveis barreiras para a aprendizagem dos alunos com necessidades 

educativas especiais, encontra-se Ipsi literis disposto na página 109 do artigo científico: Inclusão: Considerações sobre 

as Pessoas com Necessidades Especiais na Escola, coordenado pela renomada Professora e Pesquisadora Suraya 

Cristina Darido em 2012. 

Fonte:  https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/41556/1/Caderno_blc2_vol6.pdf 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

41 25 45 33 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
Após análise das alegações, o recurso foi julgado como procedente, promovendo a alteração do gabarito divulgado 

preliminarmente alterando-o da alternativa (B) para (D).  A resposta correta afirma que o “Processamento da 

Informação seja composto de três estágios, sendo eles, respectivamente: identificação do estímulo, seleção da 

resposta e programação da resposta”. 

Fonte: FAIRBROTHER, Jefrey T. Fundamentos do Comportamento Motor. Barueri, SP: Manole, 2012; página: 82. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

42 25 37 34 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após análise das alegações, declara-se que não há motivos para a anulação da questão, bem como alteração do 
gabarito divulgado preliminarmente. Segundo as orientações da Confederação Brasileira de atletismo, apenas o 
Declato e o Heptatlo podem ser considerados exemplos de modalidades e provas combinadas. Tal afirmativa se 
encontra expressamente descrita Ipsi literis, no site oficial desta modalidade esportiva, conforme observância no link 
a seguir. 
Fonte:  http://www.cbat.org.br/atletismo/origem.asp  
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

43 27 38 35 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após análise das alegações, declara-se que não há motivos para a anulação da questão, sendo mantido o gabarito 

divulgado preliminarmente. Os argumentos que se apresentaram nos recursos se basearam em fundamentações de 

que RESOLUÇÃO CONFEF nº 307/2015, que dispõe sobre o Código de Ética dos Profissionais de Educação Física 

registrados no Sistema CONFEF/CREFs, não poderia ser objeto de análise do CONCURSO PÚBLICO PARA 

PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO – SEAD – SEDUC. Desta feita, dentre 

os conteúdos dispostos no presente edital está explícito o eixo de análise “Ética Profissional”, documento este de 

maior referência sobre a ética Profissional da classe em questão. Por fim, não há equívocos no enunciado da questão, 

https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/41556/1/Caderno_blc2_vol6.pdf
http://www.cbat.org.br/atletismo/origem.asp


 

 

pois apenas a alternativa (D) está correta. As demais se apresentam incorretas, conforme legislação a seguir: 

RESOLUÇÃO CONFEF nº 307/2015. 

Fonte: http://www.confef.org.br/confef/resolucoes/381 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

44 28 39 36 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após análise das alegações, declara-se não há motivos para a anulação da questão, bem como alteração do gabarito 

informado anteriormente. O argumento que se apresenta no recurso baseia-se na fundamentação de que os 

conteúdos exigidos na questão não constam nos “Conteúdos Programáticos” propostos pelo Edital CONCURSO 

PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO – SEAD – SEDUC. Nessa 

senda, informa-se que o edital supramencionado faz indicação do tema a ser apreciado no seguinte item: 

Aprendizagem dos esportes escolares e metodologia dos grandes jogos. 

Fonte: GRECO, Juan; ROMERO, Juan J. Fernández. Manual de Handebol: da iniciação ao alto nível. São Paulo: 

Phorte, 2012 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

45 29 40 37 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após análise das alegações, declara-se que não há motivos para a anulação da questão, por ausência de conteúdo 

programático, tendo em vista que esse está previsto no edital: CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS 

EM CARGOS DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO – SEAD – SEDUC, pois a Lei nº 9.696/98 que regulamenta as 

atividades do profissional de educação física, bem como a criação dos respectivos Conselhos Federal e Regional de 

Educação Física devem ser objetivos de investigação e análise presentes no item “Ética Profissional”, contido no 

presente edital, e ao se mencionar tal temática na área da “Educação Física”, tal referencial é tido como principal 

objetivo de estudo. 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9696.htm 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

46 30 41 38 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após análise das razões recursais, declara-se que não há motivos para a anulação da questão, bem como alteração 

do gabarito informado anteriormente.  As alegações de que há erros no enunciado, falta de resposta correta ou mais 

de uma alternativa correta na questão não procedem. O comando da questão referenciou uma citação de 

GONÇALVES (2010), vide páginas 94 e 98, onde a autora apontou “os estádios” do desenvolvimento infantil, segundo 

Henri Wallon. Na obra apresentada os três estágios citados são: corpo vivido, corpo percebido e corpo representado. 

Quanto a alegação de que o termo “estádio” está incorreto, ao consultar Aurélio Buarque de Holanda (1993), o autor 

diz que as expressões “estágios e estádios” são palavras consideradas sinônimas podendo ser utilizadas com o mesmo 

sentido literal. 

Fonte:  

 GONÇALVES, Fátima. Psicomotricidade & Educação Física: quem quer brincar põe o dedo aqui. São Paulo: 

Cultural RBL, 2010; páginas: 94 e 98. 

 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda: Minidicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1993. 

 
 
 
 
 

http://www.confef.org.br/confef/resolucoes/381


 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

47 31 42 39 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após análise das razões recursais, declara-se que não há motivos para a anulação da questão, bem como alteração 

do gabarito divulgado preliminarmente. A referida questão pede a definição de maturação de acordo com os 

seguintes autores: “Malina, Bouchard; Bar-OR”. Assim, para os referidos estudiosos, MATURAÇÃO se define como o 

processo que conduz o corpo humano à forma e às funções normais adultas. Em se tratando da alternativa C, a 

mesma refere-se a definição dada de acordo com outros pesquisadores:  o andamento, a sequência e o progresso 

em direção ao estado biológico maduro (BAXTER-JONES; EISENMANN; SHERAR et al, 2005); e por fim, não há de se 

alegar que o tema “maturação biológica” esteja ausente do conteúdo programático do edital do CONCURSO PÚBLICO 

PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO – SEAD – SEDUC, pois está 

relacionado diretamente ao eixo temático: “ Aprendizagem motora”. 

Fonte:  

 MALINA, Robert M.; BOUCHARD, Claude; BAR-OR, Oded. Crescimento, maturação e atividade física. São 

Paulo: Phorte, 2009; páginas: 319, 320. 

 Cadernos de Referência do Esporte. Crescimento, desenvolvimento e maturação. – Brasília: Fundação Vale, 

UNESCO, 2013. 

 
BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

49 33 44 41 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após análise das alegações, declara-se que não há motivos para a anulação da questão, bem como alteração do 

gabarito divulgado preliminarmente, sendo esse mantido, pois não há mais de uma resposta correta. O comando da 

questão indicava a marcação da alternativa INCORRETA com relação a pressão arterial sistólica.: Desta forma, a 

alternativa a ser assinalada era realmente a de letra (A), pois a definição nela contida dizia respeito à pressão arterial 

diastólica, de acordo com MCARDLE, Willian D.; KATCH, Frank I.; KATCH, Victor L. 

Fonte: MCARDLE, Willian D.; KATCH, Frank I.; KATCH, Victor L. Fisiologia do Exercício: energia, nutrição e desempenho 

humano. 6a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008; páginas: 316 e 319. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

50 34 46 42 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após análise das alegações, declara-se que não há motivos para a anulação da questão, sendo mantido o gabarito 

divulgado anteriormente.  A sequência correta na questão é: 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2, contida na alternativa (D). Não foi 

observado erro no enunciado da questão, uma vez que, a Diabetes Mellitus (DM) é um fator de risco modificável, 

segundo MCARDLE, Willian D.; KATCH, Frank I.; KATCH, Victor L. Os autores relatam ainda que: “Em portadores de 

DM as doenças cardiovasculares são responsáveis por aproximadamente 80% dos óbitos”.  

Fonte: MCARDLE, Willian D.; KATCH, Frank I.; KATCH, Victor L. Fisiologia do Exercício: energia, nutrição e desempenho 

humano. 6a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008; páginas: 915 - 916). 

 
 
Cargo: Professor Classe I Nível A - Filosofia 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

04 01 06 02 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) caracteriza, de forma objetiva, o termo que o antecede.” não pode ser considerada correta. O 

enunciado propõe: Em “O alfabeto latino, este fantástico conjunto de 26 letras que, combinadas infinitamente, 

podem nomear realidades tão distintas quanto ‘sol’, ‘cunilingus’, ‘schadenfreud’ e ‘Argamassa Cimentcola 



 

 

Quartzolite’, começou sua lenta caminhada em direção ao brejo em setembro de 1982.” (1º§); o adjetivo “fantástico” 

indica o ponto de vista do enunciador, deste modo, pode-se afirmar que ocorre subjetividade e não objetividade 

nesta expressão. A alternativa “A) antecipa a discussão que será desenvolvida no texto.” não pode ser considerada 

correta, pois, as ideias discutidas no texto se tratam da reformulação da comunicação por meio de um novo código, 

o que não é antecipado pelo trecho sublinhado. A alternativa “C) coloca em evidência a função da linguagem quanto 

à comunicação.” não pode ser considerada correta, pois, o trecho sublinhado fala sobre a nomeação e não sobre a 

comunicação. Os termos destacados fazem parte do texto em análise e não havia necessidade de conhecer seu 

significado exato, sendo que a compreensão necessária para a resolução da questão emerge do contexto.  

Fonte: 

 O próprio texto.  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

06 03 07 01 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) O autor estabelece uma oposição acirrada contra todo e qualquer tipo de linguagem não verbal, 

usando para isso ataques a este tipo de linguagem por meio de sua argumentação.” não pode ser considerada 

correta. A linguagem não- verbal utiliza dos signos visuais – entre outros -  para ser efetivada, por exemplo, as 

imagens nas placas e as cores na sinalização de trânsito. Deste modo, a alternativa torna-se incorreta por generalizar 

a crítica do autor a todo e qualquer tipo de linguagem não verbal, o que não é verdade. O termo “integração” não 

foi utilizado em momento algum na questão em análise, conforme afirma o recorrente. A alternativa “B) O 

florescimento de uma nova linguagem declara uma possível evolução na comunicação estabelecida através dos 

tempos pela humanidade.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o texto, há, pelo contrário, um 

retrocesso, e não uma evolução: “Teremos voltado ao tempo dos hieróglifos e não me assombra se as condições de 

vida regredirem às do antigo Egito,[...]” 

Fonte:  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 Questão em análise. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

07 04 03 06 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) V, V, V, V.” não pode ser considerada correta, pois, a afirmativa “Na Redação Oficial, é necessário 

que seja manifestado posicionamento do redator objetivo e claro em relação ao assunto tratado.” não é verdadeira. 

Os princípios que regem a Redação Oficial são 4: impessoalidade, formalidade, concisão, nível de linguagem. A 

impessoalidade decorre da “ausência de impressões individuais de quem comunica”, “da impessoalidade de quem 

recebe a comunicação, com duas possibilidades”, “do caráter impessoal do próprio assunto tratado”. É preciso 

ressaltar que como é o servidor público quem redige as comunicações oficiais, necessita-se manter o grau de 

impessoalidade, sem interferência da opinião. O enunciado da questão “Acerca dos princípios que regem a Redação 

Oficial, analise as afirmativas a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.” não permite que haja 

dúvidas em relação à resolução da mesma.  A afirmativa “A utilização dos pronomes de tratamento de forma correta 

é imprescindível para que haja formalidade e padronização nas comunicações.” é verdadeira, de acordo com o 

manual de redação da Presidência da República: “Além disso, é necessário que haja formalidade, padronização, nas 

comunicações, utilizando, para isso, os pronomes de tratamento.” 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

08 09 10 08 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata da Lei n. 5.810/1994, assunto previsto no conteúdo programático relativo à Legislação, conforme 
Anexo II do Edital. O enunciado pede que seja marcada a assertiva correta, quanto ao regime disciplinar dos 



 

 

servidores. A assertiva “a” está correta e corresponde à literalidade do art. 198, §3º da norma. A assertiva “b” é falsa, 
pois limita a possibilidade de recurso apenas à via judicial, contrariando o art. 105, 106 e 187. A assertiva “c” é falsa, 
pois, na condição de acionista, cotista ou comanditário, o servidor pode exercer o comércio, conforme exceção 
prevista no art. 190, inciso XIV. A assertiva “d” é falsa, pois o art. 185, parágrafo único determina a anotação da 
penalidade no assentamento funcional do servidor. 
Diante do exposto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido. 
Fonte: Lei Estadual n. 5.810/94 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

09 10 08 09 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata da Lei n. 5.810/1994, assunto previsto no conteúdo programático relativo à Legislação, conforme 

Anexo II do Edital. O enunciado pede que seja marcada a assertiva correta, nos termos da norma. A assertiva “a” está 

falsa pois o trabalho suplementar deve ser remunerado, nos termos do art. 65. A assertiva “b” é falsa, pois as férias 

são remuneradas com acréscimo de 1/3, conforme art. 75, § 1º. A assertiva “c” é falsa, pois o tempo de serviço 

anterior não conta para todos os fins, conforme art. 70, § 1º o tempo não conta para fins de estabilidade. A assertiva 

“d” é correta, pois corresponde à literalidade do art. 66 da norma. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido. 

Fonte: Lei Estadual n. 5.810/94 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

11 16 20 14 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há mais de uma resposta correta, tendo os requerentes solicitado também como correta as 

alternativas “Discriminação de orientação sexual e profissional” e também “discriminação homofóbica”. A banca 

mantém o gabarito, pois não há, no primeiro caso, nenhuma depreciação à profissão de chapeiro e sim ao fato de 

ela poder ser uma escolha possível de um menino. Sendo assim, o preconceito de gênero e orientação sexual é o que 

está em primeiro plano. No segundo caso, a negativa do recurso cuja sustentação refere-se à discriminação 

homofóbica. Pelos dois conceitos abaixo, fica patente a diferença entre ambas e, notadamente, foi preconceito o 

que observa na situação relatada. A professora fez uma pergunta e a reação descrita no texto foi a de que ela se 

preocupou. Não houve ação ou reação discriminatória, apenas tinha este preconceito e preocupação em relação a 

sua escolha. Isto pode ser verificado observando os conceitos abaixo: 

“O termo preconceito se refere a uma opinião preconcebida, um pensamento ou sentimento formado sobre uma 

pessoa ou um grupo, sem que haja experiências ou fatos relevantes para comprovar tal ponto. O termo é usado 

geralmente de forma negativa, onde os membros pertencentes a um grupo particular são vistos como inferiores. 

Geralmente ocorre com características que algum grupo considera incomum ou indesejável, podendo ser baseadas 

na raça, gênero, nacionalidade, status social, orientação sexual ou afiliação religiosa de alguém”. 

“A discriminação é a ação baseada no preconceito, e acontece quando tratamos os membros de um determinado 

grupo de forma diferente, com base em fatores como seu status, grupo a qual pertence ou categoria. Geralmente 

essa distinção acontece de um modo ruim, e o fato de alguém ser tratado pior do que outros por algum motivo 

arbitrário já é considerado discriminação.” 

Como a discriminação é a ação em si, uma pessoa pode ser preconceituosa e racista, mas não agir em suas atitudes, 

ou seja, não discriminar, como no caso da proposta da questão.  

Fonte: 

  http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/07/preconceito-por-orientacao-sexual-e-genero-nas-

escolas/ 

 https://www.diferenca.com/preconceito-racismo-e-discriminacao/ 

http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/07/preconceito-por-orientacao-sexual-e-genero-nas-escolas/
http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/07/preconceito-por-orientacao-sexual-e-genero-nas-escolas/
https://www.diferenca.com/preconceito-racismo-e-discriminacao/


 

 

 
BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

13 15 11 18 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que falta uma resposta correta. No entanto, a resposta é cópia fiel do corpo da lei, portanto, a 

questão e seu gabarito é procedente. As demais estariam corretas se fossem redigidas conforme segue: 

A critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na composição 

de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular - BNCC e dos itinerários formativos, considerando 

os incisos I a V do caput e não a educação técnica como se apresenta na questão. 

A organização das áreas e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios 

estabelecidos em cada sistema de ensino.  

A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará a inclusão de 

vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo 

uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. 

Fonte: 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

 http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm  

 http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art4 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

15 20 12 13 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Sustenta o recurso que outras fontes também apontam Neill como influenciador da Pedagogia Não Diretiva. A banca 

confirma as informações e a questão foi anulada, pois de fato encontrou o autor referenciado nas duas escolas: 

libertária e renovada não diretiva.  

Fonte: 

 Tendências Pedagógicas na Prática Escolar – José Carlos Libâneo 

 http://frankvcarvalho.blogspot.com/2012/06/alexander-neill-e-educacao-libertaria.html 

 https://www.slideshare.net/LEONARDORODRIGUESDAS3/quadro-sntese-tendncias-pedaggicas 

 Tendências Pedagógicas Brasileiras  https://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/tendencias-

pedagogicas-brasileiras.htm 

 Alexander Neill e a Educação Libertária http://frankvcarvalho.blogspot.com.br/2012/06/alexander-neill-e-

educacao-libertaria.html 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

19 12 17 20 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta um recurso que há mais de uma resposta correta e outro que não há resposta correta. O recurso é 

improcedente, pois, no primeiro caso, a afirmativa pleiteada como incorreta: “ a educação não pode ser enquadrada 

como unidimensional” está correta, já que sua lógica é plural. Permanece, portanto, o gabarito D. Lembrando que o 

comando era marcar a incorreta. Nesse caso, a B é incorreta - devem ser enfatizados a dinamicidade, a flexibilidade, 

a diversificação, as diferentes leituras de um mesmo fenômeno, as diversas formas de expressão, o debate e a 

construção de uma perspectiva crítica unidimensional plural. Só estaria correta se mencionasse a perspectiva crítica 

plural. 

http://frankvcarvalho.blogspot.com/2012/06/alexander-neill-e-educacao-libertaria.html
https://www.slideshare.net/LEONARDORODRIGUESDAS3/quadro-sntese-tendncias-pedaggicas


 

 

Fonte: Multiculturalismo e Educação: um desafio histórico para a escola. 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

21 37 45 31 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso é considerado improcedente. Segundo Giovanni Reale e Dario Antiseri, o texto I possui conotação do 

conteúdo da filosofia antiga, enquanto o texto II, do método. O argumento recursal questiona ainda a existência do 

método em filosofia, quando a referência bibliográfica trata da temática como uma existência essencial, já que o que 

diferencia a filosofia do “pensar comum”, é justamente o método, a forma, o caminho do pensar. O que o autor 

chama de método é a própria legitimação e origem da reflexão filosófica.  

Fonte: REALE, Giovanni. História da Filosofia: Antiguidade e Idade Média / Giovanni Reali, Dario Antiseri; - São Paulo: 

Paulus, 1990. P 21-22. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

23 39 37 32 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em sua época os sofistas representaram uma inovação na temática de suas reflexões. Ao contrário de seus 

antecessores, eles não estavam centrados na cosmologia, mas sim nas questões que envolviam os Homens. Sejam 

verdadeiras ou falsas, legitimas ou não, essa forma de reflexão inaugurou uma novidade na filosofia que viria a ser 

sistematizada futuramente. Ou seja, o próprio Homem e suas implicações. 

Fonte:  

 REALE, Giovanni. História da Filosofia: Antiguidade e Idade Média / Giovanni Reali, Dario Antiseri; - São Paulo: 

Paulus, 1990. P 24. 

 https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/os-sofistas.htm 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

26 42 29 48 

Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão se enquadra no conteúdo programático “Platão”, uma vez que se relaciona de forma direta com o 

pensamento proveniente de Platão. Além disso, como o renascimento do platonismo e o neoplatonismo 

representam um período de transição entre duas épocas, eles podem ser considerados de forma relativa de acordo 

com a perspectiva: como final de uma ou como início da outra. Podendo, assim, ser considerado da filosofia antiga. 

No entanto, houve a possibilidade de resposta dupla quando a questão cita a escola helenística que em grande 

medida retomou as ideias platônicas e aristotélicas. Podemos tomar como fundamento a seguinte afirmação da 

filósofa Marilena Chauí: “como observam os historiadores, o pensamento helenístico, ainda que se erga como 

adversário de Platão e Aristóteles, enraíza-se nas duas grandes filosofia clássicas do século IV a.C, a platônica e a 

aristotélica (Chauí, História da filosofia: as escolas helenistas, vol.II p. 14.).” Como se pode notar, as escolas helenistas 

de um modo geral retomam as ideias platônicas, algo que culmina no platonismo. Além disso, nessa mesma obra 

Chauí também fala do neoplatonismo como um sistema filosófico dentro das escolas helenistas.  

Diante disso, a questão foi anulada. 

Fonte: REALE, Giovanni. História da Filosofia: Antiguidade e Idade Média / Giovanni Reali, Dario Antiseri; - São 

Paulo: Paulus, 1990. P 26 

 

 

 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr


 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

28 44 30 46 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As duas afirmações são verdadeiras e a II é uma justificativa da primeira, uma vez que, com outras palavras, reafirma 

o dito na primeira afirmativa, o que também configura uma justificativa. Dessa forma, não se pode afirmar que a II 

não é uma justificativa da I. 

Fonte: REALE, Giovanni. História da Filosofia: Antiguidade e Idade Média / Giovanni Reali, Dario Antiseri; - São Paulo: 

Paulus, 1990. P 35. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

30 45 50 21 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os sofistas e os socráticos, conforme a referência bibliográfica fazem parte de um mesmo movimento de 

consideração das questões humanas em suas reflexões filosóficas, mesmo que abordem de forma diferente tal 

temática e no caso dos sofistas ocorra a falta de compromisso com a verdade. Assim, em contraponto com às 

questões cosmológicas pré-socráticas, eles tratam da novidade em seu tempo, o Homem.  

Fonte:  
 REALE, Giovanni. História da Filosofia: Antiguidade e Idade Média / Giovanni Reali, Dario Antiseri; - São Paulo: 

Paulus, 1990. P 71. 

 https://novaescola.org.br/conteudo/177/socrates-mestre-verdade 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

31 46 22 49 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão solicita um julgamento das afirmações do enunciado à luz da perspectiva dos principais socráticos, os quais 

eram críticos severos dos sofistas. Nesse sentido, às únicas alternativas que tratam os sofistas com olhar crítico são: 

I e IV.  

Fonte: 

 REALE, Giovanni. História da Filosofia: Antiguidade e Idade Média / Giovanni Reali, Dario Antiseri; - São Paulo: 

Paulus, 1990. P 73. 

 http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/filosofia/sofistas.htm 

 http://minhafilosofia.blogspot.com.br/2009/06/socrates-e-os-sofistas.html 

 https://novaescola.org.br/conteudo/177/socrates-mestre-verdade 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

32 48 36 50 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento recursal menciona a primeira afirmação: “Apesar de Agostinho ter vivido uma experiência de conversão 

ao cristianismo, a fé sempre foi questão secundária” como verdadeira. No entanto essa questão é falsa, pois após 

sua conversão, Agostinho tratou a fé como prioridade de seu pensamento, e não de forma secundária. 

Fonte: REALE, Giovanni. História da Filosofia: Antiguidade e Idade Média / Giovanni Reali, Dario Antiseri; - São Paulo: 

Paulus, 1990. P 454-59. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

34 50 24 38 

Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada.  
 



 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

37 24 46 22 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao construir a sua filosofia Hobbes não necessariamente usa os termos justiça e injustiça. Sim, pode-se interpretar 

essas como construções humanas atreladas à ideia de Estado, promotor da ordem coletiva. Essa ideia é 

convencionada e, portanto, não natural.  

Houve também um erro de interpretação no argumento recursal. O tipo de comando presente na questão não 

significa, necessariamente, uma quantidade de afirmações verdadeiras ou falsas específicas, podendo ser, inclusive, 

todas as afirmações consideradas falsas ou verdadeiras e mesmo assim serem legítimas, sem sombra alguma de 

dúvida quanto à honestidade e clareza da intenção questionadora.  

Fonte: REALE, Giovanni. História da Filosofia: do humanismo a Kant / Giovanni Reali, Dario Antiseri; v 02- São Paulo: 

Paulus, 1990. P 495.  

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

39 26 49 40 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão está correta de acordo com a bibliografia indicada abaixo. A fonte referenciada no argumento recursal diz 

em outras palavras o citado no item III da questão.  

Fonte:  

 REALE, Giovanni.  

 História da Filosofia: do humanismo a Kant / Giovanni Reali, Dario Antiseri; v 02- São Paulo: Paulus, 1990. P 

334-37. 

 http://portaldaphilosophia.blogspot.com.br/2012/05/teoria-dos-idolos.html 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

41 23 31 43 

Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

42 28 26 44 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme a referência, as ideias cartesianas também fizeram parte das bases teóricas de Locke, tornando assim, 

incorretas, afirmações que o definem como opositor pleno ou antagonista de tais ideias. 

Fonte: REALE, Giovanni. História da Filosofia: do humanismo a Kant / Giovanni Reali, Dario Antiseri; v 02- São Paulo: 

Paulus, 1990. P 507-526. 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

43 29 47 45 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A proposição feita na alternativa menciona a corrente do trotskismo como a oficial após a Revolução de 1917, quando 

na verdade a corrente que predominou na união Soviética foi o Estalinismo.  

Fonte:  

 JAPIASSÚ, Hilton. Dicionário Básico de Filosofia / Hilton Japiassú e Danilo Marcondes. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2006. P 180-81. 

 https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_da_revolu%C3%A7%C3%A3o_permanente 



 

 

 https://conceito.de/trotskismo 

 https://www.significados.com.br/marxismo/ 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

44 30 35 24 

Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

46 32 34 25 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme a referência as duas asserções foram alteradas em relação ao texto original com o objetivo de torna-las 

inverossímeis.  

O enunciado da questão é uma citação do livro referenciado abaixo. Ele apresenta uma discussão em torno da 

falseabilidade de Popper 

Fonte:  

 JAPIASSÚ, Hilton. Dicionário Básico de Filosofia / Hilton Japiassú e Danilo Marcondes. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2006. P 25. 

 https://www.estudopratico.com.br/epistemologia-de-bachelard/ 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

47 33 40 27 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão é uma citação do livro referenciado abaixo. Ele apresenta uma discussão em torno da 

falseabilidade de Popper 

Fonte:  

 JAPIASSÚ, Hilton. Dicionário Básico de Filosofia / Hilton Japiassú e Danilo Marcondes. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2006. P 221. 

 https://www.ebiografia.com/karl_popper/ 

 REALE, Giovanni. História da Filosofia: do humanismo a Kant / Giovanni Reali, Dario Antiseri; v 02- São Paulo: 

Paulus, 1990. P 1025. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

49 36 39 37 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O primeiro trecho trata de informações verdadeiras, enquanto o segundo de informações falsas, como ao afirmar 

Voltaire como pró-clerical. A questão está coerentemente enquadrada ao tema Rousseau, o qual foi orientado no 

conteúdo programático.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Fonte:  

 REALE, Giovanni. História da Filosofia: do humanismo a Kant / Giovanni Reali, Dario Antiseri; v 02- São Paulo: 

Paulus, 1990. P 742-47. 

 https://www.ebiografia.com/jean_jacques_rousseau/ 

 http://interplanetcursinhopoliusp.blogspot.com.br/2008/06/o-pensamento-poltico-de-rousseau.html 

 http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/voltaire-pelo-laicismo-e-contra-o-ateismo-

brbjgh3j41uu6qe5b5ewlya4t 



 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

50 34 42 39 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As asserções I e II estão corretas conforme referência bibliográfica, enquanto a III e IV referem-se respectivamente a 

Wallon e Vygotsky. 

O conteúdo programático “Questões relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem” é o que legitima o uso da 

temática na questão.  

Fonte:  

 LA TAILLE, Yves de. Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1992. 

 http://coral.ufsm.br/lec/02_00/Cintia-L&C4.htm 

 https://www.opas.org.br/desenvolvimento-infantil-o-que-e-e-as-4-fases-de-jean-piaget/ 

 http://www.cerebromente.org.br/n08/mente/construtivismo/construtivismo.htm 

 https://conceito.de/psicogenetica 

 
 
Cargo: Professor Classe I Nível A – Física 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

01 05 02 03 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) configura-se como um texto principalmente informativo tendo em vista o caráter contemporâneo 

do tema escolhido pelo autor para ser referenciado” não pode ser considerada correta. Os textos informativos têm 

o objetivo de abordar algum tema e transmitir conhecimento a respeito desse tema, transmitir dados e conceitos. 

Isso é o que acontecem em reportagens de revistas e jornais, verbetes de dicionários e enciclopédias, artigos de 

divulgação científica e livros didáticos. A maioria dos leitores quando tem em mãos um texto informativo tem a 

expectativa de aprender alguma coisa com a leitura. Incluímos neste tipo de textos: notícias, reportagens, artigos 

diversos, anúncios etc. Incluímos também a correspondência, embora possa haver cartas que se encaixariam melhor 

num modelo literário. No entanto, a maior parte de correspondência que recebemos e enviamos tem como 

finalidade informar algo concreto. A alternativa “B) trata-se de um texto argumentativo, demonstrando como uma 

de suas características acentuado teor crítico, com presença de humor e ironia.” foi considerada correta. O texto 

apresentado é uma crônica argumentativa em que a argumentação é a sua principal marca. Ela é muito utilizada 

pelos meios de comunicação, sobretudo os jornais e as revistas. Em resumo, a crônica argumentativa funde aspectos 

da crônica e dos textos argumentativos e se aproxima do Artigo de Opinião. Os cronistas, autores que escrevem as 

crônicas, expressam nesse tipo de texto um tema e sua posição, ponto de vista ou juízo de valor sobre tal assunto. A 

crônica argumentativa apresenta argumentos, não se tratando de um texto meramente informativo. Uma 

importante característica das crônicas é o acentuado teor crítico, com presença de humor, ironia e sarcasmo, como 

é possível ver nas imagens apresentadas no texto tais como a utilização de um nome de uma marca de cimento 

“Argamassa Cimentcola Quartzolite” em meio à construção de um argumento, destoando – aparentemente – dos 

outros exemplos dados. A alternativa “D) a fusão do estilo jornalístico e literário permite identificar como principal 

característica textual a elaboração da linguagem como forma de expressão.” não pode ser considerada correta.  A 

Função Poética caracteriza-se pela preocupação com a forma do discurso, ou seja, o modo utilizado para transmitir 

uma mensagem, não é esta a principal característica textual do texto apresentado. Essa função da linguagem é 

encontrada nas obras literárias, e muitas vezes é confundida com a função emotiva. Na função poética, o mais 

importante é a mensagem em si. A alternativa “A) o registro e apresentação textual de fatos e saberes da realidade 

são prioridade na sua construção.” não pode ser considerada correta, pois, apesar de haver registro de fatos e 



 

 

saberes da realidade, tais elementos não são prioridade na construção textual, mas sim a argumentação 

demonstrada pelo autor.  

Fonte:  

 Platão & Fiorin. Para entender o texto. 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

02 07 04 05 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) a partir de uma linguagem em que predomina o exagero.” não pode ser considerada correta. A 

hipérbole é a expressão do exagero. É figura de linguagem classificada como figura de pensamento. E por isto mesmo, 

constitui recurso estilístico capaz de aumentar a expressividade do texto. Para conceituar a Hipérbole podemos dizer, 

portanto, que é uma forma de expressão exagerada que tem por objetivo enfatizar a mensagem do texto. Exemplos: 

“Já te avisei um bilhão de vezes!; Se você for embora chorarei rios de lágrimas!; As crianças estavam mortas de sede.; 

Que calor infernal!; Esta história me faz morrer de rir.” Em “foi a disseminação da escrita como principal forma de 

comunicação o que criou as condições para a sua própria morte”. ocorre não um exagero, mas o uso de uma 

metáfora, o que implica em uso da linguagem conotativa. O vocábulo “morte” denota o seu “fim”, não representando 

o mesmo sentido visto em “estou morto de fome”, por exemplo; tendo assim representado o sentido conotativo.  A 

alternativa “A) de modo exclusivamente conotativo.” não pode ser considerada correta tendo em vista os 

argumentos já apresentados.  A alternativa “B) de modo exclusivamente denotativo.” não pode ser considerada 

correta, conforme os argumentos apresentados anteriormente.  

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

03 06 05 04 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) remete ao desequilíbrio quanto ao processo de comunicação a que se refere o autor do texto 

“Alfabeto de emojis”.” não pode ser considerada correta, pois não há referência a um desequilíbrio quanto ao 

processo de comunicação no texto “Alfabeto de emojis”, mas sim uma reestruturação. A alternativa “A) utiliza a 

ironia para desmistificar a oposição que o autor faz às novas formas de comunicação em massa.” não pode ser 

considerada correta. A ironia é uma figura por meio da qual se diz o contrário do que se quer dar a entender; uso de 

palavra ou frase de sentido diverso ou oposto ao que deveria ser empregado para definir ou denominar algo. Na 

charge, não ocorre, portanto, o uso de ironia. A alternativa “C) exemplifica o sentido de um discurso paradoxal a que 

se faz referência por meio do termo “paradoxalmente”, no início do texto.” foi considerada correta, pois, o paradoxo 

contido no que afirma o professor, revela-se na contradição do discurso, e disto surge o humor/ironia deste 

quadrinho. A alternativa “D) apresenta uma situação real de discurso em que se pode comprovar que novas 

realidades de comunicação devem ser aceitas considerando a compreensão da mensagem.” não pode ser 

considerada correta, pois, não há apresentação de novas realidade de comunicação na charge, a situação é a 

tradicional em que uma pessoa fala, a outra escuta e responde: emissor e receptor.  

Fonte: 

 O próprio texto.  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 
 
 
 
 
 



 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

05 02 01 07 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o segundo parágrafo do texto: 

“Foi ali, não muito depois da derrota do Brasil para a Itália de Paolo Rossi, que o cientista da computação Scott 

Fahlman sugeriu a colegas de Carnegie Mellon University, com os quais se comunicava online, usarem :-) para 

distinguirem as piadas dos assuntos sérios. Mal sabia o tal Scott que aquela inocente boca de parêntese era o 

protótipo da goela que viria a engolir quase 3.000 anos de alfabeto como se fosse uma sopa de letrinhas.” 

Primeiro “que” = o “que” não retoma elemento anterior, portanto, não se trata de um elemento de função anafórica.  

“os quais” = “colegas de Carnegie Mellon University” (função anafórica) 

Segundo “que” = não retoma elemento anterior.  

Terceiro “que” = “goela” (função anafórica) 

Fonte: 

 O próprio texto.  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

06 03 07 01 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) O autor estabelece uma oposição acirrada contra todo e qualquer tipo de linguagem não verbal, 

usando para isso ataques a este tipo de linguagem por meio de sua argumentação.” não pode ser considerada 

correta. A linguagem não- verbal utiliza dos signos visuais – entre outros -  para ser efetivada, por exemplo, as 

imagens nas placas e as cores na sinalização de trânsito. Deste modo, a alternativa torna-se incorreta por generalizar 

a crítica do autor a todo e qualquer tipo de linguagem não verbal, o que não é verdade. O termo “integração” não 

foi utilizado em momento algum na questão em análise, conforme afirma o recorrente. A alternativa “B) O 

florescimento de uma nova linguagem declara uma possível evolução na comunicação estabelecida através dos 

tempos pela humanidade.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o texto, há, pelo contrário, um 

retrocesso, e não uma evolução: “Teremos voltado ao tempo dos hieróglifos e não me assombra se as condições de 

vida regredirem às do antigo Egito,[...]” 

Fonte: 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 Questão em análise. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

07 04 03 06 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) V, V, V, V.” não pode ser considerada correta, pois, a afirmativa “Na Redação Oficial, é necessário 

que seja manifestado posicionamento do redator objetivo e claro em relação ao assunto tratado.” não é verdadeira. 

Os princípios que regem a Redação Oficial são 4: impessoalidade, formalidade, concisão, nível de linguagem. A 

impessoalidade decorre da “ausência de impressões individuais de quem comunica”, “da impessoalidade de quem 

recebe a comunicação, com duas possibilidades”, “do caráter impessoal do próprio assunto tratado”. É preciso 

ressaltar que como é o servidor público quem redige as comunicações oficiais, necessita-se manter o grau de 

impessoalidade, sem interferência da opinião. O enunciado da questão “Acerca dos princípios que regem a Redação 

Oficial, analise as afirmativas a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.” não permite que haja 

dúvidas em relação à resolução da mesma.  A afirmativa “A utilização dos pronomes de tratamento de forma correta 

é imprescindível para que haja formalidade e padronização nas comunicações.” é verdadeira, de acordo com o 

manual de redação da Presidência da República: “Além disso, é necessário que haja formalidade, padronização, nas 

comunicações, utilizando, para isso, os pronomes de tratamento.” 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 

 



 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

09 10 08 09 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata da Lei n. 5.810/1994, assunto previsto no conteúdo programático relativo à Legislação, conforme 

Anexo II do Edital. O enunciado pede que seja marcada a assertiva correta, nos termos da norma. A assertiva “a” está 

falsa pois o trabalho suplementar deve ser remunerado, nos termos do art. 65. A assertiva “b” é falsa, pois as férias 

são remuneradas com acréscimo de 1/3, conforme art. 75, § 1º. A assertiva “c” é falsa, pois o tempo de serviço 

anterior não conta para todos os fins, conforme art. 70, § 1º o tempo não conta para fins de estabilidade. A assertiva 

“d” é correta, pois corresponde à literalidade do art. 66 da norma. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido. 

Fonte: Lei Estadual n. 5.810/94 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

11 16 20 14 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há mais de uma resposta correta, tendo os requerentes solicitado também como correta as 

alternativas “Discriminação de orientação sexual e profissional” e também “discriminação homofóbica”. O gabarito 

foi mantido, pois não há, no primeiro caso, nenhuma depreciação à profissão de chapeiro e sim ao fato de ela poder 

ser uma escolha possível de um menino. Sendo assim, o preconceito de gênero e orientação sexual é o que está em 

primeiro plano. No segundo caso, a negativa do recurso cuja sustentação refere-se à discriminação homofóbica. Pelos 

dois conceitos abaixo, fica patente a diferença entre ambas e, notadamente, foi preconceito o que observa na 

situação relatada. A professora fez uma pergunta e a reação descrita no texto foi a de que ela se preocupou. Não 

houve ação ou reação discriminatória, apenas tinha este preconceito e preocupação em relação a sua escolha. Isto 

pode ser verificado observando os conceitos abaixo: 

“O termo preconceito se refere a uma opinião preconcebida, um pensamento ou sentimento formado sobre uma 

pessoa ou um grupo, sem que haja experiências ou fatos relevantes para comprovar tal ponto. O termo é usado 

geralmente de forma negativa, onde os membros pertencentes a um grupo particular são vistos como inferiores. 

Geralmente ocorre com características que algum grupo considera incomum ou indesejável, podendo ser baseadas 

na raça, gênero, nacionalidade, status social, orientação sexual ou afiliação religiosa de alguém”. 

“A discriminação é a ação baseada no preconceito, e acontece quando tratamos os membros de um determinado 

grupo de forma diferente, com base em fatores como seu status, grupo a qual pertence ou categoria. Geralmente 

essa distinção acontece de um modo ruim, e o fato de alguém ser tratado pior do que outros por algum motivo 

arbitrário já é considerado discriminação.” 

Como a discriminação é a ação em si, uma pessoa pode ser preconceituosa e racista, mas não agir em suas atitudes, 

ou seja, não discriminar, como no caso da proposta da questão.  

Fonte: 

  http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/07/preconceito-por-orientacao-sexual-e-genero-nas-

escolas/ 

 https://www.diferenca.com/preconceito-racismo-e-discriminacao/ 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

12 14 18 16 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal diz que o gabarito da prova amarela e a azul aponta a mesma questão com alternativas diferentes. 

Contudo, o gabarito oficial aponta a opção A para os dois tipos de prova, tornando sem fundamento o pedido.  Outros 

requerentes reivindicam mudança de gabarito por creditar a autoria da afirmativa II à Vygotsky e não a Wallon.  

http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/07/preconceito-por-orientacao-sexual-e-genero-nas-escolas/
http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/07/preconceito-por-orientacao-sexual-e-genero-nas-escolas/
https://www.diferenca.com/preconceito-racismo-e-discriminacao/


 

 

Improcedente o recurso, pois, Wallon propõe estágios de desenvolvimento, assim como Piaget, porém, ele não é 

adepto da ideia de que a criança cresce de maneira linear. O desenvolvimento humano tem momentos de crise, isto 

é, uma criança ou um adulto não são capazes de se desenvolver sem conflitos. A criança se desenvolve com seus 

conflitos internos e, para ele, cada estágio estabelece uma forma específica de interação com o outro, é um 

desenvolvimento conflituoso. No início do desenvolvimento existe uma preponderância do biológico e após o social 

adquire maior força. Assim como Vygotsky, Wallon acredita que o social é imprescindível. A cultura e a linguagem 

fornecem ao pensamento os elementos para evoluir, sofisticar. A parte cognitiva social é muito flexível, não existindo 

linearidade no desenvolvimento, sendo este descontínuo e, por isso, sofre crises, rupturas, conflitos, retrocessos, 

como um movimento que tende ao crescimento.  

Fonte: edital do concurso.  

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

13 15 11 18 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que falta uma resposta correta. No entanto, a resposta é cópia fiel do corpo da lei, portanto, a 

questão e seu gabarito é procedente. As demais estariam corretas se fossem redigidas conforme segue: 

A critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na composição 

de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular - BNCC e dos itinerários formativos, considerando 

os incisos I a V do caput e não a educação técnica como se apresenta na questão. 

A organização das áreas e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios 

estabelecidos em cada sistema de ensino.  

A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará a inclusão de 

vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo 

uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. 

Fonte:  

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

 http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm  

 http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art4 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

15 20 12 13 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Sustenta o recurso que outras fontes também aponta Neill como influenciador da Pedagogia Não Diretiva. A banca 

confirma as informações e a questão foi anulada, pois de fato encontrou o autor referenciado nas duas escolas: 

libertária e renovada não diretiva.  

Fonte: 

 Tendências Pedagógicas na Prática Escolar – José Carlos Libâneo 

 http://frankvcarvalho.blogspot.com/2012/06/alexander-neill-e-educacao-libertaria.html 

 https://www.slideshare.net/LEONARDORODRIGUESDAS3/quadro-sntese-tendncias-pedaggicas 

 Tendências Pedagógicas Brasileiras  https://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/tendencias-

pedagogicas-brasileiras.htm 

 Alexander Neill e a Educação Libertária http://frankvcarvalho.blogspot.com.br/2012/06/alexander-neill-e-

educacao-libertaria.html 

http://frankvcarvalho.blogspot.com/2012/06/alexander-neill-e-educacao-libertaria.html
https://www.slideshare.net/LEONARDORODRIGUESDAS3/quadro-sntese-tendncias-pedaggicas


 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

17 19 13 15 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a escola não é local privilegiado para formação de professores e sim para a formação 

continuada de professores. O recurso é improcedente este argumento. Errada estaria a afirmativa se estivesse 

redigida como “Lócus de formação inicial de professores” em contraposição ao argumento apresentado. Formação 

de professores é em sentido amplo, portanto, a formação continuada dela faz parte, ou nela está contida.  

Fonte: Multiculturalismo e Educação: um desafio histórico para a escola. www.histedbr.fe.unicamp.br 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

20 13 14 17 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há mais de uma afirmativa incorreta, e, portanto, mais de um gabarito. O gabarito é letra B, 

pois a ontogênese depende da filogênese, nosso vir a ser só se confirma se nossa   ontogênese, nossa história de 

vida, nossas interações sociais, históricas e culturais forem suficientes para confirmarem todo nosso potencial.  

Desde que nascemos, interagimos com o meio, e desenvolvemos nosso psiquismo a partir dos conhecimentos 

acumulados historicamente pela humanidade. Também vamos vivenciando afetos e interesses que mobilizam nossas 

ações. Nesse sentido, é preciso considerar no estudo do desenvolvimento o plano da sociogênese, ou seja, a 

interação permanente como base da formação humana. Somos seres que nos desenvolvemos em sociedade, 

construindo cultura. 

Fonte: 

 Psicologia do Desenvolvimento Alessandra, Silva Xavier Ana Ignez Belém Lima Nunes 

 file:///C:/Users/sn1022290/Downloads/Psicologia%20do%20Desenvolvimento_2013.pdf 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

21 42 47 30 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
I- (Falsa) A primeira lei de Newton ou princípio da inércia estabelece que um ponto material isolado está em 

repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Isso significa que um ponto material isolado está em equilíbrio 

estático (repouso) ou em equilíbrio dinâmico (movimento retilíneo uniforme). 

II-  (VERDADEIRA). 

III- (VERDADEIRA). 

Assim a alternativa INCORRETA é: A)   

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

22 43 49 31 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 Não houve erro na divulgação do gabarito. 

 Não houve falta de uma resposta correta. O gabarito está confirmado letra A. 

 Como também não houve erro no enunciado. 

 Vide gabarito comentado 

I. Verdadeira - "Dois corpos atraem-se com força proporcional às suas massas inversamente proporcional ao 

quadrado da distância que separa seus centros de gravidade." 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/
../../../../../../../../../Downloads/Psicologia%20do%20Desenvolvimento_2013.pdf


 

 

II. Verdadeira - O termo G é uma constante de proporcionalidade denominada constante gravitacional universal. 

III. Verdadeira - Em unidades do SI, G = 6,67 × 10-11 N∙m²/kg². 

Fonte: Física – Ensino Médio –  Volume Único, Bonjorno, José Roberto Ramos, Clinton. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

23 44 37 32 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A eletrostática é o ramo da eletricidade que estuda as propriedades e o comportamento de cargas elétricas em 
repouso. 
Um exemplo comum no cotidiano é um monitor de computador carregado ou televisão. Ao se aproximar os pelos do 
braço ou o cabelo, estes ficam esticados conforme as forças de atração eletrostática. 
Existe eletricidade nos eletrônicos de carga oposta a do corpo. Então, ao se aproximarem, os pelos são atraídos e se 
levantam, 
Confirmado gabarito preliminar letra B 

Fonte: Física Básica – Volume Único - 4ª edição, Nicolau/Toledo/Ronaldo. Editora Atual 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

24 45 44 34 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão é sobre lançamento oblíquo previsto no edital, sem erros no enunciado. 

Existe uma alternativa correta e não há erro na divulgação do gabarito. 

Não há ausência de conteúdo programático.  

Para melhor justificativa da defesa segue questão desenvolvida: 

Função horário do espaço na horizontal 

X = Xo + Vox.t 
X = 0 + Vo.cos60°.t 
X = 200.1/2.t 
X = 100t – Equação I 

O tempo que o projétil leva para alcançar a altura máxima 

Vy = Voy – g.t 
0 = Voy – g.t 
t = Voy/g 
t = Vo.sen60/g 
t = 200.[(√3)/2]/10 
t = 10.√3 

Como o tempo de subida e descida é igual, o tempo total do percurso equivale ao dobro do tempo para alcançar a 
altura máxima. 

2t = 20 √3 

Substituindo 2t na equação I temos que: 

X = 100. 20. √3. √3 = 2000.3 = 6.000 metros 
Confirmado gabarito letra A 
 Fonte: Física – Ensino Médio – Volume Único, Bonjorno, José Roberto Ramos, Clinton. 



 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

25 47 21 35 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não houve erro na divulgação do gabarito. Confirmado gabarito preliminar letra C. 

I - O ar mais quente que está embaixo do congelador transfere energia para o Freon quando esse evapora, resfriando-

se e formando correntes de convecção no interior da geladeira. Ao descer, o ar mais frio retira calor dos alimentos, 

mantendo as correntes de convecção. 

II - Podemos nos aquecer nas proximidades de uma lareira, sem ter contato direto com o fogo, graças ao processo 

de condução do calor por irradiação 

A radiação térmica, também conhecida como irradiação, é uma forma de transferência de calor que ocorre por meio 

de ondas eletromagnéticas. Como essas ondas podem propagar-se no vácuo, não é necessário que haja contato entre 

os corpos para haver transferência de calor. Todos os corpos emitem radiações térmicas que são proporcionais à sua 

temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a quantidade de calor que o objeto irradia. Um exemplo desse 

processo é o que acontece com a Terra, que, mesmo sem estar em contato com o Sol, é aquecida por ele. 

III - A energia propaga-se em virtude da agitação molecular. Esse processo denominado condução de calor é mais 

eficiente em materiais como os metais, que são bons condutores de calor. Isso também explica o motivo das panelas 

serem feitas de metal. 

Fonte: Física – Ensino Médio- Volume Único, Bonjorno e Clinton Editora FTD. 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

26 48 22 36 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não houve erro no enunciado e nem na divulgação do gabarito. 

Confirmado gabarito letra B 

Ao começar a lidar com corpos muito pequenos, como os elétrons, por exemplo, determinar valores como posição e 

momento torna-se uma tarefa um pouco mais complicada. Como saber a posição de um elétron? Pode-se lançar 

contra ele um feixe de luz com alguns fótons (partículas de luz) e ao recebê-los novamente calcular onde estava. Ao 

tentar, porém determinar a quantidade de movimento da mesma forma altera-se a quantidade de movimento 

original com os fótons que se lança. Pode-se então criar uma cuidadosa experiência para tentar calcular o momento 

do elétron. A Quantidade de Movimento da partícula necessária para esse cálculo muda a posição do elétron de 

modo que não se consegue descobrir a posição com boa precisão. Resumindo, quanto maior a precisão com que se 

mede a posição, menor a precisão com que mediremos o momento e vice-versa. A isso chamamos de Princípio da 

Incerteza de Heisenberg. 

Fonte: 

 https://www.infoescola.com/fisica/principio-da-incerteza-de-heisenberg/ 

 Física – Ensino Médio –  Volume Único Bonjorno, José Roberto Ramos, Clinton 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

27 46 34 37 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão é sobre gravitação universal 

O gabarito está confirmado. Letra B 

O que consta no site citado no argumento? 

https://www.infoescola.com/fisica/principio-da-incerteza-de-heisenberg/


 

 

 

Onde: 

P = peso do corpo 

m = massa do corpo 

g = aceleração da gravidade 

Temos que considerar também a Teoria de Newton que diz que a força de atração gravitacional que existe entre a 
Terra e o corpo é dada pela equação: 
  

 

Existe também outra equação, capaz de calcular a aceleração da gravidade em qualquer superfície planetária. 

 

2ª – Aceleração da Gravidade para corpos externos à Terra. 
 

 
 Ao fundo vemos a Lua – Corpo externo à Terra 

 
Para calcularmos e analisarmos os corpos que estão a certa altura da superfície da Terra, usamos a seguinte equação 
matemática: 

 



 

 

É importante dizer que a aceleração da gravidade em corpos externos à superfície da Terra, acontece porque existe 
uma velocidade que possibilita impulso, em razão de uma força centrípeta, que ocasiona uma trajetória circular, 
fazendo então com que o corpo entre em órbita. 

O que consta no site é teoria. 

A teoria foi cobrada no concurso. Portanto, teoria quando é cobrada não é plagio. 

Considerando a Teoria de Newton sobre a “aceleração da gravidade na superfície da Terra”, a força de atração 
gravitacional que existe entre a Terra e o corpo é dada pela equação: 
 
 

 
 

Fonte:  

 https://brasilescola.uol.com.br/fisica/a-aceleracao-gravidade.htm 

 Os Fundamentos da Física Volume 1 – Mecânica, Ramalho/Nicolau/Toledo –Editora Moderna. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

28 39 23 38 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão é sobre a corrente elétrica. O gabarito fica confirmado, letra A. 
Quando uma corrente elétrica passa por um resistor, este converte energia elétrica em energia térmica. O resistor 
dissipa a energia em forma de calor. Assim a potência total do sistema que diminuiu o aquecimento de um resistor 
por passagem de uma corrente é chamado de efeito Joule. 

 
As lâmpadas incandescentes funcionam com base no efeito Joule. Foto: Chones / Shutterstock.com 

Joule foi o cientista que primeiramente percebeu de maneira quantitativa como funciona o calor produzido por um 
resistor. 

Este fato pode ser explicado como os elétrons da corrente colidem com os átomos e moléculas do condutor. 

Potência elétrica dissipada em um resistor. 

Fonte: 
 

 https://www.infoescola.com/fisica/efeito-joule/ 

 Física – Ensino Médio Volume Único, Bonjorno e Clinton- Editora FTD 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

29 40 24 33 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não houve erro na divulgação do gabarito, fica, portanto, confirmada a letra B. 

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/a-aceleracao-gravidade.htm
https://www.infoescola.com/fisica/corrente-eletrica/
https://www.infoescola.com/fisica/resistores/


 

 

Calor sensível 

É denominado calor sensível, a quantidade de calor que tem como efeito apenas a alteração da temperatura de um 
corpo. 

Calor latente 

A quantidade de calor latente, quando fornecida ou retirada de um corpo, é capaz de mudar o estado de agregação 
das moléculas do elemento. 

Vaporização 
 
A vaporização é a mudança do estado líquido para o estado gasoso e é o processo inverso da liquefação. 
Uma substância pode sofrer o processo de vaporização por três formas: evaporação, ebulição e calefação. 
 
Condensação 
A transição de um material do estado gasoso para o líquido é chamada de condensação, uma transformação 
física exotérmica. 
Portanto: “a quantidade de calor que tem como efeito apenas a alteração da temperatura de um corpo denomina-
se: SENSÍVEL -  letra B   
Fonte: Física – Ensino Médio –  Volume Único, Bonjorno, José Roberto- Ramos, Clinton 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

30 49 43 42 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Consta na questão o nome do Físico “Henz”, entretanto o correto é “Lenz”. O Equívoco não interfere na resolução 

da questão, uma vez que é de conhecimento do habilitado em Física a não existência de um físico chamado “Henz”. 

Fica confirmado, portanto, o gabarito preliminar letra C. 

Sabe-se que, segundo a lei proposta pelo físico russo Heinrich Lenz, a partir de resultados experimentais, a corrente 

induzida tem sentido oposto ao sentido da variação do campo magnético que a gera. 

I. Foucault - Quando um fluxo magnético varia através de uma superfície sólida, e não apenas delimitada por 

um condutor como foi visto em indução eletromagnética, há criação de uma corrente induzida sobre ele 

como se toda superfície fosse composta por uma combinação de espiras muito finas justapostas. 

II. Lenz - A partir de resultados experimentais, a corrente induzida tem sentido oposto ao sentido da variação 

do campo magnético que a gera.  

III. Maxwell - Conseguiu estabelecer a relação entre magnetismo e eletricidade. 

IV. Coulumb - A partir de resultados experimentais, a corrente induzida tem sentido oposto ao sentido da 

variação do campo magnético que a gera.  

Fonte: Física – Ensino Médio –  Volume Único Bonjorno, José Roberto Ramos, Clinton 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não houve erro no enunciado. 
Conforme consta no site da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), faculdade renomada, seguem as 
justificativas 

http://www.infoescola.com/quimica/fenomenos-fisicos/
http://www.infoescola.com/quimica/fenomenos-fisicos/
http://www.infoescola.com/quimica/reacoes-exotermicas/


 

 

 
 
Fonte: Máquinas Térmicas –Estáticas e Dinâmicas, Filho, Guilherme Filippo- Editora Érica 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão é sobre termodinâmica. 
Existe uma resposta incorreta item IV 
“Processos isotônicos são processos em que o volume permanece constante. Faz parte dos processos de 
transformação termodinâmica. É um processo termodinâmico no qual o volume permanece constante. Isso implica 
que o processo não executa trabalho de volume de pressão.” 
 
I. Verdadeira - Os processos isotérmicos nos quais a temperatura não muda. 
II. Verdadeira - Em um processo adiabático ocorre o oposto exato. Não há transferência de calor (Q = 0). 
III. Verdadeira - Os processos isobáricos são processos em que a pressão não varia. Em outras palavras, um processo 

isobárico é uma transformação termodinâmica que ocorre a pressão constante. 
IV. Falsa - Processo isotônico o qual não faz parte da transformação termodinâmica. 
O correto é: “Processos isotônicos são processos em que o volume permanece constante. Faz parte dos processos 
de transformação termodinâmica. É um processo termodinâmico no qual o volume permanece constante. Isso 
implica que o processo não executa trabalho de volume de pressão.” 
V. Verdadeira  - Os processos adiabáticos são processos em que não há transferência de calor. 
VI. Verdadeira - Os processos diatérmicos são processos que permitem que o calor passe facilmente. 
VII. Verdadeira - Na termodinâmica, um processo isotrópico, às vezes chamado de processo isentrópico, é aquele em 

que a entropia do fluido que forma o sistema permanece constante. 
 



 

 

Fonte: Tópicos de Física -  Volume 2, Termologia, Ondulatória e Óptica -Doca, Ricardo Helou/Villas Boas, 
Newton/Biscuola, Gualter José- Editora Saraiva 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Questão de Óptica: polarização. 

De acordo com os argumentos e exame da questão: 

 Existe uma única resposta correta. 

 A questão exige conhecimento em óptica, como parte da Física. 

 Os óculos 3D utilizam uma técnica baseada na polarização da luz. Polarizar a luz significa fazê-la propagar-se 

em apenas um plano. Cada lente dos óculos possui filtro de polarização diferente: uma das lentes filtra as 

ondas polarizadas na vertical, e a outra, na horizontal. 

Dessa forma, cada olho recebe uma imagem diferente, e o cérebro une as duas imagens, formando uma 
terceira imagem, o que possibilita a percepção de profundidade na cena. 

Fontes: 

 Tópicos de Física -  Volume 2 

 Termologia, Ondulatória e Óptica – Editora Saraiva 

 Doca, Ricardo Helou/Villas Boas, Newton/Biscuola, Gualter José 
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Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por não corresponder a questão mencionada 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As variáveis que a termodinâmica utiliza para descrever diferentes situações são temperatura, pressão, volume e 
número de mols. 
 
Gabarito confirmado letra D 
 
Fonte: Tópicos de Física -  Volume 2 - Termologia, Ondulatória e Óptica- Doca, Ricardo Helou/Villas Boas, 
Newton/Biscuola, Gualter José, Editora Saraiva 
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Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por não corresponder a questão mencionada 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata-se da unidade de medida da resistividade elétrica no SI, a qual é dada em Ω.m. 



 

 

De acordo com os argumentos a banca confirma: 

 Não houve erro na divulgação do gabarito. 

 A tabela está definida em perfeita situação. 

 Na tabela constante na questão do concurso, o cobre é o que tem menor resistividade, portanto ele é o 

melhor condutor. 

 Ainda que o argumento abaixo a taxa do silício estivesse com erro e se considerar o valor conforme 

argumento abaixo, a resposta continuaria sendo o cobre por ser ele o material de menor condutividade.  

 
 

Portanto confirma o gabarito preliminar letra C 

 

Como o cobre apresenta a menor resistividade de todos os materiais apresentados, pois tem menor resistividade, 

ou seja, 1,7.10-8, isso significa que ele é o melhor condutor na tabela apresentada, na questão. 

Fonte: Física – Ensino Médio –  Volume Único,  Bonjorno, José Roberto Ramos, Clinton 
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Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 
Gabarito alterado de letra D para letra B 
A corrente elétrica no Sistema Internacional de Unidade é dada em Àmpere 
Portanto, letra B 
Fonte:  Física – Ensino Médio –  Volume Único - Bonjorno, José Roberto Ramos, Clinton 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Justificativa 

 
Adiabático e Isotérmico 
Nos estudos sobre termologia, vemos que em um processo adiabático não ocorre transferência de calor entre o meio 
e o sistema. Este tipo de situação é muito comum em sistemas isolados, como uma garrafa térmica ou um gás que 
se expande livremente, ou processos muito rápidos durante os quais não há tempo para o sistema trocar calor com 
o meio. A figura do enunciado mostra o diagrama P x V para um processo adiabático. 
Uma transformação isotérmica é uma transformação termodinâmica que ocorre a temperatura constante em um 
sistema fechado, sistema este que permite trocas de energia, mas não de matéria, entre o sistema e sua vizinhança. 
Isto tipicamente ocorre quando o sistema está em contato com um reservatório térmico exterior (banho térmico), e 
a mudança ocorre lentamente o suficiente para permitir que o sistema se ajuste continuamente a temperatura do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Transforma%C3%A7%C3%A3o_termodin%C3%A2mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banho_t%C3%A9rmico


 

 

reservatório pelo meio de troca de calor. Em contraste, um processo adiabático é um sistema onde não há troca de 
calor com o meio externo (Q = 0). Em outras palavras, em um processo isotérmico, ΔT = 0, mas Q ≠ 0, enquanto que 
em um processo adiabático, ΔT ≠ 0, mas Q = 0. 
Fonte: Tópicos de Física -  Volume 2, Termologia, Ondulatória e Óptica – Editora Saraiva/ Doca, Ricardo Helou/Villas 
Boas, Newton/Biscuola, Gualter José 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não houve erro no enunciado, pois a resposta confirma Joule.  
-4µC = -4.10-6C 
 
Ep = -4.10-6. 1,5. 103 
 
Ep = -6 . 10-3 
 
Ep = -6 : 1000 
 
Ep = -0,006J 
Fonte:  Tópicos de Física – Volume 3 – Eletricidade, Física Moderna e Análise Dimensional 18ª Ed. 2012- Doca, Ricardo 
Helou / Villas Boas, Newton / Biscuola, Gualter José, Editora Saraiva 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Uma ponte, ou qualquer estrutura, é capaz de vibrar com certas freqüências naturais. Se a marcha regular de um 

pelotão de soldados for próxima de umas das freqüências naturais de vibração da ponte, esta poderá romper por 

atingir uma amplitude de vibração muito alta. Por este motivo que soldados são orientados a não seguir uma marcha 

constante ao atravessar uma ponte. A esse fenômeno damos o nome de ressonância. 

A ponte de Tacoma foi submetida a ventos que vibravam com a mesma frequência natural que a dela. Por isso, ela 

entrou em ressonância com eles, chegando a balançar como se fosse um papel exposto ao vento, o que causou sua 

destruição. 

Fonte: Tópicos de Física -  Volume 2- Termologia, Ondulatória e Óptica – Editora Saraiva, Doca, Ricardo Helou/Villas 

Boas, Newton/Biscuola, Gualter 
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Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa A. 
As alegações recursais são procedentes, e o gabarito correto é a letra A. 

A Lei de Faraday relaciona o valor da força eletromotriz induzida em uma espira de área A, que é igual à taxa de 

variação do fluxo magnético através dessa espira. 

Fonte: Física – Ensino Médio –  Volume Único, Bonjorno, José Roberto Ramos, Clinton 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

44 50 41 43 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta incorreta é letra B 

III – Incorreta - Além de descobrir evidências de que o Sistema era realmente Heliocêntrico, Kepler também 

contribuiu ao descobrir que as orbitas eram circulares e não elípticas. 

Correto - Além de descobrir evidências de que o Sistema era realmente Heliocêntrico, Kepler também contribuiu ao 

descobrir que as orbitas eram elípticas. 

II - Correto 

Ep  = -0,006J 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Transforma%C3%A7%C3%A3o_adiab%C3%A1tica


 

 

 

 

I -  Correta- Geocentrismo - os seguidores de Aristóteles consideravam a teoria geocêntrica, onde a Terra era o centro 

do universo. Para Ptolomeu a teoria geocêntrica era válida, mas também considerava que os planetas descreviam 

órbitas circulares em torno de um centro C, que por sua vez, descreviam órbitas circulares em torno da Terra  

 

IV - Mais tarde Galileu Galilei aponta um determinado instrumento para o Céu, que mais tarde foi chamado de 

telescópio, e observa o movimento dos astros, os satélites de Júpiter, as fases de Vênus, etc. 

A partir de então se estabelece o marco que divide a Cosmologia Antiga da Cosmologia Moderna. 

Portanto, gabarito confirmado. Letra B 

Fonte: 

 http://cosmologiantiga.blogspot.com.br/ 

 Física – Ensino Médio Volume Único, Bonjorno e Clinton- Editora FTD 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 

 

 
A página citada está com um print acima para que não haja dúvida a respeito de cópia como dita no argumento do 

recurso. Não houve também cópia da tabela, pois a mesma não faz parte da página citada. 

O referencial bibliográfico foi citado na parte que compõe a questão não tendo sido citado no enunciado porque não 

consta nessa página citada pelo recorrente a questão do concurso 

Recurso Improcedente. Gabarito confirmado D 

Fonte: 

 http://cosmologiantiga.blogspot.com.br/ 

 Física – Ensino Médio –  Volume Único- Bonjorno, José Roberto Ramos, Clinton 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Correto - Lei zero - Embora a noção de quente e frio pelo contato com a pele seja de uso corrente, ela pode levar a 
avaliações erradas de temperatura. De qualquer forma, é da observação cotidiana dos corpos quentes e frios que se 
chega ao conceito de temperatura. Levando em conta essas observações, assim postulou-se a lei zero: se A e B são 
dois corpos em equilíbrio térmico com um terceiro corpo C, então A e B estão em equilíbrio térmico um com o outro, 
ou seja, a temperatura desses sistemas é a mesma 

Lei de Kepler - Kepler descreveu o movimento planetário por três leis. 

1a Lei: Cada planeta revolve em torno do Sol em uma órbita elíptica, com o Sol ocupando um dos focos da elipse. 

2a Lei: A linha reta que une o Sol ao planeta varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. 

3a Lei: Os quadrados dos períodos orbitais dos planetas são proporcionais aos cubos dos semi-eixos maiores das 
órbitas (P2=ka3). 

Lei de Newton – Lei da Inércia; Princípio Fundamental da dinâmica e Lei da Ação e Reação 
Lei da Conservação de energia aplicada aos processos termodinâmicos - A lei de conservação de energia aplicada 
aos processos térmicos é conhecida como primeira lei da termodinâmica. Ela dá a equivalência entre calor e 
trabalho e pode enunciar-se da seguinte maneira: “em todo sistema quimicamente isolado em que há troca de 
trabalho e calor com o meio externo e em que, durante essa transformação, realiza-se um ciclo (o estado inicial do 
sistema é igual a seu estado final), as quantidades de calor (Q) e trabalho (W) trocadas são iguais. Assim, chega-se à 
expressão W = JQ, em que J é uma constante que corresponde ao ajuste entre as unidades de calor (usada na 
medida de Q) e Joule (usada na medida de W). Essa constante é empregada na própria definição de caloria (1 cal = 
4,1868J). 
Portanto, gabarito confirmado, letra A 

Fonte: https://www.portalsaofrancisco.com.br/fisica/termodinamica Física – Ensino Médio Volume Único 
- Bonjorno e Clinton Editora FTD 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Existe uma única resposta correta  

Em um tubo de raios catódicos, o cátodo, após ser aquecido pela passagem de corrente elétrica, libera elétrons com 

alta velocidade. Esses elétrons são fortemente atraídos pelo ânodo, no qual acabam colidindo-se, como é possível 

observar no esquema seguinte: 

 
Quando os elétrons dos átomos pertencentes ao ânodo recebem a energia oriunda dos elétrons em movimento, o 

resultado é a produção de radiações eletromagnéticas, que são denominadas de raios X. 

Os raios X, assim como toda radiação eletromagnética, não precisam de meio de propagação e movem-se 

na velocidade da luz (3,0 x 108 m/s). Essa radiação é ionizante, sendo assim, ela pode gerar danos ao corpo humano 

em caso de exposições muito prolongadas. A intensidade dos raios X é inversamente proporcional ao quadrado da 

distância, portanto, quanto mais distante da fonte, menor será a intensidade dos raios. 

O outro argumento não condiz com a questão em recurso 

http://astro.if.ufrgs.br/Orbit/orbit1.htm
http://astro.if.ufrgs.br/Orbit/orbit2.htm
http://astro.if.ufrgs.br/Orbit/orbit3.htm
https://www.portalsaofrancisco.com.br/fisica/termodinamica
http://brasilescola.uol.com.br/fisica/corrente-eletrica.htm
http://brasilescola.uol.com.br/fisica/a-velocidade-luz.htm
http://brasilescola.uol.com.br/fisica/protecao-contra-radiacao-ionizante.htm


 

 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-sao-os-raios-x.htm 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Justificativa  

(A) Incorreta – Polui muito o meio ambiente, mas não causa impacto ambiental. 

O correto é: Não polui o meio ambiente e nem causa impacto ambiental. O mar, a plantação, animais, etc.. 
de todo o entorno são monitorados 24 horas para não haver risco de contaminação. 

(B) Incorreta – Lixo tóxico não perigoso, ou seja, não radioativo. 

O correto é: Lixo tóxico perigoso, ou seja, contaminado radioativamente. 
(C) Incorreta - tecnologia fácil mundialmente, ou seja, em todos os países do planeta 

O correto é: Existe uma grande dificuldade dos países pobres em participar de um programa nuclear devido 
ao grande valor para construção e operação de uma usina. Três vezes o que se gasta para construir uma 
hidrelétrica. 

(D) Verdadeiro-urânio enriquecido, combustível das Usinas Nucleares, é considerado “barato” e não polui o meio 
ambiente. 
 
O urânio enriquecido foi considerado entre aspas “enriquecido” para que o leitor interpretasse no sentido 
figurado como realmente é na alternativa e realmente não polui o meio ambiente. 

  
Mediante as justificativas do gabarito comentado a resposta é letra D. Gabarito confirmado 
Fonte: 

 https://www.infoescola.com/fisica/acidente-da-usina-nuclear-de-chernobyl/ 

 https://mundoestranho.abril.com.br/historia/o-que-foi-o-acidente-com-o-cesio-137/ 

 Física – Ensino Médio – Volume Único Bonjorno, José Roberto Ramos, Clinton 
 
 
 
Cargo: Professor Classe I Nível A - Geografia 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) configura-se como um texto principalmente informativo tendo em vista o caráter contemporâneo 

do tema escolhido pelo autor para ser referenciado.” não pode ser considerada correta. Os textos informativos têm 

o objetivo de abordar algum tema e transmitir conhecimento a respeito desse tema, transmitir dados e conceitos. 

Isso é o que acontecem em reportagens de revistas e jornais, verbetes de dicionários e enciclopédias, artigos de 

divulgação científica e livros didáticos. A maioria dos leitores quando tem em mãos um texto informativo tem a 

expectativa de aprender alguma coisa com a leitura. Incluímos neste tipo de textos: notícias, reportagens, artigos 

diversos, anúncios etc. Incluímos também a correspondência, embora possa haver cartas que se encaixariam melhor 

num modelo literário. No entanto, a maior parte de correspondência que recebemos e enviamos tem como 

finalidade informar algo concreto. A alternativa “B) trata-se de um texto argumentativo, demonstrando como uma 

de suas características acentuado teor crítico, com presença de humor e ironia.” foi considerada correta. O texto 

apresentado é uma crônica argumentativa em que a argumentação é a sua principal marca. Ela é muito utilizada 

pelos meios de comunicação, sobretudo os jornais e as revistas. Em resumo, a crônica argumentativa funde aspectos 

da crônica e dos textos argumentativos e se aproxima do Artigo de Opinião. Os cronistas, autores que escrevem as 

crônicas, expressam nesse tipo de texto um tema e sua posição, ponto de vista ou juízo de valor sobre tal assunto. A 

crônica argumentativa apresenta argumentos, não se tratando de um texto meramente informativo. Uma 

importante característica das crônicas é o acentuado teor crítico, com presença de humor, ironia e sarcasmo, como 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-sao-os-raios-x.htm
https://www.infoescola.com/fisica/acidente-da-usina-nuclear-de-chernobyl/
https://mundoestranho.abril.com.br/historia/o-que-foi-o-acidente-com-o-cesio-137/


 

 

é possível ver nas imagens apresentadas no texto tais como a utilização de um nome de uma marca de cimento 

“Argamassa Cimentcola Quartzolite” em meio à construção de um argumento, destoando – aparentemente – dos 

outros exemplos dados. A alternativa “D) a fusão do estilo jornalístico e literário permite identificar como principal 

característica textual a elaboração da linguagem como forma de expressão.” não pode ser considerada correta.  A 

Função Poética caracteriza-se pela preocupação com a forma do discurso, ou seja, o modo utilizado para transmitir 

uma mensagem, não é esta a principal característica textual do texto apresentado. Essa função da linguagem é 

encontrada nas obras literárias, e muitas vezes é confundida com a função emotiva. Na função poética, o mais 

importante é a mensagem em si. A alternativa “A) o registro e apresentação textual de fatos e saberes da realidade 

são prioridade na sua construção.” não pode ser considerada correta, pois, apesar de haver registro de fatos e 

saberes da realidade, tais elementos não são prioridade na construção textual, mas sim a argumentação 

demonstrada pelo autor.  

Fonte:  

 Platão & Fiorin. Para entender o texto. 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) a partir de uma linguagem em que predomina o exagero.” não pode ser considerada correta. A 

hipérbole é a expressão do exagero. É figura de linguagem classificada como figura de pensamento. E por isto mesmo, 

constitui recurso estilístico capaz de aumentar a expressividade do texto. Para conceituar a Hipérbole podemos dizer, 

portanto, que é uma forma de expressão exagerada que tem por objetivo enfatizar a mensagem do texto. Exemplos: 

“Já te avisei um bilhão de vezes!; Se você for embora chorarei rios de lágrimas!; As crianças estavam mortas de sede.; 

Que calor infernal!; Esta história me faz morrer de rir.” Em “foi a disseminação da escrita como principal forma de 

comunicação o que criou as condições para a sua própria morte”. ocorre não um exagero, mas o uso de uma 

metáfora, o que implica em uso da linguagem conotativa. O vocábulo “morte” denota o seu “fim”, não representando 

o mesmo sentido visto em “estou morto de fome”, por exemplo; tendo assim representado o sentido conotativo.  A 

alternativa “A) de modo exclusivamente conotativo.” não pode ser considerada correta tendo em vista os 

argumentos já apresentados.  A alternativa “B) de modo exclusivamente denotativo.” não pode ser considerada 

correta, conforme os argumentos apresentados anteriormente.  

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) remete ao desequilíbrio quanto ao processo de comunicação a que se refere o autor do texto 

“Alfabeto de emojis”.” não pode ser considerada correta, pois não há referência a um desequilíbrio quanto ao 

processo de comunicação no texto “Alfabeto de emojis”, mas sim uma reestruturação. A alternativa “A) utiliza a 

ironia para desmistificar a oposição que o autor faz às novas formas de comunicação em massa.” não pode ser 

considerada correta. A ironia é uma figura por meio da qual se diz o contrário do que se quer dar a entender; uso de 

palavra ou frase de sentido diverso ou oposto ao que deveria ser empregado para definir ou denominar algo. Na 

charge, não ocorre, portanto, o uso de ironia. A alternativa “C) exemplifica o sentido de um discurso paradoxal a que 

se faz referência por meio do termo “paradoxalmente”, no início do texto.” foi considerada correta, pois, o paradoxo 

contido no que afirma o professor, revela-se na contradição do discurso, e disto surge o humor/ironia deste 

quadrinho. A alternativa “D) apresenta uma situação real de discurso em que se pode comprovar que novas 

realidades de comunicação devem ser aceitas considerando a compreensão da mensagem.” não pode ser 

considerada correta, pois, não há apresentação de novas realidade de comunicação na charge, a situação é a 

tradicional em que uma pessoa fala, a outra escuta e responde: emissor e receptor.  

Fonte: 



 

 

 O próprio texto.  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

04 01 06 02 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) caracteriza, de forma objetiva, o termo que o antecede.” não pode ser considerada correta. O 

enunciado propõe: Em “O alfabeto latino, este fantástico conjunto de 26 letras que, combinadas infinitamente, 

podem nomear realidades tão distintas quanto ‘sol’, ‘cunilingus’, ‘schadenfreud’ e ‘Argamassa Cimentcola 

Quartzolite’, começou sua lenta caminhada em direção ao brejo em setembro de 1982.” (1º§); o adjetivo “fantástico” 

indica o ponto de vista do enunciador, deste modo, pode-se afirmar que ocorre subjetividade e não objetividade 

nesta expressão. A alternativa “A) antecipa a discussão que será desenvolvida no texto.” não pode ser considerada 

correta, pois, as ideias discutidas no texto se tratam da reformulação da comunicação por meio de um novo código, 

o que não é antecipado pelo trecho sublinhado. A alternativa “C) coloca em evidência a função da linguagem quanto 

à comunicação.” não pode ser considerada correta, pois, o trecho sublinhado fala sobre a nomeação e não sobre a 

comunicação. Os termos destacados fazem parte do texto em análise e não havia necessidade de conhecer seu 

significado exato, sendo que a compreensão necessária para a resolução da questão emerge do contexto.  

Fonte: 

 O próprio texto.  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

05 02 01 07 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o segundo parágrafo do texto: 

“Foi ali, não muito depois da derrota do Brasil para a Itália de Paolo Rossi, que o cientista da computação Scott 

Fahlman sugeriu a colegas de Carnegie Mellon University, com os quais se comunicava online, usarem :-) para 

distinguirem as piadas dos assuntos sérios. Mal sabia o tal Scott que aquela inocente boca de parêntese era o 

protótipo da goela que viria a engolir quase 3.000 anos de alfabeto como se fosse uma sopa de letrinhas.” 

Primeiro “que” = o “que” não retoma elemento anterior, portanto, não se trata de um elemento de função anafórica.  

“os quais” = “colegas de Carnegie Mellon University” (função anafórica) 

Segundo “que” = não retoma elemento anterior.  

Terceiro “que” = “goela” (função anafórica) 

Fonte:  

 O próprio texto.  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

07 04 03 06 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) V, V, V, V.” não pode ser considerada correta, pois, a afirmativa “Na Redação Oficial, é necessário 

que seja manifestado posicionamento do redator objetivo e claro em relação ao assunto tratado.” não é verdadeira. 

Os princípios que regem a Redação Oficial são 4: impessoalidade, formalidade, concisão, nível de linguagem. A 

impessoalidade decorre da “ausência de impressões individuais de quem comunica”, “da impessoalidade de quem 

recebe a comunicação, com duas possibilidades”, “do caráter impessoal do próprio assunto tratado”. É preciso 

ressaltar que como é o servidor público quem redige as comunicações oficiais, necessita-se manter o grau de 

impessoalidade, sem interferência da opinião. O enunciado da questão “Acerca dos princípios que regem a Redação 

Oficial, analise as afirmativas a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.” não permite que haja 

dúvidas em relação à resolução da mesma.  A afirmativa “A utilização dos pronomes de tratamento de forma correta 



 

 

é imprescindível para que haja formalidade e padronização nas comunicações.” é verdadeira, de acordo com o 

manual de redação da Presidência da República: “Além disso, é necessário que haja formalidade, padronização, nas 

comunicações, utilizando, para isso, os pronomes de tratamento.” 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

08 09 10 08 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata da Lei n. 5.810/1994, assunto previsto no conteúdo programático relativo à Legislação, conforme 

Anexo II do Edital. O enunciado pede que seja marcada a assertiva correta, quanto ao regime disciplinar dos 

servidores. A assertiva “a” está correta e corresponde à literalidade do art. 198, §3º da norma. A assertiva “b” é falsa, 

pois limita a possibilidade de recurso apenas à via judicial, contrariando o art. 105, 106 e 187. A assertiva “c” é falsa, 

pois, na condição de acionista, cotista ou comanditário, o servidor pode exercer o comércio, conforme exceção 

prevista no art. 190, inciso XIV. A assertiva “d” é falsa, pois o art. 185, parágrafo único determina a anotação da 

penalidade no assentamento funcional do servidor. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido. 

Fonte: Lei Estadual n. 5.810/94 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

09 10 08 09 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata da Lei n. 5.810/1994, assunto previsto no conteúdo programático relativo à Legislação, conforme 

Anexo II do Edital. O enunciado pede que seja marcada a assertiva correta, nos termos da norma. A assertiva “a” está 

falsa pois o trabalho suplementar deve ser remunerado, nos termos do art. 65. A assertiva “b” é falsa, pois as férias 

são remuneradas com acréscimo de 1/3, conforme art. 75, § 1º. A assertiva “c” é falsa, pois o tempo de serviço 

anterior não conta para todos os fins, conforme art. 70, § 1º o tempo não conta para fins de estabilidade. A assertiva 

“d” é correta, pois corresponde à literalidade do art. 66 da norma. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido. 

Fonte: Lei Estadual n. 5.810/94 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

11 16 20 14 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há mais de uma resposta correta, tendo os requerentes solicitado também como correta as 

alternativas “Discriminação de orientação sexual e profissional” e também “discriminação homofóbica”. O gabarito 

foi mantido,  pois não há, no primeiro caso, nenhuma depreciação à profissão de chapeiro e sim ao fato de ela poder 

ser uma escolha possível de um menino. Sendo assim, o preconceito de gênero e orientação sexual é o que está em 

primeiro plano. No segundo caso, a negativa do recurso cuja sustentação refere-se à discriminação homofóbica. Pelos 

dois conceitos abaixo, fica patente a diferença entre ambas e, notadamente, foi preconceito o que observa na 

situação relatada. A professora fez uma pergunta e a reação descrita no texto foi a de que ela se preocupou. Não 

houve ação ou reação discriminatória, apenas tinha este preconceito e preocupação em relação a sua escolha. Isto 

pode ser verificado observando os conceitos abaixo: 

“O termo preconceito se refere a uma opinião preconcebida, um pensamento ou sentimento formado sobre uma 

pessoa ou um grupo, sem que haja experiências ou fatos relevantes para comprovar tal ponto. O termo é usado 

geralmente de forma negativa, onde os membros pertencentes a um grupo particular são vistos como inferiores. 

Geralmente ocorre com características que algum grupo considera incomum ou indesejável, podendo ser baseadas 

na raça, gênero, nacionalidade, status social, orientação sexual ou afiliação religiosa de alguém”. 

“A discriminação é a ação baseada no preconceito, e acontece quando tratamos os membros de um determinado 

grupo de forma diferente, com base em fatores como seu status, grupo a qual pertence ou categoria. Geralmente 



 

 

essa distinção acontece de um modo ruim, e o fato de alguém ser tratado pior do que outros por algum motivo 

arbitrário já é considerado discriminação.” 

Como a discriminação é a ação em si, uma pessoa pode ser preconceituosa e racista, mas não agir em suas atitudes, 

ou seja, não discriminar, como no caso da proposta da questão.  

Fonte: 

  http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/07/preconceito-por-orientacao-sexual-e-genero-nas-

escolas/ 

 https://www.diferenca.com/preconceito-racismo-e-discriminacao/ 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

12 14 18 16 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a opção I está incorreta, tendo o requerente apontado a alternativa D como correta, pois 

segundo Piaget, as fases de desenvolvimento se dão “através” da faixa etária de cada criança, não podendo 

generalizar que o desenvolvimento mental é lento. Improcedente o recurso, já que a opção I está correta. O 

desenvolvimento mental é lento, segundo Piaget, porque ele obedece fases que ocorrem sucessivamente através de 

estágios, não sendo possível que uma criança “pule”, por exemplo, do período sensório motor para o estágio das 

operações formais sem passar pelo pré-operátório. Neste sentido é lento, ainda que cada criança tenha o seu tempo 

diferenciado e, portanto, com suas peculiaridades e particularidades. Na perspectiva construtivista de Piaget, o 

começo do conhecimento é a ação do sujeito sobre o objeto, ou seja, o conhecimento humano se constrói na 

interação homem-meio, sujeito-objeto. Conhecer consiste em operar sobre o real e transformá-lo a fim de 

compreendê-lo, é algo que se dá a partir da ação do sujeito sobre o objeto de conhecimento. As formas de conhecer 

são construídas nas trocas com os objetos, tendo uma melhor organização em momentos sucessivos de adaptação 

ao objeto. A adaptação ocorre através da organização, sendo que o organismo discrimina entre estímulos e 

sensações, selecionando aqueles que irá organizar em alguma forma de estrutura. A adaptação possui dois 

mecanismos opostos, mas complementares, que garantem o processo de desenvolvimento: a assimilação e a 

acomodação. Segundo Piaget, o conhecimento é a equilibração/reequilibração entre assimilação e acomodação, ou 

seja, entre os indivíduos e os objetos do mundo. A assimilação é a incorporação dos dados da realidade nos esquemas 

disponíveis no sujeito, é o processo pelo qual as idéias, pessoas, costumes são incorporadas à atividade do sujeito. A 

criança aprende a língua e assimila tudo o que ouve, transformando isso em conhecimento seu. A acomodação é a 

modificação dos esquemas para assimilar os elementos novos, ou seja, a criança que ouve e começa a balbuciar em 

resposta à conversa ao seu redor gradualmente acomoda os sons que emite àqueles que ouve, passando a falar de 

forma compreensível. Segundo FARIA (1998), os esquemas são uma necessidade interna do indivíduo. Os esquemas 

afetivos levam à construção do caráter, são modos de sentir que se adquire juntamente às ações exercidas pelo 

sujeito sobre pessoas ou objetos. Os esquemas cognitivos conduzem à formação da inteligência, tendo a necessidade 

de serem repetidos (a criança pega várias vezes o mesmo objeto). Outra propriedade do esquema é a ampliação do 

campo de aplicação, também chamada de assimilação generalizadora (a criança não pega apenas um objeto, pega 

outros que estão por perto). Através da discriminação progressiva dos objetos, da capacidade chamada de 

assimilação recognitiva ou reconhecedora, a criança identifica os objetos que pode ou não pegar, que podem ou não 

dar algum prazer à ela. FARIA (op.cit.) salienta que os fatores responsáveis pelo desenvolvimento, segundo Piaget, 

são: maturação; experiência física e lógico-matemática; transmissão ou experiência social; equilibração; motivação; 

interesses e valores; valores e sentimentos. A aprendizagem é sempre provocada por situações externas ao sujeito, 

supondo a atuação do sujeito sobre o meio, mediante experiências. A aprendizagem será a aquisição que ocorre em 

função da experiência e que terá caráter imediato. Ela poderá ser: experiência física - comporta ações diferentes em 

função dos objetos e consiste no desenvolvimento de ações sobre esses objetos para descobrir as propriedades que 

são abstraídas deles próprios, é o produto das ações do sujeito sobre o objeto; e experiência lógico-matemática – o 

sujeito age sobre os objetos de modo a descobrir propriedades e relações que são abstraídas de suas próprias ações, 

ou seja, resulta da coordenação das ações que o sujeito exerce sobre os objetos e da tomada de consciência dessa 

coordenação. Essas duas experiências estão inter-relacionadas, uma é condição para o surgimento da outra. Para 

http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/07/preconceito-por-orientacao-sexual-e-genero-nas-escolas/
http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/07/preconceito-por-orientacao-sexual-e-genero-nas-escolas/
https://www.diferenca.com/preconceito-racismo-e-discriminacao/


 

 

que ocorra uma adaptação ao seu ambiente, o indivíduo deverá equilibrar uma descoberta, uma ação com outras 

ações. A base do processo de equilibração está na assimilação e na acomodação, isto é, promove a reversibilidade 

do pensamento, é um processo ativo de auto-regulação. Piaget afirma que, para a criança adquirir pensamento e 

linguagem, deve passar por várias fases de desenvolvimento psicológico, partindo do individual para o social. 

Segundo ele, o falante passa por pensamento autístico, fala egocêntrica para atingir o pensamento lógico, sendo o 

egocentrismo o elo de ligação das operações lógicas da criança. No processo de egocentrismo, a criança vê o mundo 

a partir da perspectiva pessoal, assimilando tudo para si e ao seu próprio ponto de vista, estando o pensamento e a 

linguagem centrados na criança. Para Piaget, o desenvolvimento mental dá-se espontaneamente a partir de suas 

potencialidades e da sua interação com o meio. O processo de desenvolvimento mental é lento, ocorrendo por meio 

de graduações sucessivas através de estágios: período da inteligência sensório-motora; período da inteligência pré-

operatória; período da inteligência operatória-concreta; e período da inteligência operatório-formal. 

Outros requerentes reivindicam mudança de gabarito por creditar a autoria da afirmativa II à Vygotsky e não a 

Wallon. Esta banca julga improcedente o recurso, pois, Wallon propõe estágios de desenvolvimento, assim como 

Piaget, porém, ele não é adepto da ideia de que a criança cresce de maneira linear. O desenvolvimento humano tem 

momentos de crise, isto é, uma criança ou um adulto não são capazes de se desenvolver sem conflitos. A criança se 

desenvolve com seus conflitos internos e, para ele, cada estágio estabelece uma forma específica de interação com 

o outro, é um desenvolvimento conflituoso. No início do desenvolvimento existe uma preponderância do biológico 

e após o social adquire maior força. Assim como Vygotsky, Wallon acredita que o social é imprescindível. A cultura e 

a linguagem fornecem ao pensamento os elementos para evoluir, sofisticar. A parte cognitiva social é muito flexível, 

não existindo linearidade no desenvolvimento, sendo este descontínuo e, por isso, sofre crises, rupturas, conflitos, 

retrocessos, como um movimento que tende ao crescimento.  

Fontes: 

 GALVÃO, IZABEL.  Henri Wallon: uma concepção  dialética   do desenvolvimento infantil.  7ª.ed.  Petrópolis, 

RJ : Vozes, 2000.(Educação e conhecimento). 134 p. 

   http://coral.ufsm.br/lec/02_00/Cintia-L&C4.htm, https://brasilescola.uol.com.br/psicologia/psicologia-do-

desenvolvimento.htm 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

13 15 11 18 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que falta uma resposta correta. No entanto, a resposta é cópia fiel do corpo da lei, portanto, a 

questão e seu gabarito é procedente. As demais estariam corretas se fossem redigidas conforme segue: 

A critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na composição 

de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular - BNCC e dos itinerários formativos, considerando 

os incisos I a V do caput e não a educação técnica como se apresenta na questão. 

A organização das áreas e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios 

estabelecidos em cada sistema de ensino.  

A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará a inclusão de 

vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo 

uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. 

Fonte: 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

 http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm  

 http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art4 

 
 
 
 

http://coral.ufsm.br/lec/02_00/Cintia-L&C4.htm


 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

14 17 15 11 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há falta de alternativa correta. Contudo, improcedente o recurso, pois a alternativa A está 

errada, pois se refere a colocar o PROFESSOR no centro do processo educativo e não o aluno.  

Destaca-se como um dos desafios à educação o repensar sobre novas propostas educativas que superem a instrução 

ditada pelo livro didático, centrada no dizer do professor e na passividade do aluno. É importante considerar as 

práticas sociais inerentes à cultura digital, marcadas pela participação, criação, invenção, abertura dos limites 

espaciais e temporais da sala de aula e dos espaços formais de educação, integrando distintos espaços de produção 

do saber, contextos e culturas, acontecimentos do cotidiano e conhecimentos de distintas naturezas. A exploração 

dessas características e marcas demanda reconsiderar o currículo e as metodologias que colocam o aluno no centro 

do processo educativo e focam a aprendizagem ativa. 

O fato de elas serem caracterizadas como ativas está relacionado com a aplicação de práticas pedagógicas para 

envolver os alunos, engajá-los em atividades práticas, nas quais eles são protagonistas da sua aprendizagem. Assim, 

as metodologias ativas procuram criar situações de aprendizagem em que os aprendizes fazem coisas, colocam 

conhecimentos em ação, pensam e conceituam o que fazem, constroem conhecimentos sobre os conteúdos nas 

atividades que realizam, bem como desenvolvem estratégias cognitivas, capacidade crítica e reflexão sobre suas 

práticas, fornecem e recebem feedback, aprendem a interagir com colegas e professor e exploram atitudes e valores 

pessoais e sociais ( Berbel, 2011; Moran, 2005; Pinto et al, 2013) 

Fonte:  Metodologias ativas: das concepções às práticas em diversos níveis de ensino. José Armando Valente[a] [b], 

Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida[b], Alexandra Fogli Serpa Geraldini 

https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/view/9900/12386 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

15 20 12 13 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Sustenta o recurso que outras fontes também apontam Neill como influenciador da Pedagogia Não Diretiva. A banca 

confirma as informações e a questão foi anulada, pois de fato encontrou o autor referenciado nas duas escolas: 

libertária e renovada não diretiva.  

Fonte: 

 Tendências Pedagógicas na Prática Escolar – José Carlos Libâneo 

 http://frankvcarvalho.blogspot.com/2012/06/alexander-neill-e-educacao-libertaria.html 

 https://www.slideshare.net/LEONARDORODRIGUESDAS3/quadro-sntese-tendncias-pedaggicas 

 Tendências Pedagógicas Brasileiras  https://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/tendencias-

pedagogicas-brasileiras.htm 

 Alexander Neill e a Educação Libertária http://frankvcarvalho.blogspot.com.br/2012/06/alexander-neill-e-

educacao-libertaria.html 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

17 19 13 15 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a afirmativa IV também está correta, portanto houve erro na divulgação do gabarito, ou 

mesmo falta de uma resposta correta. O que é preciso atentar, contudo, é que na afirmativa IV lemos devemos 

CONFIRMAR (sentido LITERAL) e não SUPERAR o modelo clássico de formação e construir uma nova perspectiva na 

área de formação continuada de professores. Confirmar este modelo é outra coisa, é pedagogia a ser superada, 

portanto, a banca mantém o gabarito.  

Fonte: Multiculturalismo e Educação: um desafio histórico para a escola. www.histedbr.fe.unicamp.br 

https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/view/9900/12386
http://frankvcarvalho.blogspot.com/2012/06/alexander-neill-e-educacao-libertaria.html
https://www.slideshare.net/LEONARDORODRIGUESDAS3/quadro-sntese-tendncias-pedaggicas
https://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/tendencias-pedagogicas-brasileiras.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/tendencias-pedagogicas-brasileiras.htm
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/


 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

18 11 16 19 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que houve erro na divulgação do gabarito. Improcedente as alegações, pois a afirmativa II refere-

se à reforma conhecida como Reforma Vargas, quando o correto deveria ser “ Reforma Campos”, como de fato ficou 

conhecida, conforme abaixo: 

II- O ministro de Getúlio Vargas, Francisco Campos, promoveu reforma no Ensino Secundário, tal reforma ficou 

conhecida por “Reforma Campos”, que criou, entre outras ações, os Exames de Madureza, esse exame era prestado 

por alunos nos estabelecimentos escolares estaduais ou federais, para adquirirem certificado de primeiro ou segundo 

grau. 

Fontes: 

 FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

https://peduniespsoro.files.wordpress.com/2012/10/82432072-livro-fundamentos-historicos-da-educacao-

no-brasil.pdf  

 Aspectos da Evolução da Educação brasileira file:///C:/Users/sn1022290/Downloads/199-402-1-SM.pdf 

 http://revistas.udesc.br/index.php/colbeduca/article/viewFile/8337/6078 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

19 12 17 20 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta um recurso que há mais de uma resposta correta e outro que não há resposta correta. Improcedente, pois, 

no primeiro caso, a afirmativa pleiteada como incorreta: “ a educação não pode ser enquadrada como 

unidimensional” está correta, já que sua lógica é plural. Permanece, portanto, o gabarito D. Lembrando que o 

comando era marcar a INCORRETA. Nesse caso, a B é incorreta - devem ser enfatizados a dinamicidade, a 

flexibilidade, a diversificação, as diferentes leituras de um mesmo fenômeno, as diversas formas de expressão, o 

debate e a construção de uma perspectiva crítica unidimensional plural. Só estaria correta se mencionasse a 

perspectiva crítica plural. 

Fonte: Multiculturalismo e Educação: um desafio histórico para a escola. 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

20 13 14 17 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que houve erro na divulgação do gabarito. Contudo, a única explicação incorreta apresentada 

para os planos genéticos estudados por Vygotsky é a B, e o erro é dizer que a filogênese independe da ontogênese. 

Desde que nascemos, interagimos com o meio, e desenvolvemos nosso psiquismo a partir dos conhecimentos 

acumulados historicamente pela humanidade. Também vamos vivenciando afetos e interesses que mobilizam nossas 

ações. Nesse sentido, é preciso considerar no estudo do desenvolvimento o plano da sociogênese, ou seja, a 

interação permanente como base da formação humana. Somos seres que nos desenvolvemos em sociedade, 

construindo cultura. Em outras palavras, nossa origem humana, nossa potencialidade, só se confirma se a ontogênse, 

nossa história de vida, nossas interações, nossas relações culturais e históricas forem positivas. Caso contrário, nem 

tudo que poderíamos ser potencialmente, que estaria presente em nossa filogênese, se confirma. 

Fonte:  

 Psicologia do Desenvolvimento Alessandra, Silva Xavier Ana Ignez Belém Lima Nunes 

 file:///C:/Users/sn1022290/Downloads/Psicologia%20do%20Desenvolvimento_2013.pdf 
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BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

21 42 31 23 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Associação correta é assim definida, no século XX os geógrafos franceses, buscaram novas abordagens para o estudo 

da geografia regional. Para eles, a região era concebida como resultado das ações humanas em determinado 

ambiente. Essa concepção baseia-se, portanto, não só nas características naturais, mas também nos estudos das 

relações entre o ser humano e a natureza. As paisagens passaram a ser concebidas como herança histórica e 

resultado de interações ao longo do tempo entre os elementos naturais e as influências humanas. Caberia ao 

geógrafo simplesmente delimitá-la e descrever suas características e paisagens. A descrição é específica da corrente 

Possibilita da Geografia. Já no século XXI o conceito de região pode ser entendido como uma criação intelectual do 

geógrafo ou de outros cientistas. São utilizadas metodologias de estudo que incluem objetivos e critérios 

preestabelecidos para delimitar determinados conjuntos regionais em certo momento da história. Tomando tal 

caracterização como parâmetro, tal definição pode sofrer tanto influência da corrente Determinista, quando 

Possibilista da Geografia. A definição determinista empregada no século XIX está associado às características 

naturais, as regiões são definidas com base na homogeneidade dos tipos de vegetação, de clima, principalmente, ou 

ainda delimitadas por acidentes geográficos, como rios, serras ou cadeias montanhosas. São as chamadas regiões 

naturais, cujo princípio baseado na delimitação de áreas com características uniformes, também foi aplicado para 

identificar as regiões econômicas e sociais.  

Fonte: ARNO, Aloísio Goettems. JOIA, Antônio Luís. Geografia – Leituras e Interação. São Paulo. 2ª edição 2016 p.29 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

22 47 32 24 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
Ao analisar o item 1 verifica-se que está incorreto, pois o efeito estufa é um fenômeno natural, porém tem 

intensificado atualmente devido à ação antrópica. Já o item II está correto, uma vez que o aumento do efeito estufa 

tem levado a uma aceleração do ciclo hidrológico em nosso planeta e, como resultado desse processo natural, 

fenômenos climáticos e meteorológicos extremos se tornaram mais frequentes nas últimas décadas.   

Fonte: ARNO, Aloísio Goettems. JOIA, Antônio Luís. Geografia – Leituras e Interação. São Paulo. 2ª edição 2016 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

23 43 33 27 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao analisar as respostas dos alunos verifica-se que a resolução 1 está incorreta, pois 200. 000 x 20= 1 cm para cada 

200.000 cm x 20 cm= 4000000 transformando para Km 40 km e não 400 km. Quanto à classificação a primeira é uma 

escala numérica e a segunda uma escala gráfica. Questão correta. A primeira questão está errada aconteceu um erro 

de cálculo, enquanto a segunda questão está correta. 

Fonte: ARNO, Aloísio Goettems. JOIA, Antônio Luís. Geografia – Leituras e Interação. São Paulo. 2ª edição 2016 p.56 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

24 45 34 28 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após a leitura do texto é possível afirmar que: a letra da canção conclama os trabalhadores a uma marcha grevista, 

sob a reinvindicação de “um dia de trabalho igual a um dia de salário”, base de muitos movimentos. Não é verdadeiro 

afirmar que os empresários industriais nunca conseguiram a aprovação de leis que proibiam a organização de greves 

e sindicatos. Na verdade, os empresários industriais conseguiram a aprovação de leis que proibiam a organização de 

greves e sindicatos. Estes só vieram a sair parcialmente da ilegalidade em 1824. Também é correto afirmar que os 

movimentos dos trabalhadores denunciavam as injustiças que aconteciam no sistema fabril, muitos eram presos e 

perseguidos por isso. Eram extremamente comuns as greves de trabalhadores empregados nos setores que 

enfrentavam crises. 



 

 

 Fonte: ARNO, Aloísio Goettems. JOIA, Antônio Luís. Geografia – Leituras e Interação. São Paulo. 2ª edição 2016 p. 14 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

25 41 35 26 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Arno (2016, p.43) são tecnopolos do Brasil os seguintes municípios brasileiros: Santa Maria (RS), 

Joinville (SC); Manaus (AM); Campina Grande (PB); São Carlos (SP) e São José dos Campos (SP).  EXCETO: Almenara 

(MG) faz parte da região do Vale do Jequitinhonha, com sua economia baseada em pecuária, artesanatos e terceiros.  

Fonte: ARNO, Aloísio Goettems. JOIA, Antônio Luís. Geografia – Leituras e Interação. São Paulo. 2ª edição 2016 p.43 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

26 46 36 30 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A imagem expressa uma projeção em formato de coração em que há manutenção da proporção real entre terras e 

as águas. A projeção possibilita a visão de conjunto da superfície terrestre, associada à esfericidade, graças ao seu 

formato de coração. As distorções da forma dos continentes são menores ao longo do Meridiano de Greenwich e do 

Polo Norte, que estão no centro dessa projeção. Tal descrição é exclusiva da projeção cordiforme de Werner.  

Fonte: ARNO, Aloísio Goettems. JOIA, Antônio Luís. Geografia – Leituras e Interação. São Paulo. 2ª edição 2016 p. 36-

37 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

28 48 38 29 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 
Mármore é uma rocha metamórfica; o basalto uma rocha magmática, a ardósia uma rocha metamórfica; granito uma 

rocha magmática; arenito uma rocha sedimentar e o calcário uma rocha sedimentar. 

Fonte: ARNO, Aloísio Goettems. JOIA, Antônio Luís. Geografia – Leituras e Interação. São Paulo. 2ª edição 2016 p. 92-

93 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

30 50 40 22 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pode-se afirmar que são características da revolução técnico-científico-informacional: as inovações tecnológicas 

foram transferidas para as atividades produtivas, informatizando os sistemas industriais, além da inserção da 

robotização nas linhas de montagem, isso tudo consequência do avanço tecnológico. O trabalho das máquinas 

passou a substituir cada vez mais o trabalho humano, com a necessidade de reduzir os custos, resultando o 

desemprego estrutural e não sazonal. Também ocorreram outras mudanças nessa terceira fase da revolução 

industrial como: a terceirização das atividades. 

Fonte: ARNO, Aloísio Goettems. JOIA, Antônio Luís. Geografia – Leituras e Interação. São Paulo. 2ª edição 2016 p. 19 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

31 35 21 41 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Milton Santos, o espaço geográfico é formado por um  conjunto de sistemas de objetos e sistemas 

de ações que são, ao mesmo tempo, indissociáveis e contraditórios. No processo histórico de apropriação da 

natureza pelas sociedades modernas, a ‘natureza selvagem’ foi substituída por objetos técnicos e mecanizados, 

criando, portanto, uma ‘natureza artificial’, que tende a funcionar como uma máquina.” 

Fonte: ARNO, Aloísio Goettems. JOIA, Antônio Luís. Geografia – Leituras e Interação. São Paulo. 2ª edição 2016 p. 

136 

 

 

 



 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

32 34 22 43 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pode-se afirmar que são consequências do desmatamento da Amazônia.  

O desmatamento causa prejuízos econômicos, perda de valor simbólico e cultural da terra, sobretudo para os povos 

indígenas. Redução da vazão dos rios, o que desencadeia os processos de sedimentação e assoreamento; além disso, 

há decomposição de animais e vegetais dos ecossistemas alagados diminui a oxigenação da água, provocando a 

morte dos peixes. Há uma interrupção da migração de peixes, o que dificulta seus ciclos reprodutivos e migração de 

espécies de peixes.   

Fonte: ARNO, Aloísio Goettems. JOIA, Antônio Luís. Geografia – Leituras e Interação. São Paulo. 2ª edição 2016 p.251 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

34 32 24 42 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ecossistemas é um sistema complexo de relações entre os fatores bióticos e abióticos; pode ser um lago, um rio ou 

parte de um oceano, uma floresta, um aquário ou mesmo um outro ambiente construído pelo ser humano, por 

exemplo, uma cidade. Já o Bioma, inclui a fauna e os fatores abióticos como características do clima, solo e relevo – 

para identificar as unidades espaciais. Abrange áreas com dimensões superiores a um milhão de quilômetros 

quadrados que apresentam certa uniformidade de ambiente. O domínio morfoclimáticos analisa as transformações 

vegetais de forma integrada com os demais elementos naturais, como o relevo, o solo, o clima e os fluxos 

hidrológicos. Por fim o domínio natural abrange extensas áreas subcontinentais, onde predominam determinadas 

características fitogeográficas, ou seja, de distribuição das formações vegetais, bem como de clima e relevo. Pode 

ser formado por distintos biomas, como ocorre no Cerrado brasileiro. 

Fonte: ARNO, Aloísio Goettems. JOIA, Antônio Luís. Geografia – Leituras e Interação. São Paulo. 2ª edição 2016 p.213 

e 214. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

35 37 25 50 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os casos de Macrocefalia ou inchaço urbano estão restritos aos países subdesenvolvidos, dentre eles destacam-se 

Lagos (Nigéria); Nairóbi (Quênia) e Cidade do México (México), apresentando falta de infraestrutura urbana, 

submoradias, desemprego, doenças e violência, entre outros. Não é o caso de Tóquio (Japão), país rico, com uma 

adequada infraestrutura urbana, ausência de submoradias, desemprego, doenças atreladas à pobreza e violência.  

Fonte: ARNO, Aloísio Goettems. JOIA, Antônio Luís. Geografia – Leituras e Interação. São Paulo. 2ª edição 2016 p. 89 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

37 31 27 46 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
São cidades com mais de 10 milhões de habitantes: Calcutá (Índia); Beijing (China) e Nova York nos Estados Unidos. 

Não se enquadra nessa característica Quito (Equador), pois não possui esse quantitativo populacional.  

Fonte: ARNO, Aloísio Goettems. JOIA, Antônio Luís. Geografia – Leituras e Interação. São Paulo. 2ª edição 2016 p. 89 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

38 33 28 45 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ocorreu um aumento da emissão de 5,83 para 6,1bilhões de toneladas. Também aumentou a gasto com energia 8,17 

bilhões para 9,12 bilhões de toneladas. Em 1992 era 180 espécies ameaçadas de extinção, já em 2002 o número sobe 

para 11167 espécies ameaçadas de extinção. Em 1990, tinha cerca de 3,96 bilhões de florestas nas mais diversas 

localidades do globo, já em 2000 restava apenas 3,87 bilhões de hectares, ou seja, uma perda 0,09 bilhões de 

hectares. Em 1990, gastava-se 3500 km³ de água, já em 2000 esse valor subiu para 4000 km³. O único indicador que 



 

 

melhorou foi o da pobreza que era de 1,3 bilhões e passou para 1,2 bilhões de pessoas sobrevivendo com menos de 

um dólar por dia.  

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

40 39 29 47 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os itens 1 e 2 estão corretos, uma vez que no sistema intensivo, o modo de produção agrícola implantado nas 

propriedades faz o uso constante de técnicas e de tecnologias modernas, como seleção de sementes e plantas, 

sistemas de irrigação, estufas para controle da temperatura e da intensidade dos raios solares que atingem as 

plantas, adubos e herbicidas industrializados, equipamentos e veículos modernos, entre outros processos 

controlados pelo ser humano que diminuem a dependência direta das condições naturais para alcançar maior 

produtividade em menor tempo de utilização da terra. Já no item 2 no sistema extensivo, o modo de produção 

agrícola é tradicional sem tecnologia moderna nem métodos mais avançados de conservação da terra, com o uso do 

arado de tração animal. Nesse sistema há dependência direta das condições naturais da terra e dos fatores climáticos. 

No entanto, por razão dessas condições, comumente, a produtividade alcançada por área é baixa. Já o item 3 está 

incorreto, pois apresenta características da produção extensiva e não do sistema intensivo, como é mencionado no 

sistema de produção intensivo na pecuária, os animais têm uma dieta alimentar definida pelas pastagens nativas, 

andam soltos por uma grande área e não dispõem de cuidados veterinários modernos. Essa prática, mais comum 

para o gado bovino destinado ao corte, gera baixa produtividade de carne por área. O item 4 está incorreto também, 

pois apresenta características da produção intensiva. O sistema de produção extensivo na pecuária é caracterizado 

pela reprodução do gado e das aves para a produção de carnes e outros derivados por meio de técnicas, como 

inseminação artificial, melhoramento genético e controle de cruzamentos, entre outras. Esses procedimentos 

permitem alcançar elevadas taxas de produtividade na pecuária. 

Fonte: ARNO, Aloísio Goettems. JOIA, Antônio Luís. Geografia – Leituras e Interação. São Paulo. 2ª edição 2016 p. 

141 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

41 21 45 32 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todas as alternativas são verdadeiras, pois a Erosão hídrica: se dá pelo carregamento de sedimentos ou partículas 

do solo e matéria orgânica pelas águas das chuvas e dos rios. Já a Erosão eólica: se dá pelo desgaste do solo resultante 

da ação do vento sobre a superfície rochosa, que ocorre pelo processo de abrasão – atrito das partículas carregadas 

pelo vento sobre as rochas. A Erosão química: também denominada lixiviação, caracteriza-se pela perda de 

elementos químicos essenciais para o desenvolvimento das plantas, como nitrogênio, fósforo e potássio, que são 

dissolvidos e carregados pelas águas das chuvas e dos rios e por fim a Compactação do solo: forma de degradação 

física do solo causada pela compressão das camadas superficiais com a passagem de máquinas, ou em menor escala, 

pelo pisoteio de gado nas pastagens. 

Fonte: ARNO, Aloísio Goettems. JOIA, Antônio Luís. Geografia – Leituras e Interação. São Paulo. 2ª edição 2016 p. 

185 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

42 22 46 31 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A globalização possui várias dimensões, no entanto, a partir da descrição abaixo: “Está associada à 

desregulamentação dos sistemas financeiros nacionais, à liberalização da circulação de capitais, ao desenvolvimento 

de novos serviços e novos mercados financeiros e ao movimento de fusões e aquisições.”, nota-se que se trata da 

globalização financeira, uma vez que fala de desregulamentações dos sistemas financeiros nacionais, com a entrada 

e saída de capitais, desenvolvimento de novos serviços e mercados financeiros.   

Fonte: ARNO, Aloísio Goettems. JOIA, Antônio Luís. Geografia – Leituras e Interação. São Paulo. 2ª edição 2016 



 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

43 27 41 37 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O item 1 é uma alternativa verdadeira uma vez que expressa como consequências do trabalho infantil: baixo 

aproveitamento nos estudos, o abandono escolar a falta de preparo para o mercado de trabalho, além do 

crescimento do desemprego; O item 2 está correto, pois de acordo com a Constituição Brasileira de 1988, menores 

de 14 anos de idade são proibidos de trabalhar a partir dessa idade, podem fazê-lo na condição de aprendizes, com 

restrições que não permitem que o trabalho seja noturno, insalubre e realizado em horários e locais que não 

possibilitem frequência à escola. O item 3 também é verdadeiro, pois afirma que as políticas de combate ao trabalho 

infantil estão a cargo do Ministério do Desenvolvimento e Combate à fome (MDS), responsável pelo Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (Peti). Por fim o item 4 está incorreto, pois alega que as campanhas de combate o 

trabalho infantil não focam o combate às quatro piores formas de trabalho infantil: o doméstico, o urbano (praticado 

nas ruas), o da agricultura, especialmente com o agrotóxico; e o trabalho infantil no lixo. Na realidade, as campanhas 

de combate ao trabalho infantil focam sim nos quatro piores formas de trabalho infantil, a saber: o doméstico; o 

urbano, o da agricultura e o trabalho infantil no lixo.  

 Fonte: ARNO, Aloísio Goettems. JOIA, Antônio Luís. Geografia – Leituras e Interação. São Paulo. 2ª edição 2016 p. 

250-251 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

44 23 47 33 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após a análise das imagens é possível inferir que a imagem 1 trata da prestação de serviço de um professor, 

constituindo-se uma atividade do setor terciário. Já a imagem 2 trata-se de um industrial, que faz parte do setor 

secundário.  

Fonte: ARNO, Aloísio Goettems. JOIA, Antônio Luís. Geografia – Leituras e Interação. São Paulo. 2ª edição 2016 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

45 28 48 39 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pode-se afirmar que são atribuições e funções do Conselho de Segurança da ONU: manter a paz e a segurança 

nacional; recomendar o ingresso de novos membros na ONU; elaborar planos de regulamentação de armamentos. 

Contrariam suas funções e atribuições o impedir métodos de diálogos entre os países. Na verdade, cabe o incentivo 

a busca do diálogo entre os países.  

Fonte: ARNO, Aloísio Goettems. JOIA, Antônio Luís. Geografia – Leituras e Interação. São Paulo. 2ª edição 2016 p. 

222 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

47 30 50 36 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Existem inúmeros motivos que expressam dificuldades na integração regional do MERCOSUL como: crises das 

economias nacionais; instabilidades políticas nacionais e oscilações das economias nacionais e as instabilidades das 

instituições. Não inclui como dificuldade a estabilidades das instituições, uma vez que na verdade o que se presencia 

é realmente uma instabilidade das instituições que compõem a realidade regional do MERCOSUL. 

 Fonte: ARNO, Aloísio Goettems. JOIA, Antônio Luís. Geografia – Leituras e Interação. São Paulo. 2ª edição 2016 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

48 24 42 34 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O climograma expressa o clima tropical de altitude, predominante nos planaltos e serras do Sudeste. É o clima das 

áreas com altitude acima de 1.000 m, que abrange o Sul de Minas Gerais e do Espírito Santo e partes dos estados do 



 

 

Rio de Janeiro e São Paulo. Neste clima verificam estações bem definidas, marcadas por um verão ameno e chuvoso 

e inverno frio e seco.”, como pode ser evidenciado no climograma. 

Fonte: ARNO, Aloísio Goettems. JOIA, Antônio Luís. Geografia – Leituras e Interação. São Paulo. 2ª edição 2016 p. 

175 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

49 25 43 40 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O item 1 é verdadeiro, pois a Bacia Amazônica é a bacia hidrográfica brasileira com maior possibilidade de navegação. 

O item 2 é verdadeiro, pois menciona que a rede hidrográfica brasileira apresenta as seguintes características: 

drenagem exorreica, predomínio de rios de planalto e predomínio de foz tipo estuário. O item 3 é verdadeiro, pois a 

maior parte dos rios no Brasil tem cheia no verão e vazante no inverno. O item 4 é falso, uma vez que os rios 

brasileiros em sua maior parte, são perenes, isto é, não secam.  

Fonte: ARNO, Aloísio Goettems. JOIA, Antônio Luís. Geografia – Leituras e Interação. São Paulo. 2ª edição 2016 p. 32 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

50 26 44 38 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gráfico expressa que 61,10% é a utilização do transporte rodoviário, ou seja, o transporte mais utilizado. Já o aéreo 

é o menos utilizado, por ser o transporte mais caro, sendo um transporte elitista. A falta de diversificação de 

empresas aéreas contribui para o aumento do preço desse tipo de transporte.   

 Fonte: ARNO, Aloísio Goettems. JOIA, Antônio Luís. Geografia – Leituras e Interação. São Paulo. 2ª edição 2016 p. 95 

 
 
Cargo: Professor Classe I Nível A – História 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

01 05 02 03 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) configura-se como um texto principalmente informativo tendo em vista o caráter contemporâneo 

do tema escolhido pelo autor para ser referenciado.” não pode ser considerada correta. Os textos informativos têm 

o objetivo de abordar algum tema e transmitir conhecimento a respeito desse tema, transmitir dados e conceitos. 

Isso é o que acontecem em reportagens de revistas e jornais, verbetes de dicionários e enciclopédias, artigos de 

divulgação científica e livros didáticos. A maioria dos leitores quando tem em mãos um texto informativo tem a 

expectativa de aprender alguma coisa com a leitura. Incluímos neste tipo de textos: notícias, reportagens, artigos 

diversos, anúncios etc. Incluímos também a correspondência, embora possa haver cartas que se encaixariam melhor 

num modelo literário. No entanto, a maior parte de correspondência que recebemos e enviamos tem como 

finalidade informar algo concreto. A alternativa “B) trata-se de um texto argumentativo, demonstrando como uma 

de suas características acentuado teor crítico, com presença de humor e ironia.” foi considerada correta. O texto 

apresentado é uma crônica argumentativa em que a argumentação é a sua principal marca. Ela é muito utilizada 

pelos meios de comunicação, sobretudo os jornais e as revistas. Em resumo, a crônica argumentativa funde aspectos 

da crônica e dos textos argumentativos e se aproxima do Artigo de Opinião. Os cronistas, autores que escrevem as 

crônicas, expressam nesse tipo de texto um tema e sua posição, ponto de vista ou juízo de valor sobre tal assunto. A 

crônica argumentativa apresenta argumentos, não se tratando de um texto meramente informativo. Uma 

importante característica das crônicas é o acentuado teor crítico, com presença de humor, ironia e sarcasmo, como 

é possível ver nas imagens apresentadas no texto tais como a utilização de um nome de uma marca de cimento 

“Argamassa Cimentcola Quartzolite” em meio à construção de um argumento, destoando – aparentemente – dos 

outros exemplos dados. A alternativa “D) a fusão do estilo jornalístico e literário permite identificar como principal 

característica textual a elaboração da linguagem como forma de expressão.” não pode ser considerada correta.  A 

Função Poética caracteriza-se pela preocupação com a forma do discurso, ou seja, o modo utilizado para transmitir 



 

 

uma mensagem, não é esta a principal característica textual do texto apresentado. Essa função da linguagem é 

encontrada nas obras literárias, e muitas vezes é confundida com a função emotiva. Na função poética, o mais 

importante é a mensagem em si. A alternativa “A) o registro e apresentação textual de fatos e saberes da realidade 

são prioridade na sua construção.” não pode ser considerada correta, pois, apesar de haver registro de fatos e 

saberes da realidade, tais elementos não são prioridade na construção textual, mas sim a argumentação 

demonstrada pelo autor.  

Fonte: 

 Platão & Fiorin. Para entender o texto. 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

03 06 05 04 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) remete ao desequilíbrio quanto ao processo de comunicação a que se refere o autor do texto 

“Alfabeto de emojis”.” não pode ser considerada correta, pois não há referência a um desequilíbrio quanto ao 

processo de comunicação no texto “Alfabeto de emojis”, mas sim uma reestruturação. A alternativa “A) utiliza a 

ironia para desmistificar a oposição que o autor faz às novas formas de comunicação em massa.” não pode ser 

considerada correta. A ironia é uma figura por meio da qual se diz o contrário do que se quer dar a entender; uso de 

palavra ou frase de sentido diverso ou oposto ao que deveria ser empregado para definir ou denominar algo. Na 

charge, não ocorre, portanto, o uso de ironia. A alternativa “C) exemplifica o sentido de um discurso paradoxal a que 

se faz referência por meio do termo “paradoxalmente”, no início do texto.” foi considerada correta, pois, o paradoxo 

contido no que afirma o professor, revela-se na contradição do discurso, e disto surge o humor/ironia deste 

quadrinho. A alternativa “D) apresenta uma situação real de discurso em que se pode comprovar que novas 

realidades de comunicação devem ser aceitas considerando a compreensão da mensagem.” não pode ser 

considerada correta, pois, não há apresentação de novas realidade de comunicação na charge, a situação é a 

tradicional em que uma pessoa fala, a outra escuta e responde: emissor e receptor.  

Fonte: 

 O próprio texto.  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

04 01 06 02 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) caracteriza, de forma objetiva, o termo que o antecede.” não pode ser considerada correta. O 

enunciado propõe: Em “O alfabeto latino, este fantástico conjunto de 26 letras que, combinadas infinitamente, 

podem nomear realidades tão distintas quanto ‘sol’, ‘cunilingus’, ‘schadenfreud’ e ‘Argamassa Cimentcola 

Quartzolite’, começou sua lenta caminhada em direção ao brejo em setembro de 1982.” (1º§); o adjetivo “fantástico” 

indica o ponto de vista do enunciador, deste modo, pode-se afirmar que ocorre subjetividade e não objetividade 

nesta expressão. A alternativa “A) antecipa a discussão que será desenvolvida no texto.” não pode ser considerada 

correta, pois, as ideias discutidas no texto se tratam da reformulação da comunicação por meio de um novo código, 

o que não é antecipado pelo trecho sublinhado. A alternativa “C) coloca em evidência a função da linguagem quanto 

à comunicação.” não pode ser considerada correta, pois, o trecho sublinhado fala sobre a nomeação e não sobre a 

comunicação. Os termos destacados fazem parte do texto em análise e não havia necessidade de conhecer seu 

significado exato, sendo que a compreensão necessária para a resolução da questão emerge do contexto.  

Fonte: 

  O próprio texto.  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 



 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

05 02 01 07 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o segundo parágrafo do texto: 

“Foi ali, não muito depois da derrota do Brasil para a Itália de Paolo Rossi, que o cientista da computação Scott 

Fahlman sugeriu a colegas de Carnegie Mellon University, com os quais se comunicava online, usarem :-) para 

distinguirem as piadas dos assuntos sérios. Mal sabia o tal Scott que aquela inocente boca de parêntese era o 

protótipo da goela que viria a engolir quase 3.000 anos de alfabeto como se fosse uma sopa de letrinhas.” 

Primeiro “que” = o “que” não retoma elemento anterior, portanto, não se trata de um elemento de função anafórica.  

“os quais” = “colegas de Carnegie Mellon University” (função anafórica) 

Segundo “que” = não retoma elemento anterior.  

Terceiro “que” = “goela” (função anafórica) 

Fonte:  

 O próprio texto.  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

06 03 07 01 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) O autor estabelece uma oposição acirrada contra todo e qualquer tipo de linguagem não verbal, 

usando para isso ataques a este tipo de linguagem por meio de sua argumentação.” não pode ser considerada 

correta. A linguagem não- verbal utiliza dos signos visuais – entre outros -  para ser efetivada, por exemplo, as 

imagens nas placas e as cores na sinalização de trânsito. Deste modo, a alternativa torna-se incorreta por generalizar 

a crítica do autor a todo e qualquer tipo de linguagem não verbal, o que não é verdade. O termo “integração” não 

foi utilizado em momento algum na questão em análise, conforme afirma o recorrente. A alternativa “B) O 

florescimento de uma nova linguagem declara uma possível evolução na comunicação estabelecida através dos 

tempos pela humanidade.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o texto, há, pelo contrário, um 

retrocesso, e não uma evolução: “Teremos voltado ao tempo dos hieróglifos e não me assombra se as condições de 

vida regredirem às do antigo Egito,[...]” 

Fonte: 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 Questão em análise. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

07 04 03 06 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) V, V, V, V.” não pode ser considerada correta, pois, a afirmativa “Na Redação Oficial, é necessário 

que seja manifestado posicionamento do redator objetivo e claro em relação ao assunto tratado.” não é verdadeira. 

Os princípios que regem a Redação Oficial são 4: impessoalidade, formalidade, concisão, nível de linguagem. A 

impessoalidade decorre da “ausência de impressões individuais de quem comunica”, “da impessoalidade de quem 

recebe a comunicação, com duas possibilidades”, “do caráter impessoal do próprio assunto tratado”. É preciso 

ressaltar que como é o servidor público quem redige as comunicações oficiais, necessita-se manter o grau de 

impessoalidade, sem interferência da opinião. O enunciado da questão “Acerca dos princípios que regem a Redação 

Oficial, analise as afirmativas a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.” não permite que haja 

dúvidas em relação à resolução da mesma.  A afirmativa “A utilização dos pronomes de tratamento de forma correta 

é imprescindível para que haja formalidade e padronização nas comunicações.” é verdadeira, de acordo com o 

manual de redação da Presidência da República: “Além disso, é necessário que haja formalidade, padronização, nas 

comunicações, utilizando, para isso, os pronomes de tratamento.” 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm


 

 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

09 10 08 09 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata da Lei n. 5.810/1994, assunto previsto no conteúdo programático relativo à Legislação, conforme 

Anexo II do Edital. O enunciado pede que seja marcada a assertiva correta, nos termos da norma. A assertiva “a” está 

falsa pois o trabalho suplementar deve ser remunerado, nos termos do art. 65. A assertiva “b” é falsa, pois as férias 

são remuneradas com acréscimo de 1/3, conforme art. 75, § 1º. A assertiva “c” é falsa, pois o tempo de serviço 

anterior não conta para todos os fins, conforme art. 70, § 1º o tempo não conta para fins de estabilidade. A assertiva 

“d” é correta, pois corresponde à literalidade do art. 66 da norma. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido. 

Fonte: Lei Estadual n. 5.810/94 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

11 16 20 14 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há mais de uma resposta correta, tendo os requerentes solicitado também como correta as 

alternativas “Discriminação de orientação sexual e profissional” e também “discriminação homofóbica”. A banca 

mantém o gabarito, pois não há, no primeiro caso, nenhuma depreciação à profissão de chapeiro e sim ao fato de 

ela poder ser uma escolha possível de um menino. Sendo assim, o preconceito de gênero e orientação sexual é o que 

está em primeiro plano. No segundo caso, a negativa do recurso cuja sustentação refere-se à discriminação 

homofóbica. Pelos dois conceitos abaixo, fica patente a diferença entre ambas e, notadamente, foi preconceito o 

que observa na situação relatada. A professora fez uma pergunta e a reação descrita no texto foi a de que ela se 

preocupou. Não houve ação ou reação discriminatória, apenas tinha este preconceito e preocupação em relação a 

sua escolha. Isto pode ser verificado observando os conceitos abaixo: 

“O termo preconceito se refere a uma opinião preconcebida, um pensamento ou sentimento formado sobre uma 

pessoa ou um grupo, sem que haja experiências ou fatos relevantes para comprovar tal ponto. O termo é usado 

geralmente de forma negativa, onde os membros pertencentes a um grupo particular são vistos como inferiores. 

Geralmente ocorre com características que algum grupo considera incomum ou indesejável, podendo ser baseadas 

na raça, gênero, nacionalidade, status social, orientação sexual ou afiliação religiosa de alguém”. 

“A discriminação é a ação baseada no preconceito, e acontece quando tratamos os membros de um determinado 

grupo de forma diferente, com base em fatores como seu status, grupo a qual pertence ou categoria. Geralmente 

essa distinção acontece de um modo ruim, e o fato de alguém ser tratado pior do que outros por algum motivo 

arbitrário já é considerado discriminação.” 

Como a discriminação é a ação em si, uma pessoa pode ser preconceituosa e racista, mas não agir em suas atitudes, 

ou seja, não discriminar, como no caso da proposta da questão.  

Fonte: 

  http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/07/preconceito-por-orientacao-sexual-e-genero-nas-

escolas/ 

 https://www.diferenca.com/preconceito-racismo-e-discriminacao/ 

 
 
 
 
 
 

http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/07/preconceito-por-orientacao-sexual-e-genero-nas-escolas/
http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/07/preconceito-por-orientacao-sexual-e-genero-nas-escolas/
https://www.diferenca.com/preconceito-racismo-e-discriminacao/


 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

12 14 18 16 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a opção I está incorreta, tendo o requerente apontado a alternativa D como correta, pois 

segundo Piaget, as fases de desenvolvimento se dão “através” da faixa etária de cada criança, não podendo 

generalizar que o desenvolvimento mental é lento. O recurso é improcedente, já que a opção I está CORRETA. O 

desenvolvimento mental é lento, segundo Piaget, porque ele obedece fases que ocorrem sucessivamente através de 

estágios, não sendo possível que uma criança “pule”, por exemplo, do período sensório motor para o estágio das 

operações formais sem passar pelo pré-operatório. Neste sentido é lento, ainda que cada criança tenha o seu tempo 

diferenciado e, portanto, com suas peculiaridades e particularidades. Na perspectiva construtivista de Piaget, o 

começo do conhecimento é a ação do sujeito sobre o objeto, ou seja, o conhecimento humano se constrói na 

interação homem-meio, sujeito-objeto. Conhecer consiste em operar sobre o real e transformá-lo a fim de 

compreendê-lo, é algo que se dá a partir da ação do sujeito sobre o objeto de conhecimento. As formas de conhecer 

são construídas nas trocas com os objetos, tendo uma melhor organização em momentos sucessivos de adaptação 

ao objeto. A adaptação ocorre através da organização, sendo que o organismo discrimina entre estímulos e 

sensações, selecionando aqueles que irá organizar em alguma forma de estrutura. A adaptação possui dois 

mecanismos opostos, mas complementares, que garantem o processo de desenvolvimento: a assimilação e a 

acomodação. Segundo Piaget, o conhecimento é a equilibração/reequilibração entre assimilação e acomodação, ou 

seja, entre os indivíduos e os objetos do mundo. A assimilação é a incorporação dos dados da realidade nos esquemas 

disponíveis no sujeito, é o processo pelo qual as ideias, pessoas, costumes são incorporadas à atividade do sujeito. A 

criança aprende a língua e assimila tudo o que ouve, transformando isso em conhecimento seu. A acomodação é a 

modificação dos esquemas para assimilar os elementos novos, ou seja, a criança que ouve e começa a balbuciar em 

resposta à conversa ao seu redor gradualmente acomoda os sons que emite àqueles que ouve, passando a falar de 

forma compreensível. Segundo FARIA (1998), os esquemas são uma necessidade interna do indivíduo. Os esquemas 

afetivos levam à construção do caráter, são modos de sentir que se adquire juntamente às ações exercidas pelo 

sujeito sobre pessoas ou objetos. Os esquemas cognitivos conduzem à formação da inteligência, tendo a necessidade 

de serem repetidos (a criança pega várias vezes o mesmo objeto). Outra propriedade do esquema é a ampliação do 

campo de aplicação, também chamada de assimilação generalizadora (a criança não pega apenas um objeto, pega 

outros que estão por perto). Através da discriminação progressiva dos objetos, da capacidade chamada de 

assimilação recognitiva ou reconhecedora, a criança identifica os objetos que pode ou não pegar, que podem ou não 

dar algum prazer à ela. FARIA (op.cit.) salienta que os fatores responsáveis pelo desenvolvimento, segundo Piaget, 

são: maturação; experiência física e lógico-matemática; transmissão ou experiência social; equilibração; motivação; 

interesses e valores; valores e sentimentos. A aprendizagem é sempre provocada por situações externas ao sujeito, 

supondo a atuação do sujeito sobre o meio, mediante experiências. A aprendizagem será a aquisição que ocorre em 

função da experiência e que terá caráter imediato. Ela poderá ser: experiência física - comporta ações diferentes em 

função dos objetos e consiste no desenvolvimento de ações sobre esses objetos para descobrir as propriedades que 

são abstraídas deles próprios, é o produto das ações do sujeito sobre o objeto; e experiência lógico-matemática – o 

sujeito age sobre os objetos de modo a descobrir propriedades e relações que são abstraídas de suas próprias ações, 

ou seja, resulta da coordenação das ações que o sujeito exerce sobre os objetos e da tomada de consciência dessa 

coordenação. Essas duas experiências estão inter-relacionadas, uma é condição para o surgimento da outra.              

Para que ocorra uma adaptação ao seu ambiente, o indivíduo deverá equilibrar uma descoberta, uma ação com 

outras ações. A base do processo de equilibração está na assimilação e na acomodação, isto é, promove a 

reversibilidade do pensamento, é um processo ativo de auto-regulação. Piaget afirma que, para a criança adquirir 

pensamento e linguagem, deve passar por várias fases de desenvolvimento psicológico, partindo do individual para 

o social. Segundo ele, o falante passa por pensamento autístico, fala egocêntrica para atingir o pensamento lógico, 

sendo o egocentrismo o elo de ligação das operações lógicas da criança. No processo de egocentrismo, a criança vê 

o mundo a partir da perspectiva pessoal, assimilando tudo para si e ao seu próprio ponto de vista, estando o 

pensamento e a linguagem centrados na criança. Para Piaget, o desenvolvimento mental dá-se espontaneamente a 

partir de suas potencialidades e da sua interação com o meio. O processo de desenvolvimento mental é lento, 

ocorrendo por meio de graduações sucessivas através de estágios: período da inteligência sensório-motora; período 



 

 

da inteligência pré-operatória; período da inteligência operatória-concreta; e período da inteligência operatório-

formal. 

Outros requerentes reivindicam mudança de gabarito por creditar a autoria da afirmativa II à Vygotsky e não a 

Wallon. Esta banca julga improcedente o recurso, pois, Wallon propõe estágios de desenvolvimento, assim como 

Piaget, porém, ele não é adepto da ideia de que a criança cresce de maneira linear. O desenvolvimento humano tem 

momentos de crise, isto é, uma criança ou um adulto não são capazes de se desenvolver sem conflitos. A criança se 

desenvolve com seus conflitos internos e, para ele, cada estágio estabelece uma forma específica de interação com 

o outro, é um desenvolvimento conflituoso. No início do desenvolvimento existe uma preponderância do biológico 

e após o social adquire maior força. Assim como Vygotsky, Wallon acredita que o social é imprescindível. A cultura e 

a linguagem fornecem ao pensamento os elementos para evoluir, sofisticar. A parte cognitiva social é muito flexível, 

não existindo linearidade no desenvolvimento, sendo este descontínuo e, por isso, sofre crises, rupturas, conflitos, 

retrocessos, como um movimento que tende ao crescimento.  

Fonte: 

 GALVÃO, IZABEL.  Henri Wallon: uma concepção  dialética   do desenvolvimento infantil.  7ª.ed.  Petrópolis, 

RJ : Vozes, 2000.(Educação e conhecimento). 134 p. 

  http://coral.ufsm.br/lec/02_00/Cintia-L&C4.htm, https://brasilescola.uol.com.br/psicologia/psicologia-do-

desenvolvimento.htm 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

13 15 11 18 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que falta uma resposta correta. No entanto, a resposta é cópia fiel do corpo da lei, portanto, a 

questão e seu gabarito é procedente. As demais estariam corretas se fossem redigidas conforme segue: 

A critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na composição 

de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular - BNCC e dos itinerários formativos, considerando 

os incisos I a V do caput e não a educação técnica como se apresenta na questão. 

A organização das áreas e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios 

estabelecidos em cada sistema de ensino.  

A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará a inclusão de 

vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo 

uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. 

Fonte: 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

 http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm  

 http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art4 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

14 17 15 11 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há falta de alternativa correta. Contudo, Improcedente o recurso, pois a alternativa A está 

errada, pois se refere a colocar o PROFESSOR no centro do processo educativo e não o aluno.  

Destaca-se como um dos desafios à educação o repensar sobre novas propostas educativas que superem a instrução 

ditada pelo livro didático, centrada no dizer do professor e na passividade do aluno. É importante considerar as 

práticas sociais inerentes à cultura digital, marcadas pela participação, criação, invenção, abertura dos limites 

http://coral.ufsm.br/lec/02_00/Cintia-L&C4.htm


 

 

espaciais e temporais da sala de aula e dos espaços formais de educação, integrando distintos espaços de produção 

do saber, contextos e culturas, acontecimentos do cotidiano e conhecimentos de distintas naturezas. A exploração 

dessas características e marcas demanda reconsiderar o currículo e as metodologias que colocam o aluno no centro 

do processo educativo e focam a aprendizagem ativa. 

O fato de elas serem caracterizadas como ativas está relacionado com a aplicação de práticas pedagógicas para 

envolver os alunos, engajá-los em atividades práticas, nas quais eles são protagonistas da sua aprendizagem. Assim, 

as metodologias ativas procuram criar situações de aprendizagem em que os aprendizes fazem coisas, colocam 

conhecimentos em ação, pensam e conceituam o que fazem, constroem conhecimentos sobre os conteúdos nas 

atividades que realizam, bem como desenvolvem estratégias cognitivas, capacidade crítica e reflexão sobre suas 

práticas, fornecem e recebem feedback, aprendem a interagir com colegas e professor e exploram atitudes e valores 

pessoais e sociais ( Berbel, 2011; Moran, 2005; Pinto et al, 2013) 

Fonte:  

 Metodologias ativas: das concepções às práticas em diversos níveis de ensino. José Armando Valente[a] [b], 

Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida[b], Alexandra Fogli Serpa Geraldini 

https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/view/9900/12386 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

15 20 12 13 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Sustenta o recurso que outras fontes também apontam Neill como influenciador da Pedagogia Não Diretiva. A banca 

confirma as informações e a questão foi anulada, pois de fato encontrou o autor referenciado nas duas escolas: 

libertária e renovada não diretiva.  

Fonte: 

 Tendências Pedagógicas na Prática Escolar – José Carlos Libâneo 

 http://frankvcarvalho.blogspot.com/2012/06/alexander-neill-e-educacao-libertaria.html 

 https://www.slideshare.net/LEONARDORODRIGUESDAS3/quadro-sntese-tendncias-pedaggicas 

 Tendências Pedagógicas Brasileiras  https://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/tendencias-

pedagogicas-brasileiras.htm 

 Alexander Neill e a Educação Libertária http://frankvcarvalho.blogspot.com.br/2012/06/alexander-neill-e-

educacao-libertaria.html 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

16 18 19 12 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que houve erro no enunciado e erro na divulgação do gabarito. Improcedente o recurso, pois, no 

primeiro caso, o argumento é: “ que não tem nexo dizer que a avaliação é estática”, no segundo: que “não condiz 

com a concepção de Luckesi”.  Ora, o comando expressa: “ Partilhando da concepção de Luckesi, a avaliação com 

função classificatória, e com função diagnóstica RESPECTIVAMENTE” ....   e o gabarito: “ constitui um instrumento 

estático, freando o processo de crescimento e desenvolvimento do indivíduo”. No caso, é a avaliação 

CLASSIFICATÓRIA que é estática, que não promove crescimento, e não a diagnóstica, esta sim, constitui um 

instrumento dialético do processo de avançar no desenvolvimento da ação, do crescimento para autonomia, do 

crescimento para a competência. O termo RESPECTIVAMENTE garante esta relação e está de acordo com o postulado 

de Cipriano Carlos Luckesi. 

Fonte: Avaliação para Inclusão https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacoes/avaliacao-para-inclusao.htm 

https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/view/9900/12386
http://frankvcarvalho.blogspot.com/2012/06/alexander-neill-e-educacao-libertaria.html
https://www.slideshare.net/LEONARDORODRIGUESDAS3/quadro-sntese-tendncias-pedaggicas
https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacoes/avaliacao-para-inclusao.htm


 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

17 19 13 15 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a afirmativa IV também está correta. O que é preciso atentar, contudo, é que ela afirma que 

devemos confirmar (sentido literal) e não Superar o modelo clássico de formação e construir uma nova perspectiva 

na área de formação continuada de professores. Confirmar este modelo é outra coisa, é pedagogia a ser superada, 

portanto, O gabarito foi mantido.  

Fonte: Multiculturalismo e Educação: um desafio histórico para a escola. www.histedbr.fe.unicamp.br 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

18 11 16 19 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há ausência de conteúdo programático. Quanto ao primeiro argumento, o programa de 

Conhecimentos Didáticos Pedagógicos prevê textualmente “História da Educação Brasileira”, onde o conteúdo se 

enquadra. 

Fontes: 

 FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

https://peduniespsoro.files.wordpress.com/2012/10/82432072-livro-fundamentos-historicos-da-educacao-

no-brasil.pdf  

 Aspectos da Evolução da Educação brasileira file:///C:/Users/sn1022290/Downloads/199-402-1-SM.pdf 

 http://revistas.udesc.br/index.php/colbeduca/article/viewFile/8337/6078 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

19 12 17 20 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta um recurso que há mais de uma resposta correta e outro que não há resposta correta. O recurso é 

improcedente, pois, no primeiro caso, a afirmativa pleiteada como incorreta: “ a educação não pode ser enquadrada 

como unidimensional” está correta, já que sua lógica é plural. Permanece, portanto, o gabarito D. Lembrando que o 

comando era marcar a INCORRETA. Nesse caso, a alternativa B é incorreta - devem ser enfatizados a dinamicidade, 

a flexibilidade, a diversificação, as diferentes leituras de um mesmo fenômeno, as diversas formas de expressão, o 

debate e a construção de uma perspectiva crítica unidimensional plural. Só estaria correta se mencionasse a 

perspectiva crítica plural em substituição à unidimensional. 

Fonte: Multiculturalismo e Educação: um desafio histórico para a escola. 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

20 13 14 17 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que não há alternativa errada. Contudo, a única explicação incorreta apresentada para os planos 

genéticos estudados por Vygotsky é a B, e o erro é dizer que a filogênese independe da ontogênese. Desde que 

nascemos, interagimos com o meio, e desenvolvemos nosso psiquismo a partir dos conhecimentos acumulados 

historicamente pela humanidade. Também vamos vivenciando afetos e interesses que mobilizam nossas ações. 

Nesse sentido, é preciso considerar no estudo do desenvolvimento o plano da sociogênese, ou seja, a interação 

permanente como base da formação humana. Somos seres que nos desenvolvemos em sociedade, construindo 

cultura. Em outras palavras, nossa origem humana, nossa potencialidade, só se confirma se a ontogênse, nossa 

história de vida, nossas interações, nossas relações culturais e históricas forem positivas. Caso contrário, nem tudo 

que poderíamos ser potencialmente, que estaria presente em nossa filogênese, se confirma. 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/


 

 

Fonte: 

 Psicologia do Desenvolvimento Alessandra, Silva Xavier Ana Ignez Belém Lima Nunes 

 file:///C:/Users/sn1022290/Downloads/Psicologia%20do%20Desenvolvimento_2013.pdf 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

21 41 47 31 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é a letra A. O processo de colonização da América recebeu fortemente influência da Igreja Católica, 

tanto na defesa da colonização sob massacres e genocídios, reconhecendo a desigualdade entre as raças para impor 

o poder quanto na defesa de uma colonização reconhecendo a dignidade, as diferentes identidades e tendo a 

igualdade entre os homens para uma colonização mais humana. Tanto Sepúlveda quanto Las Casas defendia a 

colonização, porém com formas diferentes de colonizar. A elaboração de Leis, em um modo complexo, foi inútil. A 

certo de que a impunidade foi apoiada, já que as terras americanas estavam longe da coroa e dos olhos do rei, 

também não é de duvidar que se estivesse perto, este não fecharia os olhos para tanta crueldade, pois o que 

realmente interessava era o enriquecimento da Coroa, tendo em vista o latente mercantilismo que se alastrava pela 

Europa. Assim como hoje o imperialismo estigmatiza nações também o colonialismo seguiu a mesma ideologia, 

preponderando sempre a forma do mais forte sobre o mais fraco, como no capitalismo o capital se sobrepõe a 

qualquer poder o mercantilismo – a forma primitiva do capitalismo – também não foi diferente, baseando-se no 

metalismo não havia qualquer que fosse a ideologia que cessasse o massacre das civilizações. O desrespeito com as 

leis e a impunidade é impregnado na América Latina como legado cultural, pois nós brasileiros quem digamos. 

Fontes: 

 http://bloghistoriacritica.blogspot.com.br/2010/03/igreja-catolica-na-colonizacao-da.html 

 http://catolicismo.com.br/materia/materia.cfm/idmat/78F44B7B-3048-560B-

1C0E887EA3F01DB6/mes/Janeiro2006  

 AMEDI, Natalia da Costa. Bartalomé de Las Casas. Disponível em: 

http://www.unicamp.br/%7Eaulas/Conjunto%20III/r2.pdf. Acesso em: 11 de Abril de 2009. 

 CARVALHO, Lucas Borges de. Direito e Barbárie na Conquista da América Indígena. Disponível em: 

http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/index.php/sequencia/article/viewFile/1261/1257. Acesso em: 08 de 

Abril de 2009. 

 FERRO, Marc. História das Colonizações. São Paulo: Campanhia das Letras, 1996. 

 HILÁRIO, Janaína Carla S. Vargas. História da América I. Londrina: Editora CDI Unopar, 2008. 

 VAINFAS, Ronaldo...[et al.] História: volume único. -São Paulo: Saraiva, 2010. P. 749 a 751. 

 SEVCENCO, Nicolau. O Renascimento/ Nicolau Sevcenko.- 6.ed.- São Paulo: 6 ed. Atual; Campinas, 1988. SP: 

Editora da Universidade Estadual de Campinas. P. 56. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

22 45 49 42 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é a letra C. A população indígena no País vem aumentando de forma contínua, a uma taxa de 

crescimento de 3,5% ao ano. Existem cerca de 53 grupos ainda não contatados, além daqueles que esperam 

reconhecimento de sua condição indígena junto ao órgão federal indigenista FUNAI. De acordo com a FUNAI os índios 

brasileiros estão divididos em três classes: os isolados, considerados aqueles que “vivem em grupos desconhecidos 

ou de que se possuem poucos e vagos informes através de contatos eventuais com elementos da comunhão 

nacional”; os em via de integração, aqueles que conservam parcialmente as condições de sua vida nativa, “mas 

aceitam algumas práticas e modos de existência comuns aos demais setores da comunhão nacional”; e os integrados, 

ou seja, os nativos incorporados à comunhão social e “reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que 

conservem usos, costumes e tradições características da sua cultura”. Segundo a legislação brasileira, o nativo 

adquire a plena capacidade civil quando estiver razoavelmente integrado à sociedade. Para que tal aconteça, é 

../../../../../Downloads/Psicologia%20do%20Desenvolvimento_2013.pdf
http://bloghistoriacritica.blogspot.com.br/2010/03/igreja-catolica-na-colonizacao-da.html


 

 

necessário que tenha boa compreensão dos usos e costumes da comunhão nacional, conheça a língua portuguesa e 

tenha a idade mínima de vinte e um anos. Índio Brasileiro A plena cidadania do índio depende de sua integração à 

sociedade nacional e do conhecimento, mesmo que precário, dos valores morais e costumes por ela adotados. A 

Constituição de 1988 realizou um grande esforço no sentido de elaborar um sistema de normas que pudesse 

efetivamente proteger os direitos e interesses dos índios brasileiros. Representou, ademais, um largo passo à frente 

na questão indígena, com vários dispositivos nos quais dispõe sobre a propriedade das terras ocupadas por eles, a 

competência da União para legislar sobre populações indígenas e a preservação de suas línguas, usos, costumes e 

tradições. O Governo Federal entregou ao Congresso uma proposta para alterar a legislação brasileira, no intuito de 

consolidar novos paradigmas. Trata-se do Projeto de Estatuto das Sociedades Indígenas, que já se encontra em 

discussão. O objetivo da proposta é assegurar que a proteção aos índios brasileiros se dará com base no 

reconhecimento do seu diferencial cultural e não mais na falsa premissa da sua inferioridade. Com isso, além da 

efetiva garantia dos seus direitos, procura-se permitir que os povos indígenas tenham espaço necessário ao 

desenvolvimento de seus projetos de futuro. Apesar de todas as pressões assimilacionistas até a década de 70, os 

grupos indígenas não se desfizeram no corpo da população mestiça. Ao contrário, seu contingente populacional vem-

se recuperando progressivamente. Os grupos indígenas brasileiros têm logrado manter nas últimas décadas uma taxa 

de reprodução superior à média nacional. Contrariando o que se previra, o índio brasileiro não se transformou em 

branco, nem foi totalmente exterminado, mas iniciou nas últimas décadas um lento e seguro processo de 

recuperação demográfica para o qual terá contribuído, em grande medida, a demarcação ainda inconclusa das áreas 

indígenas e a prestação de serviços assistenciais pelo Estado. O tratamento da questão indígena é um dos assuntos 

prioritários na agenda social do Governo. O índio brasileiro é um cidadão que tem anseios, carências e necessidades 

específicas, que precisam ser atendidas pelo Estado. Embora concentrada em grande parte na Amazônia, a população 

indígena brasileira está dispersa em quase todo o território nacional. Alguns grupos ainda vivem em relativo ou 

completo isolamento, outros estão integrados à economia regional, mas se consideram e são reconhecidos como 

membros de uma comunidade culturalmente diferenciada. Para esses grupos, a afirmação do direito ao 

etnodesenvolvimento e à preservação de sua identidade cultural passam pela garantia de seus direitos 

constitucionais, pela posse da terra, pela defesa de condições dignas de vida, e pela conquista de seu espaço político. 

E são exatamente essas as metas da política indigenista do Governo. A preocupação é garantir os direitos dos 

indígenas e aperfeiçoar os dispositivos legais relativos a esses direitos. Procura-se, portanto, intensificar as medidas 

de interdição da exploração predatória e ilegal de recursos naturais, de remoção de invasores, especialmente 

garimpeiros em terras indígenas, e a promoção da auto-sustentação e o desenvolvimento comunitário dos grupos 

indígenas. O Governo tem inovado ao celebrar parcerias com as organizações indígenas e de apoio aos índios 

brasileiros para realizar, de modo descentralizado, os trabalhos de demarcação física dessas terras. O 

reconhecimento das terras indígenas é uma das principais políticas que o estado brasileiro vem implementando para 

que essas comunidades possam reconhecer nele um canal de diálogo. Nesse sentido, o Governo Federal promove a 

discussão com a sociedade civil a respeito das ações de apoio e valorização das populações indígenas. A participação 

de organizações não-governamentais têm sido fundamental nessa questão, tendo sido alcançados resultados muito 

positivos. 

Fontes: 

 http://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_atual/art_231_.asp 

 https://www.coladaweb.com/geografia-do-brasil/a-situacao-atual-dos-indios-do-brasil 

 http://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/saiba-como-vivem-os-indios-hoje-brasil/ 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/a-populacao-indigena-no-brasil.htm 

 https://www.sinonimos.com.br/controle/ 

 https://pedagogiaaopedaletra.com/o-indio-no-brasil/  

 http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-04/povos-indigenas-conheca-os-direitos-

previstos-na-constituicao 

 BOULOS , Júnior Alfredo História & cidadania: volume único—I ed.—São Paulo: FTD, 2011.p 258, 259. 

 VICENTINO, Claudio. História geral e do Brasil,/ Claudio Vicentino e Gianpaolo Dorigo- 1.  Ed. – São Paulo : 

Scipione, 2010. P. 734,735) 

https://www.sinonimos.com.br/controle/


 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

23 50 44 28 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é a letra A. Todos os colonos que transitavam entre a colônia e a metrópole deviam prestar contas 

à Casa de Contratação, que recolhia os impostos sob toda riqueza produzida. Além disso, o sistema de porto único 

também garantia maior controle sobre as embarcações que saiam e chegavam à Espanha e nas Américas. Os únicos 

portos comerciais encontravam-se em Veracruz (México), Porto Belo (Panamá) e Cartagena (Colômbia). Todas as 

embarcações que saíam dessas regiões colônias só podiam desembarcar no porto de Cádiz, na região da Andaluzia. 

Fontes: 

 http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historia-america/colonizacao-espanhola.htm 

 https://alunosonline.uol.com.br/historia/a-funcao-casa-contratacao-sevilla.html 

 https://marcocatanho.wordpress.com/2008/06/24/colonizacao-espanhola-e-inglesa-na-america/ 

 http://montalvoeascinciasdonossotempo.blogspot.com.br/2013/09/sevilha-seculo-xvi-de-colombo-d-

quixote.html 

 In Sevilha, Século XVI, De Colombo a D. Quixote, Entre a Europa e as Américas., O coração e as riquezas do 

Mundo, coordenação de Carlos Araújo, Carlos Martínez Shaw, Terramar, Lisboa, 1993, ISBN 712-710-073-2. 

 MORAES, José Geraldo Vinci de. História Geral e do Brasil: ensino médio; volume único/ José Geraldo Vinci 

de Moraes.—3. Ed. Reform. E ampl.—São Paulo: Atual.2009. p. 541,542  

 VICENTINO, Claudio. História geral e do Brasil,/ Claudio Vicentino e Gianpaolo Dorigo- 1.  Ed. – São Paulo : 

Scipione, 2010. P. 321,322.) 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

24 46 48 29 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é a letra C. Donatário é o termo utilizado para designar os particulares que recebiam uma doação 

régia da coroa. O donatário adquiria privilégios administrativos e judiciários sobre a donataria regulados pela Carta 

de Doação e pelo Foral. A Carta de Doação delimitava as obrigações e os privilégios dos donatários, tais como a 

indicação de oficiais militares, a execução da justiça e das penas judiciárias, distribuição de terras, nomeação de 

funcionários, como meirinhos e tabeliães, e o arrecadamento dos tributos. O Foral delimitava as obrigações dos 

colonos. O sistema das donatarias foi utilizado a partir do século XV com a expansão ultramarina portuguesa, como 

forma de evitar despesas na administração das conquistas para o tesouro régio. O primeiro donatário foi o infante 

D. Henrique, que recebeu do rei D. Duarte o arquipélago da Madeira, como donataria, em 1443. As conquistas 

ultramarinas, notadamente os arquipélagos atlânticos, Angola e o Brasil, foram concedidos a particulares 

portugueses, em forma de donatarias, durante os séculos XV e XVI, com o intuito de assegurar as regiões 

conquistadas e promover o desenvolvimento das capitanias e a expansão da fé católica.  Em tese, as capitanias-

hereditárias, como ficaram conhecidas as donatarias na América portuguesa, eram inalienáveis, indivisíveis e 

transmitidas por primogenitura masculina. Os donatários eram fidalgos leais ao rei de Portugal e membros da alta 

aristocracia, que receberam da coroa portuguesa extensos lotes de terra (total de 14) no Brasil Colonial, entre os 

anos de 1534 e 1536. Estes territórios eram chamados de capitanias hereditárias. Os donatários receberam da coroa 

portuguesa a posse perpétua destas capitanias, além de títulos de capitão e governador. 

Ao todo, 12 donatários receberam capitanias, que poderiam ser transferidas hereditariamente ao filho mais velho. 

Dentre os direitos dos donatários, estão:  

- Explorar os recursos naturais e minerais da terra. 

- Desenvolver a agricultura e a pecuária, obtendo lucro com estas atividades. 

- Exercer o poder politico-administrativo em sua capitania. 

- Doar sesmarias aos colonos. 

- Escravizar índios para serem usados como mão-de-obra. 

- Exercer o poder judiciário (justiça) em sua capitania. 

- Cobrar impostos dos moradores e comerciantes que atuavam na capitania. 

https://marcocatanho.wordpress.com/2008/06/24/colonizacao-espanhola-e-inglesa-na-america/
http://montalvoeascinciasdonossotempo.blogspot.com.br/2013/09/sevilha-seculo-xvi-de-colombo-d-quixote.html
http://montalvoeascinciasdonossotempo.blogspot.com.br/2013/09/sevilha-seculo-xvi-de-colombo-d-quixote.html


 

 

- Estabelecer engenhos de açúcar. 

E os Deveres: 

- Fazer a proteção do território, principalmente da faixa litorânea, contra os invasores (holandeses, ingleses e 

franceses). 

 Desenvolver a colonização dos territórios. 

- Combater tribos indígenas que dificultavam a colonização do Brasil. 

- Fundar vilas na colônia. 

- Fiscalizar as ações econômicas na capitania, com o objetivo de garantir o monopólio da coroa no comércio colonial 

e na exploração de pau-brasil. 

Fonte: 

 http://www.multirio.rj.gov.br/historia/modulo01/cap_hereditarias. 

 htmlhttps://repositorio-

aberto.up.pt/bitstream/10216/60899/2/TESEMESMARCOSCOUTO000150583.pdfFontes 

 https://edittip.net/2014/02/04/donatarios/ 

 https://www.historiadobrasil.net/brasil_colonial/donatarios.htm 

 MORAES, José Geraldo Vinci de. História Geral e do Brasil: ensino médio; volume único/ José Geraldo Vinci 

de Moraes.—3. Ed. Reform. E ampl.—São Paulo: Atual.2009. p. 649,650. 

 MARQUES, Adhemar. Pelos Caminhos da História: ensino médio.- Curitiba: Positivo, 2006. P. 601 ,602. 

 AZEVEDO, Gislane Campos. História em movimento/ ensino médio. – Sâo Paulo: Ática, 2010. P. vol. 1. P. 36 

e 37. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

25 44 29 30 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é a letra B. O Ato Institucional nº 5, AI-5, baixado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo 

do general Costa e Silva, foi a expressão mais acabada da ditadura militar brasileira (1964-1985). Vigorou até 

dezembro de 1978 e produziu um elenco de ações arbitrárias de efeitos duradouros. Definiu o momento mais duro 

do regime, dando poder de exceção aos governantes para punir arbitrariamente os que fossem inimigos do regime 

ou como tal considerados. Intensificaram-se os protestos mais radicais, especialmente o dos universitários, contra a 

ditadura. Por outro lado, a "linha dura" providenciava instrumentos mais sofisticados e planejava ações mais 

rigorosas contra a oposição. Também no decorrer de 1968 a Igreja começava a ter uma ação mais expressiva na 

defesa dos direitos humanos, e lideranças políticas cassadas continuavam a se associar visando a um retorno à 

política nacional e ao combate à ditadura. A marginalização política que o golpe impusera a antigos rivais - Carlos 

Lacerda, Juscelino Kubitschek, João Goulart - tivera o efeito de associá-los, ainda em 1967, na Frente Ampla, cujas 

atividades foram suspensas pelo ministro da Justiça, Luís Antônio da Gama e Silva, em abril de 1968. No dia seguinte 

foi baixado o AI-5, que autorizava o presidente da República, em caráter excepcional e, portanto, sem apreciação 

judicial, a: decretar o recesso do Congresso Nacional; intervir nos estados e municípios; cassar mandatos 

parlamentares; suspender, por dez anos, os direitos políticos de qualquer cidadão; decretar o confisco de bens 

considerados ilícitos; e suspender a garantia do habeas-corpus. No preâmbulo do ato, dizia-se ser essa uma 

necessidade para atingir os objetivos da revolução, "com vistas a encontrar os meios indispensáveis para a obra de 

reconstrução econômica, financeira e moral do país". No mesmo dia foi decretado o recesso do Congresso Nacional 

por tempo indeterminado - só em outubro de 1969 o Congresso seria reaberto, para referendar a escolha do general 

Emílio Garrastazu Médici para a Presidência da República. A  criação da “Lei de Segurança Nacional foi em 1967, antes 

do AI 5. A extinção de partidos políticos foi uma medida governamental adotada em três ocasiões a partir de 1930: 

em dezembro de 1937, logo após a implantação do Estado Novo; em outubro de 1965, quando o Ato Institucional nº 

2, que encerrou o sistema pluripartidário, abriu caminho para a adoção do bipartidarismo, e em novembro de 1979, 

quando a reforma promovida pelo governo determinou o fim dos dois partidos em atividade, a Aliança Renovadora 

Nacional (Arena) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), reintroduzindo o pluripartidarismo na vida política 

brasileira. Criada em 1966, a Frente Ampla agrupou diversas correntes políticas de esquerda e tinha como consenso 

http://www.multirio.rj.gov.br/historia/modulo01/cap_hereditarias
https://edittip.net/2014/02/04/donatarios/
https://www.historiadobrasil.net/brasil_colonial/donatarios.htm


 

 

entre seus integrantes a busca pelo retorno à democracia. O grupo tinha como reivindicações o retorno às eleições 

diretas, anistia, retorno ao pluripartidarismo e ao direito de greve. 

Fontes: 

 http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/AI5 

 http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/partidos-politicos-extincao 

 https://jornalggn.com.br/noticia/oposicao-se-une-por-frente-ampla-em-defesa-da-democracia-e-soberania  

 https://www.infoescola.com/historia-do-brasil/frente-ampla/ 

 https://www.estudopratico.com.br/ato-institucional-5-ai-5/ 

https://www.brasildefato.com.br/node/26918/  

 http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/hotsites/ai5/ai5/index.html 

 https://www.infoescola.com/ditadura-militar/ai-5/ 

 VAINFAS, Ronaldo...[et al.].história para o ensino médio. - São Paulo: saraiva, 2010, p. 779, 780) 

 MORAES, José Geraldo Vinci de. História Geral e do Brasil: ensino médio; volume único/ José Geraldo Vinci 

de Moraes.—3. Ed. Reform. E ampl.—São Paulo: Atual.2009. p. 432,433 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é a letra C. Tupamaros foi o nome dado a um grupo de guerrilheiros uruguaios que agiu entre os 

anos de 1963 e 1972. A denominação do partido remete ao período da colonização do Uruguai, quando Tupac Amaru 

III, um cacique peruano, foi líder de um confronto contra os espanhóis (século XVIII). Do nome do indígena surgiu a 

palavra tupamaro, que era a forma como os conquistadores espanhóis chamavam os seguidores do líder tribal. 

Fujimori, um ditador, pegou o fim da luta contra o grupo guerrilheiro marxista Sendero Luminoso e perseguiu não 

apenas seus membros, mas a esquerda de maneira mais ampla, com extrema brutalidade. Além da resposta dura às 

ações terroristas do Sendero, Fujimori também ficou conhecido por reinserir o Peru no sistema financeiro 

internacional depois de uma década de crise e hiperinflação. Por meio de profundas reformas liberais, com a venda 

de estatais e o aumento do desemprego após uma abertura abrupta e de demissões massivas no serviço público, o 

então presidente conseguiu fazer o país voltar a crescer a partir de 1994. Tanto pelas ações brutais na área da defesa 

e da segurança pública quanto pela intervenção incisiva na economia, o fujimorismo forjou a imagem de uma escola 

intempestiva na gestão do governo, liberal na economia, conservadora no campo moral, com forte apoio entre 

setores evangélicos e caracterizada pela ideia de que o êxito nos resultados acabam por apagar eventuais excessos 

no percurso. O integralismo é um movimento partidário, com posicionamento político de extrema-direita com 

inspiração fascista que surge sob idealização de Plínio Salgado, líder e organizador do Partido que recebe o nome 

“Ação Integralista Brasileira”. Sob o lema de “Deus, Pátria e Família” Plínio Salgado lança o Manifesto da AIB em 

outubro de 1932. E finalmente, A Operação Condor, formalizada em reunião secreta realizada em Santiago do Chile 

no final de outubro de 1975, é o nome que foi dado à aliança entre as ditaduras instaladas nos países do Cone Sul na 

década de 1970 — Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai — para a realização de atividades coordenadas, 

de forma clandestina e à margem da lei, com o objetivo de vigiar, sequestrar, torturar, assassinar e fazer desaparecer 

militantes políticos que faziam oposição, armada ou não, aos regimes militares da região. 

Fontes: 

 https://www.infoescola.com/historia-do-brasil/integralismo/ 

 http://www.uel.br/grupo-pesquisa/gepal/anais_ivsimp/gt5/7_AlineGrezele.pdf 

 https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/militarismo-na-america-latina-a-ditadura-militar-na-

argentina.htm  

 http://memoriasdaditadura.org.br/america-latina-em-transe/index.html 

 https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/militarismo-na-america-latina-a-ditadura-militar-na-

argentina.htm 

 https://brasilescola.uol.com.br/historiag/militar.htm 

https://www.infoescola.com/politica/democracia/
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https://www.infoescola.com/ditadura-militar/ai-5/
https://www.infoescola.com/historia/conquistadores/
https://www.infoescola.com/historia/fascismo/
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https://www.infoescola.com/historia-do-brasil/integralismo/
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/militarismo-na-america-latina-a-ditadura-militar-na-argentina.htm
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é a letra B. A história da Irmandade da Boa Morte é uma das maiores manifestações culturais do Recôncavo 

Baiano, passada de mãe para filha por 23 mulheres negras. Para fazer parte da Irmandade, as irmãs precisam ter mais de 50 anos 

e serem descendentes de africanos. 

O culto à Nossa Senhora foi difundido pelo mundo ocidental, desde o século IX, através da expansão católica. As festividades têm 

forte tradição portuguesa, mas sofreu influência do catolicismo afro-brasileiro. 

De acordo com a secretaria do Turismo do Estado (Setur), os festejos da Boa Morte atraem muitos olhares porque contam a 

história de mulheres negras que conquistaram espaço na sociedade e decidiram se unir para comprar a liberdade daqueles que 

ainda eram mantidos no modelo escravagista. 

Com força, perseverança e fé, elas criaram a Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte, confraria religiosa afro-católica 

responsável pela alforria de inúmeros escravos. 

Em Salvador, a devoção a Nossa Senhora da Boa Morte é registrada desde o séc. XIX, exclusivamente feminina, localizada na Igreja 

da Barroquinha, em Salvador. A transferência da Irmandade para a cidade de Cachoeira ocorreu por volta de 1820. 

Na cidade do Recôncavo Baiano, a Irmandade se instalou na casa de nº 41, chamada de Casa Estrela, local ainda hoje reverenciado 

pelas irmãs  

Fontes: 

 A Irmandade da Boa Morte: memória, intervenção e turistização da Festa em Cachoeira, Bahia. Ilhéus (BA): 

UESC, 2005  
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 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. São Paulo: Bertrand Brasil, 1999.  

 FREYRE, Gilberto. Casa grande & senzala. 43ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

 BOULOS, Júnior Alfredo História & cidadania: volume único—I ed.—São Paulo: FTD, 2011.p 456. 

 MORAES, José Geraldo Vinci de -Caminhos da Civilizações História Integrada. Geral e Brasil. São Paulo: Atual, 

1998. P. 324 

 Darcy Ribeiro. Aos trancos e barrancos.n. 624. Rio de janeiro, Guanabara Dois, 1985.MORAES, José Geraldo 

Vinci de -Caminhos da Civilizações História Integrada. Geral e Brasil. São Paulo: Atual, 1998. P. 477, 478. 

 VICENTINO, Claudio. História geral e do Brasil,/ Claudio Vicentino e Gianpaolo Dorigo- 1.  Ed. – São Paulo: 

Scipione, 2010. P. 467 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A resposta correta é a letra D. Haveria ao longo do setecentos um processo de “tomada de consciência da situação 

colonial”, e também de incorporação do ideário ilustrado europeu, que iria culminar no processo de independência 

nacional, mas isso não era característica da classe mais pobre, pelo contrário, nessas camadas o acesso a esse ideário 

era bastante restrito. Esta tomada de consciência seria forjada no embate entre interesses contrários relativos aos 

lugares sociais fundamentais do sistema, “colonos” e “colonizados”. Nas últimas décadas, esta historiografia de viés 

marxista tem sido revista. Em lugar de enfatizar os interesses contrários de metrópole e colônia, têm se percebido o 

jogo de conflitos e negociações dentro das regras e modelos de pensamento de uma sociedade de Antigo Regime. A 

visão de um movimento liberal e ilustrado que teria sido posto em marcha a partir de finais da segunda metade do 

século que se teria malogrado, especialmente em função da vinda da família real, tem sido bastante matizada. 

Concorreram nas Inconfidências e em no movimento Pernambucano de 1817 uma série de tradições políticas e 

sociais típicas do mundo ibérico do Antigo Regime, para além do ideário ilustrado que pouca penetração teve na 

sociedade colonial. A palavra povo, além disso, podia ser substituída por outras expressões intercambiáveis. Os 

povoados e as vilas têm papel secundário, limitado a funções administrativas e religiosas. Somente a partir da 

expansão das atividades de mineração é que a sociedade urbana se desenvolve na colônia, com algumas 

características tradicionais, como a escravidão, e características novas, como o maior número de funcionários, 

comerciantes, pequenos proprietários, artesãos e homens livres pobres. Misturando raças e culturas na convivência 

forçada pelo trabalho escravo dos índios e dos negros africanos, a sociedade colonial adquire um perfil mestiço, 

personificado pelo mulato (branco europeu e negro africano) e pelo caboclo (branco e índio). Essa miscigenação 

condiciona as relações sociais e culturais entre colonizadores e colonizados, gerando um modelo de sociedade 

original na colônia, heterogêneo e multirracial, aparentemente harmônico, sem segregação interna. 

Fonte: 

 https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/51/204/ril_v51_n204_p269.pdf 
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ovonoseculoXVIIILusoanpuh.pdf 

 https://www.portalsaofrancisco.com.br/historia-do-brasil/sociedade-colonial-no-brasil~ 

 VICENTINO, Claudio. História geral e do Brasil,/ Claudio Vicentino e Gianpaolo Dorigo- 1.  Ed. – São Paulo : 

Scipione, 2010. P.678.) 
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 MORAES, José Geraldo Vinci de. História Geral e do Brasil: ensino médio; volume único/ José Geraldo Vinci 

de Moraes.—3. Ed. Reform. E ampl.—São Paulo: Atual.2009. p. 224 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é a letra C. A partir do início da década de 1970, Mário Ishikawa dedica-se à xerografia e à arte 

postal, num esforço de ampliar a circulação das imagens de teor político que produz, sendo até hoje bastante 

conhecido por esses trabalhos. Desse período, em suas obras o artista explora as possibilidades de apropriação de 

imagens, interferindo sobre elas. Na obra Declaração Universal dos Direitos do Homem, criada em 1974, traz uma 

crítica velada ao atentado que a ditadura representava ao direito do homem, bem como à falta de liberdade de 

expressão (censura). Essa e a outras manifestações artísticas desse cunho foram conhecidas como Cultura engajada, 

ou cultura revolucionária. Dentre os aspectos apontados, o da censura foi o que recebeu maior atenção dos estudos 

sobre a produção cultural do período, tanto por parte de artistas e intelectuais (que buscaram diferentes meios de 

denunciar as arbitrariedades). 

Fontes: 

 http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra43451/declaracao-universal-dos-direitos-do-homem 

 DECLARAÇÃO Universal dos Direitos do Homem. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. 
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 IANNI, O. A organização da cultura. In: _______. Ensaios de sociologia da cultura. Rio de Janeiro, Civilização 

Brasileira, 1991 

 FERNANDES, Natalia Ap. Morato. A política cultural à época da ditadura militar. Contemporânea – Revista de 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é a letra D. O movimento tropicalista não possui como objetivo principal utilizar a música como 

“arma” de combate político à ditadura militar que vigorava no Brasil. Por este motivo, foi muito criticado por aqueles 

que defendiam as músicas de protesto. Os tropicalistas acreditavam que a inovação estética musical já era uma forma 

revolucionária. Nada podia ser dito; principalmente a verdade. Congresso Nacional fechado e imprensa censurada. 

Foi num mundo assim, ou melhor, num Brasil assim, aquele da Ditadura Militar (1964-1985), que a Tropicália vicejou. 

Na impossibilidade de falar abertamente contra a Ditadura em suas canções, os tropicalistas tinham como principal 

característica o deboche e a ironia. Não faziam suas críticas de oposição ao regime militar abertamente.  Os 

tropicalistas reunidos na foto que virou capa do disco "Tropicália", considerado um manifesto do movimento. O 

deboche por meio da atitude na vestimenta e os arranjos e experimentações exóticas nas canções tropicalistas 

chocavam o público erudito, acostumado com um padrão musical que a tropicália teve a ousadia de quebrar naqueles 

anos, mudando assim, de forma indireta e por meio da expressão cultural inovadora, as regras e os padrões 

estabelecidos como normais na música. O tropicalismo tinha manifestações de oposição política em seu 

comportamento e expressão musical, porém, as músicas expressavam oposição à Ditadura de forma indireta, mas 

não com o cunho de revolução social, ao acrescentar o acorde hilário de um instrumento musical no meio de uma 

letra séria. As músicas tropicalistas eram caracterizadas pela iminente introdução de estranhos arranjos, ruídos e 

sons não comuns nos padrões musicais da época. 

Fontes: 

 FAVARETTO, C. Tropicália: alegoria, alegria. 3ª ed. Cotia: Ateliê Editorial, 2000. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é  a letra C. Um dos principais objetivos do Mercosul "a constituição de uma área econômica 

aberta e o favorecimento da complementação econômica e da inserção competitiva da região nos fluxos de comércio 

e investimentos internacionais",  Para a diplomacia brasileira, o Mercosul, além de ser fator de superação de 

desconfianças entre vizinhos, tem outra justificativa prática mais de ordem política do que econômica: "(...) realizar 

um aprendizado de geoeconomia antes de passar a exercer os dotes adquiridos na inevitável geoestratégia em que 

parece ter se convertido a nova ordem econômica mundial; o Mercosul dá ao Brasil uma conveniente margem de 

liberdade política e de disciplina econômica de que necessita, conjuntamente, para adaptar-se com sucesso às novas 

exigências da economia mundial" (ALMEIDA, 1993, p.15-23).2 Uma das características mais notáveis do processo de 

integração no âmbito do Mercosul é o crescente dissenso nas políticas externas argentina e brasileira em relação a 

uma série de temas nos anos 90, notadamente quanto às políticas de defesa e à postura frente ao NAFTA. Pode 

acrescentar-se ao dissenso a falta de apoio argentino às aspirações do Brasil de candidatar-se à direção da OMC e a 

um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. No entanto a coordenação de posições em foros 

econômico-comerciais internacionais, um dos objetivos precípuos da constituição do Mercosul, foi até agora 

precariamente mantida: o Mercosul, no segundo semestre de 1994, decidiu apoiar a proposta brasileira de criar a 

Área de Livre Comércio Sul-Americana (ALCSA)"^ e defendeu, em Miami, a posição de que a integração hemisférica 

deve ter, como ponto de partida das negociações, a convergência dos processos de integração já em curso (o 

processo de building blocks contra o hub and spin, preferido pelos Estados Unidos). 

Fontes: 

 https://revistas.fee.tche.br/index.php/indicadores/article/viewFile/991/1300 

 ALMEIDA, Paulo Roberto (1993). O Brasil e o MERCOSUL em face do NAFTA. Boletim de Integração Latino-

Americana, n.13, p.15-23. B 

 GUIMARÃES, Eduardo (1995). A experiência recente da política industrial no Brasil: uma avaliação. Rio de 

Janeiro: UFRJ/IEI. (Texto para discussão, n.326). 

 PRESSER, Mário Ferreira (1993). Abertura extema e integração regional: o caso do MERCOSUL. In: 

MERCOSUL: integração na América Latina e relações com a comunidade Européia. São Paulo: DESEP-

CUT/INCA. P 

 https://fichasmarra.wordpress.com/2010/11/29/o-mercosul-e-a-nova-ordem-economica-internacional/ 

 http://blocos-economicos.info/mercosul.html 
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https://revistas.fee.tche.br/index.php/indicadores/article/viewFile/991/1300
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é a letra B. O modernismo no Brasil teve como marco inicial a Semana de Arte Moderna, em 1922, 

momento marcado pela efervescência de novas ideias e modelos. O modernismo foi um movimento cultural, artístico 

e literário da primeira metade do século XX. Ele situa-se entre o Simbolismo e o Pós-Modernismo - a partir dos anos 

50 - havendo, ainda, estudiosos que considerem o Pré-Modernismo uma escola literária. O Modernismo surge num 

momento de insatisfação política no Brasil. Isso, em decorrência do aumento da inflação que fazia aumentar a crise 

e propulsionava greves e protestos. A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) também trouxe reflexos para a sociedade 

brasileira. Assim, numa tentativa de reestruturar o país politicamente, também o campo das artes - estimulado pelas 

Vanguardas Europeias - encontra-se a motivação para romper com o tradicionalismo.  Foi a “Semana de arte 

moderna” que marca a essa tentativa de mudança artística. 

Fontes: 

 VAINFAS, Ronaldo...[et al.].história para o ensino médio. - São Paulo: saraiva, 2010, p. 334) 

 MORAES, José Geraldo Vinci de. História Geral e do Brasil: ensino médio; volume único/ José Geraldo Vinci 

de Moraes.—3. Ed. Reform. E ampl.—São Paulo: Atual.2009. p. 476 

 MARQUES, Adhemar. Pelos Caminhos da História: ensino médio.- Curitiba: Positivo, 2006. P. 423. 

 https://www.todamateria.com.br/modernismo-no-brasil/ 

 http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo359/modernismo-no-brasil 

 https://www.normaculta.com.br/modernismo/ 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é a letra D. No Brasil, essa data era lembrada pelos trabalhadores desde a Primeira República, mas 

apenas durante o Estado Novo (1937-1945), 1° de maio se tornou feriado nacional e era celebrado oficialmente. A 

ligação entre o presidente e o povo era algo almejado e trabalhado pelo governo Vargas sob vários aspectos. A partir 

de 1937, ficou instituído um calendário festivo, que contava com as datas 19 de abril (aniversário do presidente 

Vargas), 10 de novembro (aniversário do Estado Novo) e a mais importante das festas que acontecia em 1° de maio 

e celebrava o Dia do Trabalho. Essas comemorações tinham como objetivo aproximar Vargas e a população, já que 

uma das marcas de seu governo era a ideia de que não havia mais intermediários entre o presidente e o povo. Assim, 

foi criado logo no início do Governo Provisório (1930-1934) o Departamento de Imprensa e Propaganda que, entre 

outras atividades, publicava livros e revistas e organizava comemorações, espalhando a imagem de Vargas como 

protetor dos pobres. O primeiro Dia do Trabalho festejado pelo presidente de forma oficial aconteceu no ano 

de 1938, quando Vargas fez um discurso ressaltando a importância do trabalhador para o país. Nessa mesma ocasião, 

o presidente anunciou o regulamento da lei do salário mínimo e estabeleceu um compromisso de sempre 

“presentear” o trabalhador nessa data. Em 1939, a festa de 1° de maio foi transferida do Palácio Guanabara para o 

estádio de São Januário, aumentando, com isso, a capacidade para receber os trabalhadores. A partir de então, as 

cerimônias festivas passaram a ter um caráter ritual, sendo sempre uma comemoração de massas na qual o 

presidente se fazia próximo ao povo com promessas, exaltações da nação e com anúncios de novas leis e direitos. 

Esses anúncios eram, na mesma medida, aguardados pelo povo e propagandeados pelo governo como fruto da 

grande sabedoria e bondade do presidente Vargas. Além disso, era passado aos trabalhadores, através dos discursos 

de Vargas, o comportamento que deveria ser seguido por eles. 

Além dos discursos do Vargas, do ministro do trabalho e de outros membros do governo, havia a participação de 

bandas e cantores entoando hinos e músicas que exaltavam o presidente e sua ação governamental. Todas essas 

comemorações já citadas faziam parte de um grande projeto de culto ao presidente e ao Estado Novo, criando 

mesmo uma espécie de mitologia em torno da figura de Getúlio Vargas. Alguns autores colocam essa característica 

de propaganda como algo comum a governos totalitários e fascistas. Aqui no Brasil existem relatos de que a data é 



 

 

comemorada desde o ano de 1895. Porém, foi somente em 26 de setembro de 1924 que esta data se tornou oficial, 

após a criação do decreto nº 4.859 do então presidente Arthur da Silva Bernardes. Neste decreto, Arthur Bernardes 

estabeleceu a data como feriado nacional, que deveria ser destinado à comemoração dos mártires do trabalho e 

confraternização das classes operárias. 

Fontes: 

 https://www.suapesquisa.com/datascomemorativas/dia_do_trabalho.htm 

 https://historiandonanet07.wordpress.com/2011/05/01/as-comemoracoes-do-dia-do-trabalho-no-estado-

novo/ 

 http://discursostranscritos.blogspot.com.br/2015/03/discurso-getulio-vargas-dia-trabalho.html 

 GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo. São Paulo: Vértice, IUPERJ, 1988. 

 MORAES, José Geraldo Vinci de. História Geral e do Brasil: ensino médio; volume único/ José G3raldo Vinci 

de Moraes.—3. Ed. Reform. E ampl.—São Paulo: Atual.2009. p. 345  

 FAUSTO, Boris. História do Brasil.- 11.ed.- São Paulo: editora as Universidade de São Paulo, 2003.- 

(Didática1)p. 182, 183. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é a letra A. Antes mesmo de Jango deixar o país, o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, 

já havia declarado vaga a presidência da República. O presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, assumiu 

interinamente a presidência, conforme previsto na Constituição de 1946, e como já ocorrera em 1961, após a 

renúncia de Jânio Quadros. O poder real, no entanto, encontrava-se em mãos militares. No dia 2 de abril, foi 

organizado o autodenominado "Comando Supremo da Revolução", composto por três membros: o brigadeiro 

Francisco de Assis Correia de Melo (Aeronáutica), o vice-almirante Augusto Rademaker (Marinha) e o general Artur 

da Costa e Silva, representante do Exército e homem-forte do triunvirato. Essa junta permaneceria no poder por duas 

semanas. Nos primeiros dias após o golpe, uma violenta repressão atingiu os setores politicamente mais mobilizados 

à esquerda no espectro político, como por exemplo o CGT, a União Nacional dos Estudantes (UNE), as Ligas 

Camponesas e grupos católicos como a Juventude Universitária Católica (JUC) e a Ação Popular (AP). Milhares de 

pessoas foram presas de modo irregular, e a ocorrência de casos de tortura foi comum, especialmente no Nordeste. 

O líder comunista Gregório Bezerra, por exemplo, foi amarrado e arrastado pelas ruas de Recife. A junta baixou um 

"Ato Institucional" – uma invenção do governo militar que não estava prevista na Constituição de 1946 nem possuía 

fundamentação jurídica. Seu objetivo era justificar os atos de exceção que se seguiram. Ao longo do mês de abril de 

1964 foram abertos centenas de Inquéritos Policiais-Militares (IPMs). Chefiados em sua maioria por coronéis, esses 

inquéritos tinham o objetivo de apurar atividades consideradas subversivas. Milhares de pessoas foram atingidas em 

seus direitos: parlamentares tiveram seus mandatos cassados, cidadãos tiveram seus direitos políticos suspensos e 

funcionários públicos civis e militares foram demitidos ou aposentados. Entre os cassados, encontravam-se 

personagens que ocuparam posições de destaque na vida política nacional, como João Goulart, Jânio Quadros, 

Miguel Arraes, Leonel Brizola e Luís Carlos Prestes. 

Fontes: 

 http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/Golpe1964 

 https://www.infoescola.com/historia-do-brasil/abertura-politica/ 

 http://www.revistas.udesc.br/index.php/tempo/article/view/2175180305102013039/2865 

 Dávila, Sergio. O dia em que Jango começou a cair. Opinião – Folha de S. Paulo. 13 de março de 2004. Especial 

Golpe Militar 40 anos 1964-2004.  Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1303200420.htm>.  

 DIAFÉRIA, Lourenço. Herói. Morto. Nós. Folha de S. Paulo, 1 set.1977, Folha 80 anos, Folha Online, cap. no 

end. <http://www1.folha.uol.com.br/folha/80anos/tempos_cruciais-02a.shtml>,  

http://www.revistas.udesc.br/index.php/tempo/article/view/2175180305102013039/2865


 

 

 DOCUMENTO interno do conselho editorial da Folha – 1978. In: mOTA, Carlos Guilherme e CAPELATO, Maria 

Helena. História da Folha de São Paulo (1921-1981). São Paulo: IMPRES, 1980, p. 239. 
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Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão foi anulada por falta de alternativa que atenda ao enunciado. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é a letra C. A questão nacional pode estar na base de algumas lutas e controvérsias fundamentais 

dos países da América Latina. Em diferentes épocas, principalmente em conjunturas críticas mais profundas, reabre-

se a problemática nacional. Alguns dos principais temas da história e pensamento latino-americanos põem em causa 

as origens, transformações, crises e dilemas da sociedade nacional, do Estado-Nação. A Nação pode ser vista como 

uma configuração histórica, em que se organizam, sintetizam e desenvolvem forças sociais, atividades econômicas, 

arranjos políticos, produções culturais, diversidades regionais, multiplicidades raciais. Tanto o hino, a bandeira, o 

idioma, os heróis e os santos, como a moeda, o mercado, o território e a população adquirem sentido no contexto 

das relações e forças que configuram a Nação. A Nação pode ser uma formação social em movimento; pode 

desenvolver-se, transformar-se, romper-se. Na América Latina, as guerras e revoluções de independência estão na 

origem da Nação, estabelecendo alguns dos seus traços principais.  Por isso, dizem, o Estado é forte, a democracia 

(que custou a aparecer nessa história) é episódica, a ditadura recorrente. São as elites deliberantes — militares, civis, 

oligárquicas, empresariais, tecnocráticas — que sabem e podem.  

Fontes: 

 CORREA, G. V. 1966. La formación de las nacionalidades hispanoamericanas como causa de la independencia. 

In: Congreso Internacional de Historia de América, 4. Buenos Aires. Academia Nacional de Historia. 

 http://latinoamericana.wiki.br/verbetes/r/relacoes-internacionais-e-integracao-regional 

 http://fundacaofhc.org.br/files/papers/429.pdf 

 https://www.estudopratico.com.br/militarismo-na-america-latina/ 

 único- 3 ed. Reform. E ampl. – São Paulo: Atual, 2009. 

 KOSHIBA,Luiz- História do Brasil no contexto da história ocidental: ensino médio- 8 ed. rev. Atual.e ampl.-São 

Paulo: Atual, 2003.p. 290) 

 VAINFAS, Ronaldo...[et al.] História: volume único. -São Paulo: Saraiva, 2010. P. 345. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é a letra B.  Na América Latina, região que ainda convive com altos níveis de pobreza e 

desigualdade, 2017 foi um ano de dificuldades, mas com viés de melhora. Segundo a Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe (Cepal), as projeções econômicas estimam um crescimento da região de 1,2% para este 

ano, em um aumento impulsionado pela produção de matérias-primas. No plano político, a crise na Venezuela 

continua e as relações entre os Estados Unidos e Cuba retrocederam após a assunção ao poder do republicano Donald 

Trump, que revisou várias das medidas de distensão adotadas para a ilha pelo seu antecessor Barack Obama. E vários 

países sofreram turbulência por causa da crise deflagrada com as revelações de corrupção envolvendo a construtora 

Odebrecht, o que levou à prisão de autoridades. Passados dois anos de sua chegada ao poder, 2017 foi o ano no qual 

o presidente Mauricio Macri viu a vitória dos governistas nas eleições legislativas de outubro, o representou um 

ganho de fôlego para a segunda metade do mandato, que será marcada pela presidência argentina do G20 em 2018. 



 

 

Apesar de polêmica e de protestos contrários, a reforma da Previdência foi aprovada em dezembro, com mudanças 

nas regras para aposentadoria. Em Buenos Aires, polícia usa balas de borracha e gás lacrimogênio para conter 

manifestantes que protestam contra votação da reforma da Previdência no Congresso da Argentina Na Venezuela, 

vivendo a sua "maior crise política, social e econômica", com desemprego recorde e protestos nas ruas, a economia 

venezuelana termina o ano com uma inflação de mais de 2.000%, segundo cálculos do Parlamento. O país atravessa 

uma grave escassez de alimentos, remédios e outros produtos básicos e aumento quase diário dos preços. Com uma 

questionada Assembleia Constituinte instalada em agosto, presos políticos e a Justiça controlada pelo governo, o 

Parlamento é o único poder do Estado venezuelano controlado pela oposição. Por conta da falta de liberdades 

democráticas, a Venezuela está suspensa do Mercosul desde dezembro de 2016 e em 2017 sofreu sanções da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), de países da região e da Europa e dos Estados Unidos. Apesar da crise, 

o presidente Nicolás Maduro já anunciou que buscará a reeleição em 2018. O presidente Evo Morales anunciou que 

disputará o seu quarto mandato consecutivo. Morales visitou o Brasil no começo deste mês de dezembro, quando 

destacou seu interesse estratégico em fornecer energia aos estados brasileiros que fazem fronteira com a Bolívia. 

Justificando o uso da palavra assunção: 

Assunção- Significado de Assunção Por Dicionário inFormal (SP) em 12-12-2008   - Ato ou efeito de assumir a 

responsabilidade, tomar posse, apropriar-se. Sinônimos de Assunção: ascensão ,  posse,    elevação,    subida,    

elevamento   ascendência  etc... 

Fontes: 

 BARBEIRO, Heródoto- História: volume único para o ensino médio- São Paulo: Scipione, 2004-p. 453- (Coleção 

: De olho no mundo do trabalho) 

 MORAES, José Geraldo Vinci de – História: Geral e do Brasil: Ensino Médio: volume único. 345. 

 http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-12/retrospectiva-america-latina-2017 

 http://g1.globo.com/tudo-sobre/cristina-kirchner/ 

 https://guiadoestudante.abril.com.br/tudo-sobre/america-latina/ 

 https://www.terra.com.br/noticias/mundo/america-latina/ 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é a letra B. Quartéis e conventos também foram usados para acomodar a corte que, além de 

desalojar a população, contribuiu para significativas mudanças no Rio de Janeiro. A arquitetura da cidade passou a 

seguir o padrão europeu. O mesmo ocorreu com o mobiliário e a moda. O comércio foi diversificado, passando a 

oferecer serviços, até então, escassos, e outros mesmo inexistentes, como cabeleireiros, joalheiros, modistas. O 

suporte para a vaidade feminina garantiu a oferta de lojas de roupas de luxo, chapéus e cosméticos. A cultura, 

contudo, está entre os setores que mais recebeu impacto da transferência da corte. A biblioteca do rei foi toda 

transferida de Lisboa para o Rio de Janeiro. O acervo inicial, de 60 mil volumes, deu base para a atual Biblioteca 

Nacional. Eram livros, mapas, manuscritos, estampas e medalhas. D. João também abriu a Imprensa Régia, de onde 

surgiu a Gazeta do Rio de Janeiro. Foram criadas as escolas de cirurgia, a Academia da Marinha, a Academia Militar, 

o Observatório Astronômico, o Jardim Botânico e o laboratório de Química. Para o entretenimento dos integrantes 

da corte, foi fundado em 1813 o Teatro São João, que hoje é Teatro João Caetano. Foram criadas, ainda, a Missão 

Francesa e a Real Academia de Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura Civil. 

Fontes: 

 http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses/article/viewFile/13326/12132 

 https://www.todamateria.com.br/a-vinda-da-familia-real-para-o-brasil/ 

 https://www.revistamilitar.pt/artigo/257 

 https://essaseoutras.com.br/vinda-da-familia-real-portuguesa-ao-brasil-consequencias-e-contexto/ 

 VAINFAS, Ronaldo...[et al.].história para o ensino médio. - São Paulo: saraiva, 2010, p. 377. 378. 

https://www.terra.com.br/noticias/mundo/america-latina/
https://essaseoutras.com.br/vinda-da-familia-real-portuguesa-ao-brasil-consequencias-e-contexto/


 

 

 (BITTENCOURT, C. Ensino da História. Fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez. 2004. P. 106.in.: 

VICENTINO, Cláudio; DORIGO, Gianpaolo. História para o ensino médio: História geral e do Brasil. São Paulo: 

Scipione, 2010. p. 723,724 ) 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é a letra C. O movimento sertanejo ao redor de Antônio Conselheiro em Canudos teve uma forte 

conotação messiânica. Esse tipo de fenômeno sócio-religioso ocorre geralmente em situações de grave crise política 

(ameaça de invasões, brusca mudança de regime, etc..) e reflete um desespero e um temor crescente e insuportável, 

uma crença nas proximidades do Juízo Final e na necessidade da chegada de um salvador (messias) para resgatar a 

comunidade em perigo de morte. O referencial mais remoto que anuncia a chegada desse salvador encontra-se numa 

passagem de Isaias: "O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e uma luz brilhou para os que habitavam o 

país tenebroso. Multiplicaste o povo, aumentaste o teu prazer. Vão alegrar-se diante de ti, como na alegria da 

colheita, como no prazer dos que repartem despojos de guerra. Porque como no dia de Madjiã, quebraste a canga 

de suas cargas, a vara que batiam em suas costas e o bastão do capataz de trabalhos forçados. Porque toda a bota 

que pisa com barulho e toda capa empapada de sangue serão queimadas, devoradas pelas chamas. Já Padre Cícero, 

representa um padre que viveu sob o signo da controvérsia e morreu proscrito, condenado pelo Santo Ofício. Esse 

foi sacerdote brasileiro Cícero Romão Batista, acusado no fim do século 19 de proclamar falsos milagres, de incentivar 

o fanatismo popular e de se beneficiar financeiramente da devoção extremada de seus milhões de seguidores.  

Em decorrência das acusações de que era um rebelde, um desobediente à hierarquia católica e um semeador de 

fanatismos, ele foi alvo de um inquérito eclesiástico que terminou por proibi-lo de rezar missas, de confessar fiéis e 

de ministrar sacramentos como o batismo e o matrimônio. Tornou-se, então, um pária da fé. Apesar de idolatrado 

pelos cerca de 2,5 milhões de peregrinos que acorrem todos os anos à cidade cearense de Juazeiro do Norte para 

reverenciar sua memória, Cícero foi um padre maldito, renegado pela Igreja Católica. O erro na alternativa sobre os 

movimentos messiânicos está em afirmar que eles representavam a maioria dos conflitos sociais da época, o que não 

é verdade. 

Fontes: 

 http://educaterra.terra.com.br/voltaire/500br/canudos6.htm 

 https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/13848/1/MariaGOCR_TESE.pdf 

 https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/padre-cicero-de-maldito-a-santo.phtml 

 BOULOS , Júnior Alfredo História & cidadania: volume único—I ed.—São Paulo: FTD, 2011.p 456. 

 VICENTINO, Claudio. História geral e do Brasil,/ Claudio Vicentino e Gianpaolo Dorigo- 1.  Ed. – São Paulo : 

Scipione, 2010. P. 543) 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra B. Juscelino Kubitschek de Oliveira foi eleito presidente do Brasil nas eleições de 1955, 

tendo João Goulart (Jango) como vice-presidente. Assumiu o governo no dia 31 de janeiro de 1956, ficando no poder 

até 31 de janeiro de 1961, quando passou o cargo para Jânio Quadros. 

No começo de seu governo, JK apresentou ao povo brasileiro o seu Plano de Metas, cujo lema era “cinquenta anos 

em cinco”. Pretendia desenvolver o país cinquenta anos em apenas cinco de governo. O plano consistia no 

investimento em áreas prioritárias para o desenvolvimento econômico, principalmente, infraestrutura (rodovias, 

hidrelétricas, aeroportos) e indústria. Foi na área do desenvolvimento industrial que JK teve maior êxito. Abrindo a 

economia para o capital internacional, atraiu o investimento de grandes empresas. Foi no governo JK que entraram 

no país grandes montadoras de automóveis como, por exemplo, Ford, Volkswagen, Willys e GM (General Motors). 

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/padre-cicero-de-maldito-a-santo.phtml


 

 

Estas indústrias instalaram suas filiais na região sudeste do Brasil, principalmente, nas cidades de São Paulo, Rio de 

Janeiro e ABC (Santo André, São Caetano e São Bernardo). As oportunidades de empregos aumentaram muito nesta 

região, atraindo trabalhadores de todo Brasil. Este fato fez aumentar o êxodo rural (saída do homem do campo para 

as cidades) e a migração de nordestinos e nortistas de suas regiões para as grandes cidades do Sudeste. Além do 

desenvolvimento do Sudeste, a região Centro-Oeste também cresceu e atraiu um grande número de migrantes 

nordestinos. A grande obra de JK foi a construção de Brasília, a nova capital do Brasil. Com a transferência da capital 

do Rio de Janeiro para Brasília, JK pretendia desenvolver a região central do país e afastar o centro das decisões 

políticas de uma região densamente povoada. Com capital oriundo de empréstimos internacionais, JK conseguiu 

finalizar e inaugurar Brasília, em 21 de abril de 1960. A política econômica desenvolvimentista de Juscelino 

apresentou pontos positivos e negativos para o nosso país. A entrada de multinacionais gerou empregos, porém, 

deixou nosso país mais dependente do capital externo. O investimento na industrialização deixou de lado a zona 

rural, prejudicando o trabalhador do campo e a produção agrícola. O país ganhou uma nova capital, porém a dívida 

externa, contraída para esta obra, aumentou significativamente. A migração e o êxodo rural descontrolados fizeram 

aumentar a pobreza, a miséria e a violência nas grandes capitais do sudeste do país. JK tinha como slogam de 

campanha “50 anos em 5”, isto é, o Brasil atingiria em 5 anos, um crescimento correspondente ao período de 50 

anos. Esse slogam sintetizava seu objetivo maior de acelerar o desenvolvimento nacional. A “linguagem do 

desenvolvimento” estaria expressa em seu Plano de Metas, um documento essencialmente econômico que tinha 

como alguns de seus objetivos a integração nacional através das construção de Brasília e estradas que ligassem as 

cidades próximas à mais recente capital. Propunha-se, assim, 2 resultados: A construção de Brasília foi um projeto 

que só foi incorporado ao Plano de Metas durante a campanha presidencial, mas tornou-se rapidamente em 

prioridade de Juscelino que a situava com lugar de destaque. Seria a construção da nova capital a “grande meta de 

integração nacional”, a “meta síntese” da sua administração. Procurava-se romper com a velha concepção da 

“vocação essencialmente agrícola do Brasil”, ao por em prática um programa de desenvolvimento industrial de tipo 

capitalista. O governo de JK ficou conhecido como “anos dourados”, e o Plano de Metas como “revolução industrial 

brasileira” decorrente dos sucessos obtidos com o seu planeamento nacional-desenvolvimentista. 

Fontes: 

 https://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/governo_jk.htm 

 https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/governo-juscelino-kubitschek-1956-1961-anos-

dourados-e-brasilia.htm 

 https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70293/0657233%20Juscelino.pdf?sequence=3 

 http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Economia/PlanodeMetas 

 MARQUES, Adhemar. Pelos Caminhos da História: ensino médio.- Curitiba: Positivo, 2006. P. 441 . 

 AZEVEDO, Gislane Campos. História em movimento/ ensino médio. – Sâo Paulo: Ática, 2010. P. vol. 1. P. 136 

e 137. 

 VICENTINO, Claudio. História geral e do Brasil,/ Claudio Vicentino e Gianpaolo Dorigo- 1.  Ed. – São Paulo : 

Scipione, 2010. P. 127 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é a letra A. Oficialmente as instituições do Estado já existem no Brasil há mais de 450 anos e, 

naturalmente, apresentaram as mais diversas formas ao longo desses quatro séculos e meio de história. 

Desconsiderando-se as doações das 15 Capitanias Hereditárias iniciais, feitas a partir de 1532, experiência 

administrativa fracassada, a origem do Estado no Brasil data da implantação do Governo-Geral em Salvador na Bahia, 

no ano de 1549. A sua função primeira, além de garantir o funcionamento da indústria açucareira e da extrativista, 

era a assegurar ao Reino de Portugal a posse, a mais extensa possível, do perímetro litorâneo da terra recém 

descoberta. Paralelamente a isto, a Companhia de Jesus, representada pelo padre Manoel da Nóbrega, aliada ao 

estado absolutista lusitano, encarregada do Apostolado, assumia a função de catequese dos índios espalhados pela 

vastidão territorial brasileira. Assim, enquanto a administração do Governo Geral garantia a ocupação, lutando para 

https://www.infoescola.com/historia-do-brasil/plano-de-metas/
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Economia/PlanodeMetas


 

 

afastar os invasores estrangeiros (franceses, holandeses calvinistas), os jesuítas dedicavam-se ao pastoreio das almas 

nativas e à educação dos quadros coloniais por meio de 17 colégios. O governador vindo de Lisboa e o prior da Ordem 

de Jesus unidos na luta contra a pirataria e contra a heresia e o paganismo. Pacto este - do Absolutismo com a Contra-

Reforma - que estendeu-se por 210 anos (1549-1759), até que a Reforma Pombalina pôs fim a ele. O novo regime 

instalado em Portugal (1750-1777) considerava o poder dos jesuítas como uma ameaça aos princípios centralizadores 

do Estado, assim sendo o Marquês do Pombal, primeiro-ministro de D. José I, determinou a expulsão da Companhia 

de Jesus de Portugal e das suas colônias, em 1759. No Brasil, os colégios jesuítas foram fechados e as missões 

destruídas, sendo substituídos por escolas municipais e pela preocupação cientifica no sentido de fazer os súditos 

não apenas serem seguidores da fé católica mas obedientes às exigências do Despotismo Ilustrado. A “ditadura 

humanista”, ao tempo em que reprime a nobreza feudal lusitana, decreta a abolição da escravização indígena (1757) 

Promovida a Vice-Reino, a colônia do Brasil, sob o impacto da descoberta do ouro e dos diamantes nas Minas Gerais, 

troca sua capital de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763. 

 

Fontes: 
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Documentação, 1965 
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 Fausto, Boris – A Primeira República, São Paulo, Difel 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A reposta correta é a letra A. Após o fim da Idade Média, teve início a Idade Moderna. E com ela, veio um novo 

sistema econômico (neste caso, era mais uma doutrina), com muitas mudanças. Na Idade Média, por “culpa” do 

feudalismo, as riquezas de um indivíduo eram medidas pelo tamanho de suas terras. Já com o mercantilismo, a 

produção artesanal e o comércio passaram a movimentar a economia. Veio “acoplado” ao absolutismo, que visava 

alcançar o máximo possível de desenvolvimento econômico, por meio do acúmulo de riquezas (pois quanto maior a 

quantidade de riquezas de um reino, maior seria seu prestígio e seu poder, ele seria respeitado por outros reinos). 

Uma das principais características do Mercantilismo era o acúmulo de metais preciosos, como ouro e prata. A 

economia com base na troca de produtos agrícolas foi substituída aos poucos pela economia com base na troca de 

mercadorias por dinheiro, o que tornou necessário aumentar a quantidade de moedas em circulação na Europa. O 

Metalismo – uma das principais características do mercantilismo – consistia no acúmulo de metais preciosos (ouro e 

prata). O governo incentivava o desenvolvimento das indústrias em seus territórios, pois exportar manufaturas 

rendia bons lucros. Para estimular a indústria nacional e evitar a saída de moedas para outros países, o governo criava 

vários impostos e taxas, tentando evitar a entrada de produtos vindos do exterior. Isso era chamado de 

Protecionismo Alfandegário. O Pacto Colonial estipulava que as colônias europeias deveriam fazer comércio apenas 

com suas metrópoles. Eles abusavam da tática de “vender caro e comprar barato”, inclusive no ciclo econômico do 

açúcar, que ocorreu no Brasil Colonial. A intervenção do estado na economia foi marcante. O rei absolutista 

determinava a quantidade de impostos e controlava o mercado. A balança comercial favorável consistia no esforço 

do país para exportar mais do que importar, assim mais moedas entrariam do que sairiam, favorecendo a situação 

financeira daquele país. As colônias de exploração desempenhavam um grande papel nesta época, pois a riqueza de 

um país na Europa estava diretamente ligada à quantidade de colônias que ela possuía para a exploração. 

Fontes: 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é a letra D. Em sua fala de abertura dos trabalhos no Parlamento, em 1888, a princesa Isabel disse 

que o Brasil precisava ser uma pátria livre da escravidão. Logo depois o governo encaminhou a proposta que viria a 

ser a Lei Áurea. O deputado Joaquim Nabuco passou a ser o principal articulador da aprovação da proposta, ainda 

que o governo da época fosse liderado por um partido diferente do seu, e o chefe do governo, o deputado João 

Alfredo, fosse seu maior adversário em Pernambuco. Essa postura moral de Nabuco lhe dá uma grandeza ainda maior 

do que a própria luta pela abolição. Se a princesa tivesse dito que seu lema seria “Brasil: pátria sem escravidão”, sem 

o governo apresentar o projeto da Lei Áurea, sua mensagem teria atendido a crescente consciência nacional da 

necessidade de abolir a escravidão, mas sem transformar o lema em um ato realizador. As notícias desse teor, 

geralmente, diziam que os senhores concederam a liberdade aos escravizados, mas tendo como condição 

determinado tempo de serviço, e às vezes traz especificado, que era tempo de serviço até fazerem a colheita do café 

daquele ano. Além dessa informação, o jornal por vezes exalta que essa era uma atitude humanitária dos senhores, 

mas na verdade, segundo Walter Fraga Filho era um meio de conter a crescente insatisfação da população cativa e 

evitar problemas na produção. Ao jornal, na época, cabia filtrar as notícias e dar a elas o teor que interessasse às 

elites que o subvencionavam. Dessa forma, dificilmente um jornal manteria a neutralidade na narrativa dos fatos, 

que tinham um forte cunho político. 

Fontes: 

 BOULOS, Júnior Alfredo História & cidadania: volume único—I ed.—São Paulo: FTD, 2011.p 458. 

 VICENTINO, Claudio. História geral e do Brasil,/ Claudio Vicentino e Gianpaolo Dorigo- 1.  Ed. – São Paulo : 

Scipione, 2010. P. 478 
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mentosdecisivos-GeorgeVidipo-Anphu-rio2016.pdf 

 BARBOSA, Marialva. História Cultural da Imprensa: Brasil 1800-1900. Rio de Janeiro: Maud X, 2010. _____. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é a Letra C. Muralismo é o tipo de arte que tem como suporte paredes e painéis permanentes. 

Assim, está particularmente ligado à arquitetura. Também conhecido como pintura mural ou arte mural, o muralismo 

propicia uma relação de proximidade com o público. Isso acontece na medida em que suas obras são encontradas 

nas ruas e exploram problemas sociais, bem como temas históricos. A arte muralista desempenha um papel social 

bastante forte, já que ela se aproveita da exposição pública para manifestar-se de forma crítica. Marcando forte 

presença no México, onde surgiu esse movimento artístico, as primeiras manifestações do que viria a se tornar o 

muralismo são as pinturas rupestres. Pode-se dizer que o Muralismo é uma arte mexicana que surgiu na primeira 

metade do século XX no México. É nessa altura também que tem início a Revolução Mexicana (1910), momento 

histórico que inspirou os artistas a expressar seus pensamentos críticos. Por isso, essa manifestação artística revela 

muito do que se vivia no México. Era um momento em que, sem dúvida, o povo carregava um sentimento forte de 

compromisso libertário. Para entender a gravidade desse acontecimento, leia Revolução Mexicana. Em 1920, após 

assumir o cargo de Secretário da Educação, Vasconcelos Calderon propôs a construção de murais. O objetivo era que 

eles retratassem a história do México e promovessem o nacionalismo. Para dar andamento ao seu projeto de arte, 

Vasconcelos Calderon convidou três artistas. Eles eram Diego Rivera (1886-1957), David Alfaro Siqueiros (1896-1974) 

e José Clemente Orozco (1883-1949). Pelo fato de terem sido os impulsionadores do movimento muralista, ficaram 

conhecidos como “os três grandes”. O maior representante dessa arte é Diego Rivera (1886-1957), artista que 

promoveu a popularidade do Muralismo. Isso aconteceu em virtude do sucesso dos murais gigantescos pintados pelo 

artista. Seus murais podem ser vistos nos Estados Unidos, na Polônia e na China. 

Fontes: 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) configura-se como um texto principalmente informativo tendo em vista o caráter contemporâneo 

do tema escolhido pelo autor para ser referenciado.” não pode ser considerada correta. Os textos informativos têm 

o objetivo de abordar algum tema e transmitir conhecimento a respeito desse tema, transmitir dados e conceitos. 

Isso é o que acontecem em reportagens de revistas e jornais, verbetes de dicionários e enciclopédias, artigos de 

divulgação científica e livros didáticos. A maioria dos leitores quando tem em mãos um texto informativo tem a 

expectativa de aprender alguma coisa com a leitura. Incluímos neste tipo de textos: notícias, reportagens, artigos 

diversos, anúncios etc. Incluímos também a correspondência, embora possa haver cartas que se encaixariam melhor 

num modelo literário. No entanto, a maior parte de correspondência que recebemos e enviamos tem como 

finalidade informar algo concreto. A alternativa “B) trata-se de um texto argumentativo, demonstrando como uma 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historia-america/muralismo-revolucao-mexicana.htm
https://conceitos.com/muralismo/


 

 

de suas características acentuado teor crítico, com presença de humor e ironia.” foi considerada correta. O texto 

apresentado é uma crônica argumentativa em que a argumentação é a sua principal marca. Ela é muito utilizada 

pelos meios de comunicação, sobretudo os jornais e as revistas. Em resumo, a crônica argumentativa funde aspectos 

da crônica e dos textos argumentativos e se aproxima do Artigo de Opinião. Os cronistas, autores que escrevem as 

crônicas, expressam nesse tipo de texto um tema e sua posição, ponto de vista ou juízo de valor sobre tal assunto. A 

crônica argumentativa apresenta argumentos, não se tratando de um texto meramente informativo. Uma 

importante característica das crônicas é o acentuado teor crítico, com presença de humor, ironia e sarcasmo, como 

é possível ver nas imagens apresentadas no texto tais como a utilização de um nome de uma marca de cimento 

“Argamassa Cimentcola Quartzolite” em meio à construção de um argumento, destoando – aparentemente – dos 

outros exemplos dados. A alternativa “D) a fusão do estilo jornalístico e literário permite identificar como principal 

característica textual a elaboração da linguagem como forma de expressão.” não pode ser considerada correta.  A 

Função Poética caracteriza-se pela preocupação com a forma do discurso, ou seja, o modo utilizado para transmitir 

uma mensagem, não é esta a principal característica textual do texto apresentado. Essa função da linguagem é 

encontrada nas obras literárias, e muitas vezes é confundida com a função emotiva. Na função poética, o mais 

importante é a mensagem em si. A alternativa “A) o registro e apresentação textual de fatos e saberes da realidade 

são prioridade na sua construção.” não pode ser considerada correta, pois, apesar de haver registro de fatos e 

saberes da realidade, tais elementos não são prioridade na construção textual, mas sim a argumentação 

demonstrada pelo autor.  

Fonte:  

 Platão & Fiorin. Para entender o texto. 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) a partir de uma linguagem em que predomina o exagero.” não pode ser considerada correta. A 

hipérbole é a expressão do exagero. É figura de linguagem classificada como figura de pensamento. E por isto mesmo, 

constitui recurso estilístico capaz de aumentar a expressividade do texto. Para conceituar a Hipérbole podemos dizer, 

portanto, que é uma forma de expressão exagerada que tem por objetivo enfatizar a mensagem do texto. Exemplos: 

“Já te avisei um bilhão de vezes!; Se você for embora chorarei rios de lágrimas!; As crianças estavam mortas de sede.; 

Que calor infernal!; Esta história me faz morrer de rir.” Em “foi a disseminação da escrita como principal forma de 

comunicação o que criou as condições para a sua própria morte”. ocorre não um exagero, mas o uso de uma 

metáfora, o que implica em uso da linguagem conotativa. O vocábulo “morte” denota o seu “fim”, não representando 

o mesmo sentido visto em “estou morto de fome”, por exemplo; tendo assim representado o sentido conotativo.  A 

alternativa “A) de modo exclusivamente conotativo.” não pode ser considerada correta tendo em vista os 

argumentos já apresentados.  A alternativa “B) de modo exclusivamente denotativo.” não pode ser considerada 

correta, conforme os argumentos apresentados anteriormente.  

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

03 06 05 04 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) remete ao desequilíbrio quanto ao processo de comunicação a que se refere o autor do texto 

“Alfabeto de emojis”.” não pode ser considerada correta, pois não há referência a um desequilíbrio quanto ao 

processo de comunicação no texto “Alfabeto de emojis”, mas sim uma reestruturação. A alternativa “A) utiliza a 

ironia para desmistificar a oposição que o autor faz às novas formas de comunicação em massa.” não pode ser 

considerada correta. A ironia é uma figura por meio da qual se diz o contrário do que se quer dar a entender; uso de 

palavra ou frase de sentido diverso ou oposto ao que deveria ser empregado para definir ou denominar algo. Na 

charge, não ocorre, portanto, o uso de ironia. A alternativa “C) exemplifica o sentido de um discurso paradoxal a que 



 

 

se faz referência por meio do termo “paradoxalmente”, no início do texto.” foi considerada correta, pois, o paradoxo 

contido no que afirma o professor, revela-se na contradição do discurso, e disto surge o humor/ironia deste 

quadrinho. A alternativa “D) apresenta uma situação real de discurso em que se pode comprovar que novas 

realidades de comunicação devem ser aceitas considerando a compreensão da mensagem.” não pode ser 

considerada correta, pois, não há apresentação de novas realidade de comunicação na charge, a situação é a 

tradicional em que uma pessoa fala, a outra escuta e responde: emissor e receptor.  

Fonte: 

 O próprio texto.  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

04 01 06 02 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) caracteriza, de forma objetiva, o termo que o antecede.” não pode ser considerada correta. O 

enunciado propõe: Em “O alfabeto latino, este fantástico conjunto de 26 letras que, combinadas infinitamente, 

podem nomear realidades tão distintas quanto ‘sol’, ‘cunilingus’, ‘schadenfreud’ e ‘Argamassa Cimentcola 

Quartzolite’, começou sua lenta caminhada em direção ao brejo em setembro de 1982.” (1º§); o adjetivo “fantástico” 

indica o ponto de vista do enunciador, deste modo, pode-se afirmar que ocorre subjetividade e não objetividade 

nesta expressão. A alternativa “A) antecipa a discussão que será desenvolvida no texto.” não pode ser considerada 

correta, pois, as ideias discutidas no texto se tratam da reformulação da comunicação por meio de um novo código, 

o que não é antecipado pelo trecho sublinhado. A alternativa “C) coloca em evidência a função da linguagem quanto 

à comunicação.” não pode ser considerada correta, pois, o trecho sublinhado fala sobre a nomeação e não sobre a 

comunicação. Os termos destacados fazem parte do texto em análise e não havia necessidade de conhecer seu 

significado exato, sendo que a compreensão necessária para a resolução da questão emerge do contexto.  

Fonte: 

 O próprio texto.  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

05 02 01 07 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o segundo parágrafo do texto: 

“Foi ali, não muito depois da derrota do Brasil para a Itália de Paolo Rossi, que o cientista da computação Scott 

Fahlman sugeriu a colegas de Carnegie Mellon University, com os quais se comunicava online, usarem :-) para 

distinguirem as piadas dos assuntos sérios. Mal sabia o tal Scott que aquela inocente boca de parêntese era o 

protótipo da goela que viria a engolir quase 3.000 anos de alfabeto como se fosse uma sopa de letrinhas.” 

Primeiro “que” = o “que” não retoma elemento anterior, portanto, não se trata de um elemento de função anafórica.  

“os quais” = “colegas de Carnegie Mellon University” (função anafórica) 

Segundo “que” = não retoma elemento anterior.  

Terceiro “que” = “goela” (função anafórica) 

Fonte:  

 O próprio texto.  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 
 
 
 
 



 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

06 03 07 01 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) O autor estabelece uma oposição acirrada contra todo e qualquer tipo de linguagem não verbal, 

usando para isso ataques a este tipo de linguagem por meio de sua argumentação.” não pode ser considerada 

correta. A linguagem não- verbal utiliza dos signos visuais – entre outros -  para ser efetivada, por exemplo, as 

imagens nas placas e as cores na sinalização de trânsito. Deste modo, a alternativa torna-se incorreta por generalizar 

a crítica do autor a todo e qualquer tipo de linguagem não verbal, o que não é verdade. O termo “integração” não 

foi utilizado em momento algum na questão em análise, conforme afirma o recorrente. A alternativa “B) O 

florescimento de uma nova linguagem declara uma possível evolução na comunicação estabelecida através dos 

tempos pela humanidade.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o texto, há, pelo contrário, um 

retrocesso, e não uma evolução: “Teremos voltado ao tempo dos hieróglifos e não me assombra se as condições de 

vida regredirem às do antigo Egito,[...]” 

Fonte:  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 Questão em análise. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

07 04 03 06 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) V, V, V, V.” não pode ser considerada correta, pois, a afirmativa “Na Redação Oficial, é necessário 

que seja manifestado posicionamento do redator objetivo e claro em relação ao assunto tratado.” não é verdadeira. 

Os princípios que regem a Redação Oficial são 4: impessoalidade, formalidade, concisão, nível de linguagem. A 

impessoalidade decorre da “ausência de impressões individuais de quem comunica”, “da impessoalidade de quem 

recebe a comunicação, com duas possibilidades”, “do caráter impessoal do próprio assunto tratado”. É preciso 

ressaltar que como é o servidor público quem redige as comunicações oficiais, necessita-se manter o grau de 

impessoalidade, sem interferência da opinião. O enunciado da questão “Acerca dos princípios que regem a Redação 

Oficial, analise as afirmativas a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.” não permite que haja 

dúvidas em relação à resolução da mesma.  A afirmativa “A utilização dos pronomes de tratamento de forma correta 

é imprescindível para que haja formalidade e padronização nas comunicações.” é verdadeira, de acordo com o 

manual de redação da Presidência da República: “Além disso, é necessário que haja formalidade, padronização, nas 

comunicações, utilizando, para isso, os pronomes de tratamento.” 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

08 09 10 08 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata da Lei n. 5.810/1994, assunto previsto no conteúdo programático relativo à Legislação, conforme 

Anexo II do Edital. O enunciado pede que seja marcada a assertiva correta, quanto ao regime disciplinar dos 

servidores. A assertiva “a” está correta e corresponde à literalidade do art. 198, §3º da norma. A assertiva “b” é falsa, 

pois limita a possibilidade de recurso apenas à via judicial, contrariando o art. 105, 106 e 187. A assertiva “c” é falsa, 

pois, na condição de acionista, cotista ou comanditário, o servidor pode exercer o comércio, conforme exceção 

prevista no art. 190, inciso XIV. A assertiva “d” é falsa, pois o art. 185, parágrafo único determina a anotação da 

penalidade no assentamento funcional do servidor. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido. 

Fonte: Lei Estadual n. 5.810/94 

 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm


 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

12 14 18 16 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar para as provas branca, verde e 
amarela. 
Procedente: Gabarito alterado para alternativa “A” somente para prova azul 
Houve erro material na publicação do gabarito somente na prova azul. 
As demais alegações solicitam a alteração do gabarito da questão para a letra D, neste caso a banca julga 

improcedente. Sustenta o recurso que para Piaget diz que é preciso interação, o contato com o ambiente para que 

haja o desenvolvimento, pois ele não se dá espontaneamente. No entanto, segundo Piaget, o desenvolvimento 

mental é lento, porque ele obedece fases que ocorrem sucessivamente através de estágios, não sendo possível que 

uma criança “pule”, por exemplo, do período sensório motor para o estágio das operações formais sem passar pelo 

pré-operatório. Neste sentido é lento, ainda que cada criança tenha o seu tempo diferenciado e, portanto, com suas 

peculiaridades e particularidades. Na perspectiva construtivista de Piaget, o começo do conhecimento é a ação do 

sujeito sobre o objeto, ou seja, o conhecimento humano se constrói na interação homem-meio, sujeito-objeto. 

Conhecer consiste em operar sobre o real e transformá-lo a fim de compreendê-lo, é algo que se dá a partir da ação 

do sujeito sobre o objeto de conhecimento. As formas de conhecer são construídas nas trocas com os objetos, tendo 

uma melhor organização em momentos sucessivos de adaptação ao objeto 

Fonte:  http://coral.ufsm.br/lec/02_00/Cintia-L&C4.htm, https://brasilescola.uol.com.br/psicologia/psicologia-do-

desenvolvimento.ht 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

13 15 11 18 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que falta uma resposta correta. No entanto, a resposta é cópia fiel do corpo da lei, portanto, a 

questão e seu gabarito é procedente. As demais estariam corretas se fossem redigidas conforme segue: 

A critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na composição 

de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular - BNCC e dos itinerários formativos, considerando 

os incisos I a V do caput e não a educação técnica como se apresenta na questão. 

A organização das áreas e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios 

estabelecidos em cada sistema de ensino.  

A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará a inclusão de 

vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo 

uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. 

Fontes: 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

 http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm  

 http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art4 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

15 20 12 13 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Sustenta o recurso que outras fontes também apontam Neill como influenciador da Pedagogia Não Diretiva. A banca 

confirma as informações e questão foi anulada, pois de fato encontrou o autor referenciado nas duas escolas: 

libertária e renovada não diretiva.  

http://coral.ufsm.br/lec/02_00/Cintia-L&C4.htm


 

 

Fonte:  

 Tendências Pedagógicas na Prática Escolar – José Carlos Libâneo 

 http://frankvcarvalho.blogspot.com/2012/06/alexander-neill-e-educacao-libertaria.html 

 https://www.slideshare.net/LEONARDORODRIGUESDAS3/quadro-sntese-tendncias-pedaggicas 

 Tendências Pedagógicas Brasileiras  https://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/tendencias-

pedagogicas-brasileiras.htm 

 Alexander Neill e a Educação Libertária http://frankvcarvalho.blogspot.com.br/2012/06/alexander-neill-e-

educacao-libertaria.html 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

16 18 19 12 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que houve erro na divulgação do gabarito. Improcedente o recurso, pois, no primeiro caso, o 

argumento é: “ que não tem nexo dizer que a avaliação é estática”, no segundo: que “não condiz com a concepção 

de Luckesi”.  Ora,  o comando expressa: “ Partilhando da concepção de Luckesi, a avaliação com função classificatória, 

e com função diagnóstica RESPECTIVAMENTE” ....   e o gabarito: “ constitui um instrumento estático, freando o 

processo de crescimento e desenvolvimento do indivíduo”. No caso, é a avaliação CLASSIFICATÓRIA que é estática, 

que não promove crescimento, e não a diagnóstica, esta sim, constitui um instrumento dialético do processo de 

avançar no desenvolvimento da ação, do crescimento para autonomia, do crescimento para a competência. O termo 

respectivamente garante esta relação e está de acordo com o postulado de Cipriano Carlos Luckesi. 

Fonte: Avaliação para Inclusão https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacoes/avaliacao-para-inclusao.htm 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

20 13 14 17 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que não há alternativa errada. Contudo, a única explicação incorreta apresentada para os planos 

genéticos estudados por Vygotsky é a B, e o erro é dizer que a filogênese independe da ontogênese. Desde que 

nascemos, interagimos com o meio, e desenvolvemos nosso psiquismo a partir dos conhecimentos acumulados 

historicamente pela humanidade. Também vamos vivenciando afetos e interesses que mobilizam nossas ações. 

Nesse sentido, é preciso considerar no estudo do desenvolvimento o plano da sociogênese, ou seja, a interação 

permanente como base da formação humana. Somos seres que nos desenvolvemos em sociedade, construindo 

cultura. Em outras palavras, nossa origem humana, nossa potencialidade, só se confirma se a ontogênse, nossa 

história de vida, nossas interações, nossas relações culturais e históricas forem positivas. Caso contrário, nem tudo 

que poderíamos ser potencialmente, que estaria presente em nossa filogênese, se confirma. 

Fonte: 

 Psicologia do Desenvolvimento Alessandra, Silva Xavier Ana Ignez Belém Lima Nunes 

 file:///C:/Users/sn1022290/Downloads/Psicologia%20do%20Desenvolvimento_2013.pdf 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

21 41 46 31 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Refer” significa aludir, falar sobre, comentar, chamar atenção para entre outros significados de cunho generalizante. 

 “Refer back to something/someone” significa usar coisa/pessoa/termo como referência/fonte/recurso semântico, 

apresentando, portando, sentido específico. 

http://frankvcarvalho.blogspot.com/2012/06/alexander-neill-e-educacao-libertaria.html
https://www.slideshare.net/LEONARDORODRIGUESDAS3/quadro-sntese-tendncias-pedaggicas
../../../../../Downloads/Psicologia%20do%20Desenvolvimento_2013.pdf


 

 

 “Editor”, em inglês, é pessoa que determina o conteúdo final de um texto, não sendo sinômino de “publisher” __ 

aquele que publica__ muito menos de “writer” _aquele que escreve o texto. 

Outros sinônimos para “bookmaker” poderiam ser bettor, bookie, gamester. 

“Bookmaker”, no texto, vem seguido de “do a brisk trade” que significa “fazem vigoroso comércio”, aludindo às 

apostas, especulação, controvérsia sobre o possível ganhador do Prêmio Nobel. 

O verbo “refer” em sentido generalizante, que conduz à produção de sentido mediante consistente tradução e 

interpretação do texto a que se reporta a referida questão, foi corretamente utilizado no entender da banca que, 

não encontrando justificativa para atender as solicitações recursais em relação à impropriedade/ inconsistência no 

uso de “refer”, ou a “erro” nos vocábulos que consistem nas opções de resposta, confirma o gabarito preliminar 

divulgado, a saber, Letra D.    

Fontes: 

 https://www.nytimes.com 

 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english 

 www.thesaurus.com 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

22 42 47 32 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O artigo indefinido “A” foi usado como classificador na expressão numérica “one million”. A expressão “one million” 

é adjetivadora/especificadora de “prize”, ou seja, “ a one million dollar prize” é o mesmo que “a prize of one million 

dollars”.  

“Charged” significa “cobrou”, ou seja, a academia do prêmio Nobel não poderia cobrar um milhão pelos prêmios já 

que ela os distribui. 

 Assim, não há respaldo para atender a solicitação recursal e confirma o gabarito preliminar divulgado para a questão, 

a saber, Letra B. 

Fontes:      

 Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University. Page 53-57. 

 https://www.nytimes.com 

 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english 

 www.thesaurus.com 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

23 43 48 33 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A fim de realizar a produção de sentido em relação a expressão/palavra/termo dentro de um texto, especialmente 

em exigência de nível superior de interpretação, o contexto e informações gerais fornecidas pelo texto são essenciais. 

A tese do texto é de que há sempre muitas ações na mídia, todos os anos, que surgem na tentativa de influenciar as 

eleições do Prêmio Nobel. A argumentação do autor para defender sua tese cita objetivos com os quais a academia 

foi criada e analisa o último dos escândalos relacionados ao Prêmio Nobel de literatura. O autor do texto, usa a 

expressão Me Too  movement para aludir àquelas 18 pessoas que apareceram para denunciar 

abusos/assédio/comportamento inadequado, em momento oportuno, ou seja,  após uma vítima fazer a primeira 

acusação.   

Não é possível fazer consulta à Internet durante a prova, portanto a questão afere as capacidades de leitura e 

interpretação mediante análise do texto da prova, feita com o devido nível superior previsto para o certame, 

independente de uma visão subjetiva, tendo como base as pistas textuais. 

https://www.nytimes.com/
https://www.nytimes.com/


 

 

  Julga-se perfeitamente pertinente o item “the volunteer offer to furnish information” (oferta voluntária de oferecer 

informação) para teor do “movimento do Eu Também”, que confirma-se no texto quando as 18 mulheres 

apresentam-se (come forward) para fazer acusações __observe-se que elas não foram intimadas para isso. Assim,  

não encontrando respaldo para atender as solicitações recursais de anulação da questão, confirma-se, assim, o 

gabarito preliminar divulgado para a referida questão, a saber, Letra D.  

Fonte: 

 https://www.nytimes.com 

 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english 

 www.thesaurus.com 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

24 44 49 34 

Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O texto recursal sustenta que a opção correta para a questão 24 é aquela representada pela palavra “Barely”, ou 

seja, essa é justamente a opção divulgada no gabarito preliminar para a questão 24. Acredita-se estar evidente no 

texto recursal um caso de confusão acontecida no momento de conferência do gabarito. 

Assim, não foi acatada a sugestão de alteração do gabarito preliminar divulgado e confirma que a resposta para a 

referida questão é a Letra B. 

Fontes: 

 https://www.nytimes.com 

 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english 

 www.thesaurus.com 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

26 46 32 21 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Temos um período conditional constituído por IF + Past Perfect + Condional Perfect, chamado de “Unreal Event”, ou 

seja, “If you hadn’t let the dog out” é uma estrutura iniciada por “if” e seu tempo verbal é o Past Perfect na sua forma 

negativa.  Ao Past Perfect  deveria seguir um Conditional Perfect, que é “he wouldn’t have been caught”, o que não 

aconteceu, incorrendo em inconsistência gramatical, pois além de não estar presente o “have”__ elemento essencial 

na formação de qualquer Perfect __  “be” deveria estar no Past Participle, “been”. A título de esclarecimento 

traduzimos: “Se você não tivesse deixado o cachorro sair, ele não teria sido pego”.  A diretiva da questão que o texto 

recursal julga ter prejudicado o entendimento da questão é “Marque o item correspondente à correção da parte 

inconsistente sublinhada.”, solicitava que o detectasse qual a parte inconsistente e assinalasse sua correspondente 

correção, obviamente só uma das partes sublinhadas continha falha gramatical, ou seja, era inconsistente. As outras 

partes sublinhadas são corretas. Torna-se, portanto, evidente, que houve falha na tradução e interpretação da 

diretiva da questão.        

 Assim, a banca não encontra respaldo para realizar quaisquer revisões gramaticais e não acata a observação de que 

os enunciados induziam a erro, confirmando o gabarito preliminar divulgado para a referida questão, a saber, Letra 

C.   

Fontes: 

 Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University. Page 398 

 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english 

 www.thesaurus.com 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

 

https://www.nytimes.com/
https://www.nytimes.com/


 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

30 50 36 25 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 A diretiva da questão é “Marque o item correspondente à correção da parte inconsistente sublinhada.” A tarefa que 

é solicitada é a de detectar dentre as partes sublinhadas qual seria inconsistente e assinalar sua correspondente 

correção, obviamente só uma das partes sublinhadas continha falha gramatical.  Na questão 30, a banca pontua que 

a inconsistência se encontra na parte sublinhada “making”, pois a forma gramatical, que o próprio texto recursal 

chama de “uso regular”, é “doing”. A palavra sublinhada “because” não apresenta erro algum, sendo seu uso 

plenamente gramatical na estrutura em questão. 

Evidencia-se, no entender da banca, que o recorrente falhou ao traduzir e interpretar a diretiva da referida questão 

e, assim sendo, não foi encontrado respaldo para atender a solicitação recursal. Diante do exposto, confirma-se o 

gabarito preliminar divulgado para a questão, a saber, Letra B.  

Fontes: 

 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english 

 www.thesaurus.com 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

31 21 37 26 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 Existem na língua inglesa vários modos de se expressar ação futura, não apenas as clássicas “Going to future” e 

“Future with Will”. O Simple Present também pode indicar futuro, assim como o Present Continuous, basta o 

contexto deixar a ideia de futuro esclarecida, ou seja, estruturas que usamos, inclusive em português, no presente 

simples podem ter valor de futuro. Por exemplo, “Viajo daqui a alguns meses” tem verbo no presente, mas indica 

tempo futuro. O mesmo ocorre em inglês. Na prova temos:    

Fay: I guess that’s it, Tony. I’m leaving for good. (Acho que já chega, Tony. Estou indo embora para sempre) 

Tony: Let me get it straight, how come you’ve made that decision? (Deixe eu ver se entendi direito, por que você 

tomou essa decisão?) 

What will Fay do? (O que Fay fará?) 

D) She is meant to be gone permanently. (Ela quer dizer ir embora permanentemente) 

 Assim, não há respaldo para acatar a observação de que a questão está mal formulada, confirmando o gabarito 

preliminar divulgado para a referida questão, a saber, Letra D.          

Fontes: 

 Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University. Page 186 

 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english 

 www.thesaurus.com 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

33 23 39 28 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 A única resposta inteiramente correta para responder a questão é a Letra B porque a personagem Marsha fez uma 

pergunta usando Simple Past,  “What did that character want?” (O que aquele camarada/sujeito/figura/personagem 

queria?” O Simple Past se refere a tempo passado definido e concluído e a opção B é que utiliza tal tempo verbal. A 

opção C tem como tempo verbal principal o Present Perfect, que é usado para ações que recorrentes do tempo 

passado até o tempo presente, ações repetidas, etc. A banca relembra que a precisão de análise em nível de 

conhecimento superior como requer o certame deve atentar e focar-se também nas pistas gramaticais as quais 

fundamentam a escolha. 

http://www.thesaurus.com/


 

 

Assim, não há respaldo para acatar a solicitação do texto recursal, confirmando o gabarito preliminar divulgado para 

a referida questão, a saber, Letra B.          

Fontes: 

 Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University. Page 438-442 

 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english 

 www.thesaurus.com 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

35 25 41 30 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Apenas a tradução do diálogo, realizada de modo significativo e consistente, é suficiente para responder os 

questionamentos      

Marian: What if mom finds out you’ve smuggled a dog into the basement? (E se a mamãe descobre que você trouxe 

um cachorro para o porão clandestinamente/contrabandeou um cachorro para o porão?) 

Arthur: I will cross that bridge when I come to it. (Pensarei nisso quando chegar a hora/Quando me deparar com isso 

eu penso) 

A frase dita pela personagem Arthur, amplamente utilizada em inglês, não deixa dúvidas de que ele não deseja 

pensar/encarar o problema agora e vai deixar para mais tarde sua tomada de decisão, se o problema acontecer. 

Assim, não há respaldo para acatar a solicitação do texto recursal, confirmando o gabarito preliminar divulgado para 

a referida questão, a saber, Letra B.          

Fontes: 

 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english 

 www.thesaurus.com 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

38 28 44 46 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A diretiva da questão é “Classroom interaction research does not do without” (A pesquisa sobre a interação em sala 

de aula não sobrevive sem), sendo a única resposta possível, em face das informações presentes no texto,  “Data” 

(dados), os quais são obtidos através de vários meios físicos e técnicas desde os anos 60. Não é possível considerar-

se a opção “assemble” (montar__ significando juntar peças de alguma máquina__ reunir, congregar, etc) porque o 

texto cita clara e recorrentemente técnicas de gravação, filmagem, entrevistas, uso de computador, tecnologia digital 

para fornecer os dados de pesquisa.  

 Assim, não há respaldo para acatar a solicitação do texto recursal, confirmando o gabarito preliminar divulgado para 

a referida questão, a saber, Letra A.          

Fontes: 

 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english 

 www.thesaurus.com 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

39 29 45 47 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
 As observações relativas à questão  foram acatadas e fica confirmada a alteração do gabarito preliminar divulgado 

porque, de acordo com o texto a que se refere a questão  “Sometimes, classroom recordings have been 

supplemented by interviews of different kinds, and ethnographic information on factors such as ethnicity or social 

class. 



 

 

(Algumas vezes, gravações de sala de aula têm sido suplementadas por entrevistas de diferentes tipos, e informação 

etnográfica sobre fatores tais como etnia ou classe social), ou seja, os exemplos de informação etnográfica dados no 

texto referem-se a “racial backgrounds”. Assim, fica registrado a alteração do gabarito preliminar divulgado para a 

questão  que passa a ser Letra D. 

Fontes: 

 www.rug.nl/staff/tom.koole/classroominteractionkoole 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

40 30 21 36 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A diretiva da questão  não apresenta ambigüidade, é bastante objetiva porque o conhecimento gramatical que será 

cobrado não é mencionado__ nem deve ser__ uma vez que se busca aferir, em primeiro lugar, porque “spreading” 

foi usado na linha 05 e, em segundo lugar, qual a outra opção em que um Gerúndio não foi usado seguindo a mesma 

regra de uso/padrão de uso de “spreading” na linha 05. A regra que obriga o uso de “spreading” (Gerúndio) na linha 

05 é do verbo usado imediatamente após uma preposição, o que também ocorre com “exhibiting”, “displaying”, e 

“defending”, todos usados no mesmo padrão, ou seja, imediatamente após uma preposição. 

 Assim, não há respaldo para acatar a solicitação do texto recursal, confirmando o gabarito preliminar divulgado para 

a referida questão, a saber, Letra B.          

Fontes: 

 Swan, Michael. Practical English Usage. 3rd ed. Oxford University. Page 273 

 www.wseas.us/e-library/conferences/2013 

 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english 

 www.thesaurus.com 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

41 31 22 37 

Recurso procedente. Gabarito alterado para a alternativa A. 
 As observações relativas à questão  foram acatadas e fica confirmada a alteração do gabarito preliminar divulgado 

porque, de acordo com o texto a que se refere a questão , “enables” L 05 significa “allows”, ou seja, “permits, makes 

it possible, etc”. Assim, a banca registra a alteração do gabarito preliminar divulgado para a questão  que  passa a ser 

Letra A. 

Fontes: 

  www.wseas.us/e-library/conferences/2013 

 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english 

 www.thesaurus.com 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

42 32 23 38 

Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não há observação alguma relativa à questão no texto recursal. As tentativas de argumentação, apresentadas em 

segmentos desconexos, que constam do texto recursal não apresentam qualquer fundamentação que possa ser 

analisada. 

 

 

 

http://www.wseas.us/e-library/conferences/2013
http://www.wseas.us/e-library/conferences/2013


 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

44 34 25 40 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O texto diz nas linhas 10, 11, 12 “Despite the globalization of the economy, and  the emergence of international 

political institutions, global dissemination of culture (mass media, education, modernization, urbanization, the 

spread of literacy) from the late 20th century has strengthened national identities.”  = Apesar da globalização da 

economia e da emergência de instituições políticas internacionais, a disseminação global da cultura (mídia de massas, 

educação, modernização, urbanização, e o aumento da alfabetização) a partir do século 20 tem fortalecido as 

identidades nacionais. 

Não é verdadeiro que as referidas linhas do texto apresentem mais de um fator que tenha fortalecido as identidades 

nacionais, basta observar-se a expressão “apesar de” que inicia o período e que tem relação de exclusão com os dois 

primeiros fatores mencionados, observando-se ainda que o verbo “has” está no singular, portanto refere-se a apenas 

um item como sujeito. 

 Assim, não há respaldo para acatar a solicitação do texto recursal, confirmando o gabarito preliminar divulgado para 

a referida questão, a saber, Letra A.          

Fonte: 

 www.wseas.us/e-library/conferences/2013 

 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english 

 www.thesaurus.com 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

45 35 26 41 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 O texto diz que “The identities represent the defense against unpredictability, disorder, and changes of 

globalization.” (As identidades representam uma defesa contra a imprevisibilidade, desordem, e as modificações da 

globalização). A diretiva da questão é “According to the text, identity defies” (De acordo com o texto, a identidade 

desafia) e a única resposta possível mediante a análise das pistas do texto é a opção “instability” (instabilidade) que 

contempla as palavras do texto: imprevisibilidade, desordem, modificação. Ressalta-se que se tem como ferramenta 

de análise os conhecimentos linguísticos e o texto, este último sempre tomado com base para confirmação de 

inferências e referencial semântico.  

Assim, não há respaldo para acatar a solicitação do texto recursal, confirmando o gabarito preliminar divulgado para 

a referida questão, a saber, Letra B.          

Fonte: 

 www.wseas.us/e-library/conferences/2013 

 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english 

 www.thesaurus.com 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

46 36 27 48 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O texto diz “Each grammar point was listed, rules on its use were explained, and it was illustrated by sample 

sentences.” ( Cada ponto gramatical era listado, regras sobre seu uso eram explicadas, e ilustradas por sentenças 

exemplo). Em termos práticos, se os significados de diferentes vocábulos/expressões podem ser usados em alguns 

contextos, sem alteração de seu sentido, temos que são vocábulos/expressões sinônimas. Este é, inegavelmente, o 

caso de “sample sentences” e “ instance sentences” que têm o mesmo significado, são expressões sinônimas, podem 

http://www.wseas.us/e-library/conferences/2013
http://www.wseas.us/e-library/conferences/2013


 

 

ser usadas dentro do contexto apresentado como referência __ o texto da questão__ sem qualquer modificação de 

sentido.  

Assim, não há respaldo para acatar a solicitação do texto recursal, confirmando o gabarito preliminar divulgado para 

a referida questão, a saber, Letra C. 

Fonte: 

 Approaches and Methods in Language Teaching, Richards and Rodgers. Pág. 5-6.         

 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english 

 www.thesaurus.com 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

48 38 29 50 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 Finocchiaro e Brumfit (1993) elaboraram uma lista contendo os aspectos relevantes que caracterizam o 

Communicative Language Teaching e ainda os contrastaram com aspectos característicos do Método Audiolingual. 

Os itens que constituem as opções da questão 48 encontram-se nessa lista, mais que isso, os itens B, C, e D foram 

literalmente reproduzidos como estão na lista original (vide referências), não apresentando, portanto, qualquer falha 

gramatical ou semântica. O item A “grammatical explanation is avoided” (explicação gramatical é evitada) é claro e 

objetivo, mas não descreve um aspecto do CLT porque na mesma lista, já mencionada, temos que “any 

device/instrument/strategy/ arrangement that helps the learners is accepted--varying according to their age, 

interest, etc. (qualquer dispositivo/instrumento/estratégia/providência que ajude os aprendizes é aceita—variando 

de acordo com a idade, interesse deles, etc). O item A afirma que explicar gramática é evitado em CLT, o que não é 

verdadeiro __ a redação do item não apresenta qualquer problema estrutural ou carece do uso de um modal__ muito 

pelo contrário, o uso de um modal poderia produzir dúvida quanto à interpretação do item.    

 Assim, não há respaldo para acatar as solicitações recursais, confirmando o gabarito preliminar divulgado para a 

questão, a saber, Letra A. 

Fontes: 

 Approaches and Methods in Language Teaching, Richards and Rodgers.P. 156-157         

 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english 

 Collins Cobuild English Language Dictionary. Collins Publishers. 

  

 
Cargo: Professor Classe I Nível A - Matemática 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

01 05 02 03 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) configura-se como um texto principalmente informativo tendo em vista o caráter contemporâneo 

do tema escolhido pelo autor para ser referenciado.” não pode ser considerada correta. Os textos informativos têm 

o objetivo de abordar algum tema e transmitir conhecimento a respeito desse tema, transmitir dados e conceitos. 

Isso é o que acontecem em reportagens de revistas e jornais, verbetes de dicionários e enciclopédias, artigos de 

divulgação científica e livros didáticos. A maioria dos leitores quando tem em mãos um texto informativo tem a 

expectativa de aprender alguma coisa com a leitura. Incluímos neste tipo de textos: notícias, reportagens, artigos 

diversos, anúncios etc. Incluímos também a correspondência, embora possa haver cartas que se encaixariam melhor 

num modelo literário. No entanto, a maior parte de correspondência que recebemos e enviamos tem como 

finalidade informar algo concreto. A alternativa “B) trata-se de um texto argumentativo, demonstrando como uma 

de suas características acentuado teor crítico, com presença de humor e ironia.” foi considerada correta. O texto 

apresentado é uma crônica argumentativa em que a argumentação é a sua principal marca. Ela é muito utilizada 

pelos meios de comunicação, sobretudo os jornais e as revistas. Em resumo, a crônica argumentativa funde aspectos 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english


 

 

da crônica e dos textos argumentativos e se aproxima do Artigo de Opinião. Os cronistas, autores que escrevem as 

crônicas, expressam nesse tipo de texto um tema e sua posição, ponto de vista ou juízo de valor sobre tal assunto. A 

crônica argumentativa apresenta argumentos, não se tratando de um texto meramente informativo. Uma 

importante característica das crônicas é o acentuado teor crítico, com presença de humor, ironia e sarcasmo, como 

é possível ver nas imagens apresentadas no texto tais como a utilização de um nome de uma marca de cimento 

“Argamassa Cimentcola Quartzolite” em meio à construção de um argumento, destoando – aparentemente – dos 

outros exemplos dados. A alternativa “D) a fusão do estilo jornalístico e literário permite identificar como principal 

característica textual a elaboração da linguagem como forma de expressão.” não pode ser considerada correta.  A 

Função Poética caracteriza-se pela preocupação com a forma do discurso, ou seja, o modo utilizado para transmitir 

uma mensagem, não é esta a principal característica textual do texto apresentado. Essa função da linguagem é 

encontrada nas obras literárias, e muitas vezes é confundida com a função emotiva. Na função poética, o mais 

importante é a mensagem em si. A alternativa “A) o registro e apresentação textual de fatos e saberes da realidade 

são prioridade na sua construção.” não pode ser considerada correta, pois, apesar de haver registro de fatos e 

saberes da realidade, tais elementos não são prioridade na construção textual, mas sim a argumentação 

demonstrada pelo autor.  

Fonte:  

 Platão & Fiorin. Para entender o texto. 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

02 07 04 05 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) a partir de uma linguagem em que predomina o exagero.” não pode ser considerada correta. A 

hipérbole é a expressão do exagero. É figura de linguagem classificada como figura de pensamento. E por isto mesmo, 

constitui recurso estilístico capaz de aumentar a expressividade do texto. Para conceituar a Hipérbole podemos dizer, 

portanto, que é uma forma de expressão exagerada que tem por objetivo enfatizar a mensagem do texto. Exemplos: 

“Já te avisei um bilhão de vezes!; Se você for embora chorarei rios de lágrimas!; As crianças estavam mortas de sede.; 

Que calor infernal!; Esta história me faz morrer de rir.” Em “foi a disseminação da escrita como principal forma de 

comunicação o que criou as condições para a sua própria morte”. ocorre não um exagero, mas o uso de uma 

metáfora, o que implica em uso da linguagem conotativa. O vocábulo “morte” denota o seu “fim”, não representando 

o mesmo sentido visto em “estou morto de fome”, por exemplo; tendo assim representado o sentido conotativo.  A 

alternativa “A) de modo exclusivamente conotativo.” não pode ser considerada correta tendo em vista os 

argumentos já apresentados.  A alternativa “B) de modo exclusivamente denotativo.” não pode ser considerada 

correta, conforme os argumentos apresentados anteriormente.  

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

03 06 05 04 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) remete ao desequilíbrio quanto ao processo de comunicação a que se refere o autor do texto 

“Alfabeto de emojis”.” não pode ser considerada correta, pois não há referência a um desequilíbrio quanto ao 

processo de comunicação no texto “Alfabeto de emojis”, mas sim uma reestruturação. A alternativa “A) utiliza a 

ironia para desmistificar a oposição que o autor faz às novas formas de comunicação em massa.” não pode ser 

considerada correta. A ironia é uma figura por meio da qual se diz o contrário do que se quer dar a entender; uso de 

palavra ou frase de sentido diverso ou oposto ao que deveria ser empregado para definir ou denominar algo. Na 

charge, não ocorre, portanto, o uso de ironia. A alternativa “C) exemplifica o sentido de um discurso paradoxal a que 

se faz referência por meio do termo “paradoxalmente”, no início do texto.” foi considerada correta, pois, o paradoxo 

contido no que afirma o professor, revela-se na contradição do discurso, e disto surge o humor/ironia deste 

quadrinho. A alternativa “D) apresenta uma situação real de discurso em que se pode comprovar que novas 



 

 

realidades de comunicação devem ser aceitas considerando a compreensão da mensagem.” não pode ser 

considerada correta, pois, não há apresentação de novas realidade de comunicação na charge, a situação é a 

tradicional em que uma pessoa fala, a outra escuta e responde: emissor e receptor.  

Fonte:  

 O próprio texto.  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

04 01 06 02 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) caracteriza, de forma objetiva, o termo que o antecede.” não pode ser considerada correta. O 

enunciado propõe: Em “O alfabeto latino, este fantástico conjunto de 26 letras que, combinadas infinitamente, 

podem nomear realidades tão distintas quanto ‘sol’, ‘cunilingus’, ‘schadenfreud’ e ‘Argamassa Cimentcola 

Quartzolite’, começou sua lenta caminhada em direção ao brejo em setembro de 1982.” (1º§); o adjetivo “fantástico” 

indica o ponto de vista do enunciador, deste modo, pode-se afirmar que ocorre subjetividade e não objetividade 

nesta expressão. A alternativa “A) antecipa a discussão que será desenvolvida no texto.” não pode ser considerada 

correta, pois, as ideias discutidas no texto se tratam da reformulação da comunicação por meio de um novo código, 

o que não é antecipado pelo trecho sublinhado. A alternativa “C) coloca em evidência a função da linguagem quanto 

à comunicação.” não pode ser considerada correta, pois, o trecho sublinhado fala sobre a nomeação e não sobre a 

comunicação. Os termos destacados fazem parte do texto em análise e não havia necessidade de conhecer seu 

significado exato, sendo que a compreensão necessária para a resolução da questão emerge do contexto.  

Fonte: 

 O próprio texto.  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

05 02 01 07 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o segundo parágrafo do texto: 

“Foi ali, não muito depois da derrota do Brasil para a Itália de Paolo Rossi, que o cientista da computação Scott 

Fahlman sugeriu a colegas de Carnegie Mellon University, com os quais se comunicava online, usarem :-) para 

distinguirem as piadas dos assuntos sérios. Mal sabia o tal Scott que aquela inocente boca de parêntese era o 

protótipo da goela que viria a engolir quase 3.000 anos de alfabeto como se fosse uma sopa de letrinhas.” 

Primeiro “que” = o “que” não retoma elemento anterior, portanto, não se trata de um elemento de função anafórica.  

“os quais” = “colegas de Carnegie Mellon University” (função anafórica) 

Segundo “que” = não retoma elemento anterior.  

Terceiro “que” = “goela” (função anafórica) 

Fonte:  

 O próprio texto.  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

06 03 07 01 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) O autor estabelece uma oposição acirrada contra todo e qualquer tipo de linguagem não verbal, 

usando para isso ataques a este tipo de linguagem por meio de sua argumentação.” não pode ser considerada 

correta. A linguagem não- verbal utiliza dos signos visuais – entre outros -  para ser efetivada, por exemplo, as 

imagens nas placas e as cores na sinalização de trânsito. Deste modo, a alternativa torna-se incorreta por generalizar 

a crítica do autor a todo e qualquer tipo de linguagem não verbal, o que não é verdade. O termo “integração” não 

foi utilizado em momento algum na questão em análise, conforme afirma o recorrente. A alternativa “B) O 



 

 

florescimento de uma nova linguagem declara uma possível evolução na comunicação estabelecida através dos 

tempos pela humanidade.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o texto, há, pelo contrário, um 

retrocesso, e não uma evolução: “Teremos voltado ao tempo dos hieróglifos e não me assombra se as condições de 

vida regredirem às do antigo Egito,[...]” 

Fonte: 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 Questão em análise. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

07 04 03 06 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) V, V, V, V.” não pode ser considerada correta, pois, a afirmativa “Na Redação Oficial, é necessário 

que seja manifestado posicionamento do redator objetivo e claro em relação ao assunto tratado.” não é verdadeira. 

Os princípios que regem a Redação Oficial são 4: impessoalidade, formalidade, concisão, nível de linguagem. A 

impessoalidade decorre da “ausência de impressões individuais de quem comunica”, “da impessoalidade de quem 

recebe a comunicação, com duas possibilidades”, “do caráter impessoal do próprio assunto tratado”. É preciso 

ressaltar que como é o servidor público quem redige as comunicações oficiais, necessita-se manter o grau de 

impessoalidade, sem interferência da opinião. O enunciado da questão “Acerca dos princípios que regem a Redação 

Oficial, analise as afirmativas a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.” não permite que haja 

dúvidas em relação à resolução da mesma.  A afirmativa “A utilização dos pronomes de tratamento de forma correta 

é imprescindível para que haja formalidade e padronização nas comunicações.” é verdadeira, de acordo com o 

manual de redação da Presidência da República: “Além disso, é necessário que haja formalidade, padronização, nas 

comunicações, utilizando, para isso, os pronomes de tratamento.” 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

08 09 10 08 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata da Lei n. 5.810/1994, assunto previsto no conteúdo programático relativo à Legislação, conforme 

Anexo II do Edital. O enunciado pede que seja marcada a assertiva correta, quanto ao regime disciplinar dos 

servidores. A assertiva “a” está correta e corresponde à literalidade do art. 198, §3º da norma. A assertiva “b” é falsa, 

pois limita a possibilidade de recurso apenas à via judicial, contrariando o art. 105, 106 e 187. A assertiva “c” é falsa, 

pois, na condição de acionista, cotista ou comanditário, o servidor pode exercer o comércio, conforme exceção 

prevista no art. 190, inciso XIV. A assertiva “d” é falsa, pois o art. 185, parágrafo único determina a anotação da 

penalidade no assentamento funcional do servidor. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido. 

Fonte: Lei Estadual n. 5.810/94 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

09 10 08 09 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata da Lei n. 5.810/1994, assunto previsto no conteúdo programático relativo à Legislação, conforme 

Anexo II do Edital. O enunciado pede que seja marcada a assertiva correta, nos termos da norma. A assertiva “a” está 

falsa pois o trabalho suplementar deve ser remunerado, nos termos do art. 65. A assertiva “b” é falsa, pois as férias 

são remuneradas com acréscimo de 1/3, conforme art. 75, § 1º. A assertiva “c” é falsa, pois o tempo de serviço 

anterior não conta para todos os fins, conforme art. 70, § 1º o tempo não conta para fins de estabilidade. A assertiva 

“d” é correta, pois corresponde à literalidade do art. 66 da norma. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido. 

Fonte: Lei Estadual n. 5.810/94 

 
 



 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

10 08 09 10 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata da Lei n. 7.442/10, assunto previsto no conteúdo programático relativo à Legislação, conforme Anexo 

II do Edital. O enunciado pede que seja marcada a assertiva de exceção quanto aos princípios e objetivos do plano 

de carreira dos servidores. As assertivas “a”, “b” e “d” são verdadeiras, pois correspondem à literalidade do art. 3º, 

incisos IX, X e II. A assertiva “C” é falsa, pois a liberdade de ensinar observa os ideais da democracia e não os ideais 

de partidos políticos. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido. 

Fonte: Lei Estadual n. 7.442/2010 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

11 16 20 14 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há mais de uma resposta correta, tendo os requerentes solicitado também como correta as 

alternativas “Discriminação de orientação sexual e profissional” e também “discriminação homofóbica”. A banca 

mantém o gabarito, pois não há, no primeiro caso, nenhuma depreciação à profissão de chapeiro e sim ao fato de 

ela poder ser uma escolha possível de um menino. Sendo assim, o preconceito de gênero e orientação sexual é o que 

está em primeiro plano. No segundo caso, a negativa do recurso cuja sustentação refere-se à discriminação 

homofóbica. Pelos dois conceitos abaixo, fica patente a diferença entre ambas e, notadamente, foi preconceito o 

que observa na situação relatada. A professora fez uma pergunta e a reação descrita no texto foi a de que ela se 

preocupou. Não houve ação ou reação discriminatória, apenas tinha este preconceito e preocupação em relação a 

sua escolha. Isto pode ser verificado observando os conceitos abaixo: 

“O termo preconceito se refere a uma opinião preconcebida, um pensamento ou sentimento formado sobre uma 

pessoa ou um grupo, sem que haja experiências ou fatos relevantes para comprovar tal ponto. O termo é usado 

geralmente de forma negativa, onde os membros pertencentes a um grupo particular são vistos como inferiores. 

Geralmente ocorre com características que algum grupo considera incomum ou indesejável, podendo ser baseadas 

na raça, gênero, nacionalidade, status social, orientação sexual ou afiliação religiosa de alguém”. 

“A discriminação é a ação baseada no preconceito, e acontece quando tratamos os membros de um determinado 

grupo de forma diferente, com base em fatores como seu status, grupo a qual pertence ou categoria. Geralmente 

essa distinção acontece de um modo ruim, e o fato de alguém ser tratado pior do que outros por algum motivo 

arbitrário já é considerado discriminação.” 

Como a discriminação é a ação em si, uma pessoa pode ser preconceituosa e racista, mas não agir em suas atitudes, 

ou seja, não discriminar, como no caso da proposta da questão.  

Fonte: 

  http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/07/preconceito-por-orientacao-sexual-e-genero-nas-

escolas/ 

 https://www.diferenca.com/preconceito-racismo-e-discriminacao/ 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

12 14 18 16 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar para as provas branca, verde e azul. 
Procedente: Gabarito alterado para alternativa “A” somente para prova amarela. 
Houve erro material na publicação do gabarito somente na prova amarela. 
As demais alegações solicitam a alteração do gabarito da questão para a letra D, neste caso a banca julga 

IMPROCEDENTE. Sustenta o recurso que para Piaget diz que é preciso interação, o contato com o ambiente para que 

http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/07/preconceito-por-orientacao-sexual-e-genero-nas-escolas/
http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/07/preconceito-por-orientacao-sexual-e-genero-nas-escolas/
https://www.diferenca.com/preconceito-racismo-e-discriminacao/


 

 

haja o desenvolvimento, pois ele não se dá espontaneamente. No entanto, segundo Piaget, o desenvolvimento 

mental é lento, porque ele obedece fases que ocorrem sucessivamente através de estágios, não sendo possível que 

uma criança “pule”, por exemplo, do período sensório motor para o estágio das operações formais sem passar pelo 

pré-operatório. Neste sentido é lento, ainda que cada criança tenha o seu tempo diferenciado e, portanto, com suas 

peculiaridades e particularidades. Na perspectiva construtivista de Piaget, o começo do conhecimento é a ação do 

sujeito sobre o objeto, ou seja, o conhecimento humano se constrói na interação homem-meio, sujeito-objeto. 

Conhecer consiste em operar sobre o real e transformá-lo a fim de compreendê-lo, é algo que se dá a partir da ação 

do sujeito sobre o objeto de conhecimento. As formas de conhecer são construídas nas trocas com os objetos, tendo 

uma melhor organização em momentos sucessivos de adaptação ao objeto 

Fonte:  http://coral.ufsm.br/lec/02_00/Cintia-L&C4.htm, https://brasilescola.uol.com.br/psicologia/psicologia-do-

desenvolvimento.ht 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

13 15 11 18 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que falta uma resposta correta. No entanto, a resposta é cópia fiel do corpo da lei, portanto, a 

questão e seu gabarito é procedente. As demais estariam corretas se fossem redigidas conforme segue: 

A critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na composição 

de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular - BNCC e dos itinerários formativos, considerando 

os incisos I a V do caput e não a educação técnica como se apresenta na questão. 

A organização das áreas e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios 

estabelecidos em cada sistema de ensino.  

A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará a inclusão de 

vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo 

uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. 

Fonte: 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

 http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm  

 http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art4 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

14 17 15 11 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há ausência de conteúdo programático e falta de alternativa correta. Contudo, esta banca 

julga improcedente. No primeiro caso, o conteúdo está previsto em “ conhecimentos didáticos pedagógicos: 

organização do processo didático: planejamento, estratégias e metodologias. No segundo caso, a alternativa A está 

errada, pois se refere a colocar o PROFESSOR no centro do processo educativo e não o aluno.  

Destaca-se como um dos desafios à educação o repensar sobre novas propostas educativas que superem a instrução 

ditada pelo livro didático, centrada no dizer do professor e na passividade do aluno. É importante considerar as 

práticas sociais inerentes à cultura digital, marcadas pela participação, criação, invenção, abertura dos limites 

espaciais e temporais da sala de aula e dos espaços formais de educação, integrando distintos espaços de produção 

do saber, contextos e culturas, acontecimentos do cotidiano e conhecimentos de distintas naturezas. A exploração 

dessas características e marcas demanda reconsiderar o currículo e as metodologias que colocam o aluno no centro 

do processo educativo e focam a aprendizagem ativa. 

http://coral.ufsm.br/lec/02_00/Cintia-L&C4.htm


 

 

O fato de elas serem caracterizadas como ativas está relacionado com a aplicação de práticas pedagógicas para 

envolver os alunos, engajá-los em atividades práticas, nas quais eles são protagonistas da sua aprendizagem. Assim, 

as metodologias ativas procuram criar situações de aprendizagem em que os aprendizes fazem coisas, colocam 

conhecimentos em ação, pensam e conceituam o que fazem, constroem conhecimentos sobre os conteúdos nas 

atividades que realizam, bem como desenvolvem estratégias cognitivas, capacidade crítica e reflexão sobre suas 

práticas, fornecem e recebem feedback, aprendem a interagir com colegas e professor e exploram atitudes e valores 

pessoais e sociais ( Berbel, 2011; Moran, 2005; Pinto et al, 2013) 

Fontes: Metodologias ativas: das concepções às práticas em diversos níveis de ensino. José Armando Valente[a] [b], 

Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida[b], Alexandra Fogli Serpa Geraldini 

https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/view/9900/12386 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

15 20 12 13 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Sustenta o recurso que outras fontes também apontam Neill como influenciador da Pedagogia Não Diretiva. A banca 

confirma as informações e a questão foi anulada, pois de fato encontrou o autor referenciado nas duas escolas: 

libertária e renovada não diretiva.  

Fontes: 

 Tendências Pedagógicas na Prática Escolar – José Carlos Libâneo 

 http://frankvcarvalho.blogspot.com/2012/06/alexander-neill-e-educacao-libertaria.html 

 https://www.slideshare.net/LEONARDORODRIGUESDAS3/quadro-sntese-tendncias-pedaggicas 

 Tendências Pedagógicas Brasileiras  https://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/tendencias-

pedagogicas-brasileiras.htm 

 Alexander Neill e a Educação Libertária http://frankvcarvalho.blogspot.com.br/2012/06/alexander-neill-e-

educacao-libertaria.html 

 Tendências Pedagógicas Brasileiras 

 https://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/tendencias-pedagogicas-brasileiras.htm 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

16 18 19 12 

Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Às razões recursais não se referem à questão mencionada. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

17 19 13 15 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que falta alternativa correta e que há erro na divulgação do gabarito.  Contudo a afirmativa IV 

está incorreta. O que é preciso atentar é que ela afirma que devemos confirmar (sentido literal) e não superar  o 

modelo clássico de formação e construir uma nova perspectiva na área de formação continuada de professores. 

Confirmar este modelo é outra coisa, é pedagogia a ser superada, portanto, a banca mantém o gabarito, pois as 

afirmativas I, II e III estão corretas. 

Fonte: Multiculturalismo e Educação: um desafio histórico para a escola. www.histedbr.fe.unicamp.br 

 

 

 

https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/view/9900/12386
http://frankvcarvalho.blogspot.com/2012/06/alexander-neill-e-educacao-libertaria.html
https://www.slideshare.net/LEONARDORODRIGUESDAS3/quadro-sntese-tendncias-pedaggicas
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/


 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

18 11 16 19 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que o gabarito está diferente nas diferentes provas e que há ausência de conteúdo programático. 

Quanto ao primeiro argumento em todos os tipos de provas o gabarito da questão que se apresenta sob os números 

18 (1), 11 (2), 16 ( 3), 19 (4)  é a letra C; quanto ao segundo, o programa de Conhecimentos Didáticos Pedagógicos 

prevê textualmente História da Educação  Brasileira”, onde o conteúdo se enquadra. 

Fonte: 

 FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

https://peduniespsoro.files.wordpress.com/2012/10/82432072-livro-fundamentos-historicos-da-educacao-

no-brasil.pdf  

 Aspectos da Evolução da Educação brasileira file:///C:/Users/sn1022290/Downloads/199-402-1-SM.pdf 

 http://revistas.udesc.br/index.php/colbeduca/article/viewFile/8337/6078 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

19 12 17 20 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta um recurso que há mais de uma resposta correta e outro que não há resposta correta. Improcedente o 

recurso, pois, no primeiro caso, a afirmativa pleiteada como incorreta: “ a educação não pode ser enquadrada como 

unidimensional” está correta, já que sua lógica é plural. Permanece, portanto, o gabarito D. Lembrando que o 

comando era marcar a incorreta. Nesse caso, a B é incorreta - devem ser enfatizados a dinamicidade, a flexibilidade, 

a diversificação, as diferentes leituras de um mesmo fenômeno, as diversas formas de expressão, o debate e a 

construção de uma perspectiva crítica unidimensional plural. Só estaria correta se mencionasse a perspectiva crítica 

plural em substituição à unidimensional. 

Fonte: lticulturalismo e Educação: um desafio histórico para a escola. 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

20 13 14 17 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que houve erro na divulgação do gabarito. Contudo, a única explicação incorreta apresentada 

para os planos genéticos estudados por Vygotsky é a B, e o erro é dizer que a filogênese independe da ontogênese. 

Desde que nascemos, interagimos com o meio, e desenvolvemos nosso psiquismo a partir dos conhecimentos 

acumulados historicamente pela humanidade. Também vamos vivenciando afetos e interesses que mobilizam nossas 

ações. Nesse sentido, é preciso considerar no estudo do desenvolvimento o plano da sociogênese, ou seja, a 

interação permanente como base da formação humana. Somos seres que nos desenvolvemos em sociedade, 

construindo cultura. Em outras palavras, nossa origem humana, nossa potencialidade, só se confirma se a ontogênse, 

nossa história de vida, nossas interações, nossas relações culturais e históricas forem positivas. Caso contrário, nem 

tudo que poderíamos ser potencialmente, que estaria presente em nossa filogênese, se confirma. 

Fontes: 

 Psicologia do Desenvolvimento Alessandra, Silva Xavier Ana Ignez Belém Lima Nunes 

 file:///C:/Users/sn1022290/Downloads/Psicologia%20do%20Desenvolvimento_2013.pdf 

 
 
 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr
../../../../../Downloads/Psicologia%20do%20Desenvolvimento_2013.pdf


 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

21 40 29 47 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão envolve potência com números inteiros, fracionários e decimais, com aplicação das propriedades da 
potência. 
Quanto à soma dos expoentes com bases iguais se refere a multiplicação e no exercício final é divisão, portanto, 
repete-se a base e diminui os expoentes: 5145 = 5145 : 51 =  5144. 
                 5 
O gabarito está correto confirmado letra C. 
Existe uma alternativa correta na questão. 
A potência 2 no final do numerador, é referente ao último termo o qual está bem identificado, caso contrário todo 
o numerador estaria dentro de parênteses. 
 
A questão seria diferente para (56)2  para 5 elevado a 6 ao quadrado. Nas duas situações tem que se aplicar as 
propriedades da potência. 
 
Vide o exemplo abaixo: 

 
 
Para não deixar dúvidas segue: 

 

 
Alguns argumentos não condizem com a questão em recurso. 
Fonte:  Matemática – Volume único – 6ª Ed. – 2015/ Dolce, Oswaldo / Degensjazn, David / Iezzi, Gelson 
Editora Atual 
 
 
 
 



 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

22 41 30 45 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento abaixo apenas confirma que no gabarito preliminar está correto, letra C. 
“A reposta correta é a letra C, pois conforme a sequência delta igual a zero, temos duas raízes reais e iguais, delta 
menor que zero não tem raízes reais e delta maior que zero temos duas raízes reais e distintas, ficando a sequência 
2, 3, 1, correspondente a letra C” (argumento do candidato) 
  
O outro argumento não condiz com a questão. 
 
Numere a 2ª coluna de acordo com 1ª: 

1. Equação do 2º grau com raízes reais e distintas 

2. Equação do 2º grau com raízes reais e iguais 

3. Equação do 2º grau sem raízes reais 

      (   ) Δ = 0 
      (   ) Δ < 0 
      (   ) Δ > 0 
 
A sequência está correta em: 
Δ > 0 – duas raízes reais e distintas 
Δ = 0 - duas raízes reais e iguais 
Δ < 0 – não existe raízes reais 
Sequência certa: 2, 3,1 
Gabarito: C 
Fonte: Matemática – Volume único – 6ª Ed. – 2015,  Dolce, Oswaldo / Degensjazn, David / Iezzi, Gelson 
Editora Atual 

 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

23 42 31 46 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não houve erro na divulgação do gabarito. 
Existe apenas uma resposta correta, letra A. 
 
O número 119 não é primo. É divisível por 1, por 17 e por ele mesmo. Portanto, composto. (3 divisores) 
 

 Para ser número primo, um número deve ser divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Em outras palavras, 

caso um número seja múltiplo de qualquer outro, ele não é primo. 

 31 é um número primo, pois tem apenas dois divisores o 1 e 31. 

 73 é um número primo, pois tem apenas dois divisores o 1 e  73. 

 119 não é um número primo, pois tem como divisores o 1, 7, 17 , 119 

 129 não é primo, pois é divisível por 1, 3, 43, 129. 

 183 não é primo, pois é divisível por 1, 3, 61, 183. 

Fonte: Matemática – Volume Único – 6ª Ed. – 2015, Dolce, Oswaldo / Degensjazn, David / Iezzi, Gelson 
Editora Atual 

 
 
 
 



 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

24 43 32 41 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão diz respeito a fatorial numa equação. A condição de existência não está relacionada aos termos e sim a 
condição para solução. Na solução n ≠ 0. Caso haja resultado zero ele não poderá ser zero pela condição de existência. 
 
A solução da equação é 12, mesmo resultado sendo 0 e 12.(Condição de existência n≠0). 
 
Vide resolução abaixo: 
 
  (n + 1)!   -     n!       = 12n (I) 
  (n – 1)!      (n – 1)! 
 
(n + 1)! = (n + 1).n.(n – 1)! 
n! = n(n – 1)! 
 
Substituindo na equação I 
 

 
n² - 12n = 0 
 
n(n – 12) = 0 
 
n = 0        
 
n – 12 =0      n = 12 
 
Determinamos dois valores para a incógnita do fatorial, contudo a condição inicial do problema é: n ≠ 0. Portanto, a 
única solução que podemos utilizar é n=12. 
 
 
 
Fonte: Matemática Contexto e Aplicações 2 Ensino Médio – 2º ano – Ed. 2011 -Dante, Luiz Roberto 
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25 44 21 43 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de uma questão de P.G(Progressão Geométrica), em que a maioria dos candidatos recorrerem pelo erro na 

divulgação do gabarito preliminar. 

O gabarito preliminar tem como questão 25 (Tipo I_ Prova Branca) letra A o que confirma que não houve erro na 

divulgação do mesmo. 

Um dos recursos não condiz com a questão recorrida. 

Para eximir qualquer tipo de dúvida, inclusive que não há inversão de números na resposta. 

Segue; 

 (9, 18, 36, 72, ... , 9216) 

 

a1 = 9 

an = 9216 

q = 2 

 

an = a1 . qn-1  

Resp.:  n = 12 



 

 

9216 = 9 . 2n-1 

9216 = 2n-1 

    9 

1024 = 2n-1  

210 = 2n-1 

n – 1 = 10 

n = 11 

 

Sn = a1 . (qn – 1) 

             q - 1 

 

Sn  = 9.(211 – 1) 

             2 – 1 

 

Sn = 9.(2048 -  1) 

                1 

 

Sn = 9. 2047 

 

Sn  = 18423 

 

Fonte:  Matemática – Volume Único – 6ª Ed. – 2015, Dolce, Oswaldo / Degensjazn, David / Iezzi, Gelson 

Editora Atual 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

26 49 22 44 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata-se do desenvolvimento de Binômio de Newton pedindo para indicar o termo independente. 
Nas alternativas existe uma única e exclusiva resposta correta: 252, ou seja, letra A. 
O outro argumento não condiz com a questão em recurso. 
 

 
10-2k = 0 
-2k = -10 
2k = 10 
k = 5 
 
T6  =   10!      =    10. 9. 8. 7 .6 .5!  =  252 

Sn = 18423 



 

 

           5!5!           5!. 4.3.2. 1   
 
T6 = 252 
 
Fonte: Matemática – Volume Único – 6ª Ed. – 2015/ Dolce, Oswaldo / Degensjazn, David / Iezzi, Gelson Editora Atual 
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27 45 23 48 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão é sobre análise da propriedade de semelhança de triângulos. 
Não há necessidade da figura do triângulo, pois as definições para semelhança dos mesmos são claras não havendo 

dificuldades para quem analisa. 
 
As propriedades de triângulos semelhantes fazem parte do conteúdo programático de semelhança de triângulos: 
 

Dois triângulos são semelhantes se, e somente se, seus três ângulos são congruentes (na mesma 
ordem) e seus lados homólogos são proporcionais. 

 

Da definição de triângulos semelhantes decorrem as seguintes propriedades: 

1. reflexiva: um triângulo é semelhante a ele mesmo. 

△ABC∼△ABC 

2. simétrica: se △ABC o é semelhante ao △DEF , então o △DEF é semelhante ao △ABC . 

△ABC∼△ABC⟺△DEF∼△ABC 

3. transitiva: se o △ABC é semelhante ao △DEF, e △DEF é semelhante a outro △JKL, então o △ABC é 
semelhante ao △JKL. 

{△ABC∼△DEF△DEF∼△JKL⟺△ABC∼△JKL 

Por Daniel Duarte da Silva 

Bacharel em Matemática (Mackenzie, 2015) 
Licenciado em Matemática (Mackenzie, 2014) 

Disponível em: https://www.infoescola.com/matematica/semelhanca-de-triangulos/ 

 
Um outro argumento não faz parte da questão recorrida. 
 
Da definição de triângulos semelhantes decorrem as seguintes propriedades: 

1. Reflexiva: um triângulo é semelhante a ele mesmo. 

2. Simétrica: se ΔABC é semelhante ao ΔDEF, então o ΔDEF é semelhante ao ΔABC 

https://www.infoescola.com/autor/daniel-duarte-da-silva/3323/


 

 

3. Transitiva: se ΔABC é semelhante ao ΔDEF, e ΔDEF é semelhante a outro ΔJKL, então ΔABC é semelhante ao 

ΔJKL 

 
Fonte: Matemática sem mistérios - Geometria Plana e Espacial, Garcia, Antonio Carlos de Almeida Castilho, João 
Carlos Amarante - Editora Ciência Moderna 
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Recurso Procedente. Questão Anulada. 
 A ausência da palavra CONVEXO no enunciado III tornou-se a questão anulada. 

III. Enunciado:  
“Em todo quadrilátero circunscritível, a soma das medidas dos lados opostos são iguais” 
O enunciado correto é: 
“Em todo quadrilátero “convexo” circunscritível, a soma das medidas dos lados opostos são iguais.” 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todas as questões em matemática são similares. Em se tratando de soma de ângulos internos de um polígono regular 
que tem “n” números diagonais, não se pode negar o direito de explorar em um concurso um polígono de 20, 30,40, 
etc..diagonais, principalmente porque o matemático quando provou e concluiu a fórmula foi através de 
experimentos com números. O objetivo da questão é explorar a aplicação da fórmula para achar a soma dos ângulos 
internos de um polígono regular que tem 20 diagonais, sem traçar o polígono. Portanto, não há de se identificar 
como questão similar.  
 
Polígono regular com 20 diagonais: 
 
d = n(n-3)   
          2 
 
20 = n² - 3n 
            2 
 
40 = n² - 3n 
 
n² - 3n -40 = 0 
 
Δ = b² - 4ac 
Δ = (-3)² - 4.1.(-40) 
Δ = 9 + 160 
Δ = 169 
 
n = -b ± √Δ 
          2 a 
 
n = 3 ± √169 
          2 
 
n = 3 ± 13 
          2 
n = 13 
n = -5 
  
Si = 180(n-2) 
 
Si = 180(13-2) 



 

 

 
Si = 180. 11 
 
Si =  1980° 
 
Fonte: Matemática sem mistérios - Geometria Plana e Espacial- Garcia, Antonio Carlos de Almeida Castilho, João 
Carlos Amarante- Editora Ciência Moderna 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de uma questão de Geometria Espacial onde não encontramos possibilidades nenhuma de falta de 
resposta correta. 
O outro  argumento não faz parte da  questão em tese. 
 
I – Falsa -  O correto é: Os poliedros são formas geométricas espaciais que possuem todas as suas faces planas. São 
considerados figuras espaciais, pois possuem 3 dimensões (largura, altura e comprimento 
 
II – Verdadeira - Um prisma é uma figura espacial (sólido geométrico) que possuem duas faces poligonais opostas 
(chamamos de base), paralelas (duas faces que não possuem pontos em comum) e congruentes, que são separados 
pela altura. Chamamos o prisma de regular, quando todas as bases são polígonos regulares. 
 
III – Verdadeira - O cubo é um dos cinco poliedros de Platão (Atenas, 428/427 – Atenas, 348/347 a.C. foi um filósofo 
e matemático do período clássico da Grécia Antiga). 
 
IV – Verdadeira - A pirâmide é um poliedro onde uma das faces é um polígono, que chamamos neste caso de base, 
as suas faces laterais são triângulos, que são ligados por um vértice, chamado de vértice da pirâmide. 
 
V – Falsa - Os corpos redondos são os sólidos que tem superfícies curvas, como o cilindro, o cone e a esfera. A sua 
principal característica é o fato de não apresentarem faces laterais. 
 
Fonte:  Matemática sem mistérios - Geometria Plana e Espacial -Garcia, Antonio Carlos de Almeida Castilho, João 
Carlos Amarante - Editora Ciência Moderna 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão proposta é de geometria espacial que envolve o sólido geométrico denominado cilindro. 
O gabarito está confirmado letra D, não havendo erro na divulgação do mesmo. 
I. Verdadeira - Os elementos de um cilindro são: bases, altura, eixo, secção transversal, geratrizes. 
II. Verdadeira - Os cilindros são classificados como: retos e oblíquos. 
III. Falsa – O correto é: a planificação desse cilindro é: 

 
 

IV. Verdadeira - A área do cilindro é dada pela seguinte expressão: 
      A = 2πr(h + r) 

V. Falsa – O correto é:  O volume do cilindro é obtido pelo produto da área da base por sua   altura, ou seja: 
     V = πr2h 

Si  = 1980° 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/area-cilindro.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/volume-cilindro.htm


 

 

Fonte: Matemática sem mistérios - Geometria Plana e Espacial, Garcia, Antonio Carlos de Almeida/ Castilho, João 
Carlos Amarante - Editora Ciência Moderna 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão é sobre porcentagem simples conteúdo incluído no edital, base nacional comum do Ensino Médio. 
O gabarito está marcado corretamente letra A 218%. 
O texto está completo para interpretação e cálculo. 
A imagem é colorida e perfeita para entendimento. 
Gráficos desse tipo não são usados somente em estatística, mas sim em todo o Ensino Fundamental (I e II) e no Ensino 
Médio. 
 

 
Não especificando série - Abrangente 
Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-
content/uploads/2018/04/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site.pdf   
Página 93 

 

 
Não especificando série. Abrangente 
Vide item 3 
Dsiponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-
content/uploads/2018/04/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site.pdf 
Página: 99 

Resolução 

35/11 = 3,18 

3,18 x 100% = 318% 

318% - 100% = 218% 

Fonte: Aprendendo Matemática Financeira - Série Provas e Concursos/Velter, Francisco Missaglia, Luiz Roberto 

Editora Impetus 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Confirmado gabarito preliminar letra C, portanto não houve erro na divulgação preliminar do gabarito. 
Existe apenas uma resposta correta. Letra C. 
 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/04/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/04/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/04/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/04/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site.pdf


 

 

P(x) = x³ + ax² + (b – 18)x + 3 
 
*1 é raiz do polinômio 
P(1) = 0 
0 = 1³ + a.1² + (b – 18).1 + 3 
0 = 1 + a + b – 18 + 3 
0 = a + b – 14 
a + b = 14 
 
 
 
*p(2) = 35 
P(2) = 2³ + a.2² + (b – 18).2 + 3 
35 = 8 +4 a +2b – 36 + 3 
35 = -25 + 4 a + 2b 
60 = 4 a + 2b 
4 a + 2b = 60 (: 2) 
2 a + b = 30 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
a + b = 14 
a – 2 = 14 
a = 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:  Matemática – Volume Único – 6ª Ed. – 2015, Dolce, Oswaldo / Degensjazn, David / Iezzi, Gelson 
Editora Atual 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão é sobre operações com M.D.C (Maximo Divisor Comum), M.M.C(Mínimo Múltiplo de Comum). 
Não houve erro no enunciado uma vez que o enunciado é bem claro que G tem M.D.C. e H tem como M.M.C(Mínimo 
Múltiplo Comum)... 
Também está esclarecido que os números são 3240 e 1050. São inteiros e não nulos. 
E, existe uma única resposta correta:  letra B 
 
Cálculo do MDC 
 

a + b = 14 

2 a + b = 30 

b = -2 

a = 16 

a = 16 e b = -2 

3240 = 2³ . 34 . 5 

1050 = 2.3.5² . 7 

 

MDC = 2.3.5 = 30 



 

 

 
 
Cálculo do MMC 

 
 
4.MMC – 12.MDC = 4. 113400 – 12.30 = 453600 – 360 = 453240 
Fonte: Livro: Conecte – Matemática /Autor: Gelson Iezzi/ Editora: Saraiva – 2015 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Questão envolvendo potência e divisão de números inteiros com decimais, com dados do problema. 
Não há ausência de uma resposta correta. 
Existe uma única alternativa correta. 
(1,71)² = 1,71 . 1,71 = 2,9241 
148 : 2,9241 = 50,61 
IMC > 40 – Obesidade grau III (mórbida) 
Fonte: Livro: Conecte – Matemática / Autor: Gelson Iezzi, Editora: Saraiva – 2015 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não houve ausência de conteúdo programático 

Potenciação está incluída em equação do 2º grau. Não justifica ter que citar no conteúdo potenciação para operar 

com números inteiros naturais. 

Não há erro no gabarito. 10 trilhões possuem 13 zeros, logo 1013 

Quando se fala em 10 trilhões para ser escrito na forma de potência, a base é 10. 

Gabarito preliminar letra B, confirmado. 

10 trilhões = 10 000 000 000 000 = 1013 

Fonte: 

 https://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/the-new-york-times/2016/02/21/quantas-bacterias-

vivem-no-seu-corpo-apenas-40-trilhoes-segundo-estudo.htm 

 Matemática – Volume único – 6ª Ed. – 2015/ Dolce, Oswaldo / Degensjazn, David / Iezzi, Gelson- Editora 

Atual 

MMC(3240, 1050) = 2³ . 34 . 5² . 7 = 

=8 . 81 . 25 . 7 = 113400 

https://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/the-new-york-times/2016/02/21/quantas-bacterias-vivem-no-seu-corpo-apenas-40-trilhoes-segundo-estudo.htm
https://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/the-new-york-times/2016/02/21/quantas-bacterias-vivem-no-seu-corpo-apenas-40-trilhoes-segundo-estudo.htm
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Recurso Procedente. Questão Anulada. 
As alternativas A e D são iguais, portanto a questão foi anulada. 
V = 1/ 

3πR²h. Da forma como foi digitada a fração tem-se uma equivalência entre as alternativas A e D. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Não houve erro na divulgação do gabarito, o gabarito correto é letra B. 
 

 
 
Aplicando Teorema de Pitágoras: 
 
(hipotenusa)² = (cateto)² + (cateto)² 
 
5² = b² + c² 
25 = b² + c² 
b² + c²  = 25 (equação I) 
 
Quanto ao Perímetro 
 
b + c + 5 = 12 
b + c = 12-5 
b + c = 7  
b = 7 - c (equação II) 
 
Substituindo II na I, temos: 
 
b² + c² = 25 
(7 – c)² + c² = 25 
49 – 14c + c² + c² = 25 
2c² - 14c + 24 = 0 (:2) 
c² - 7c + 12 = 0 
 
Δ = (-7)² - 4.1.12 
Δ = 49 – 48 
Δ = 1 
c = 7 ± √1 
          2.1 

  
 

      

 

 

5 m 



 

 

Cálculo de b: 
 
b = 7 – c (equação II) 
 
para  c = 4               para c = 3 
 
b = 7 – c                   b = 7 – c 
b = 7 – 4                   b = 7 - 3 
b = 3                         b = 4 
 
Dado do problema: 
 
b < c 
3<4 
 
Área do triângulo 
 
A = b . h = c . b = 3 . 4 =  = 6 
         2         2          2           
 
 
 
 
 

Fonte: Livro: Conecte – Matemática / Autor: Gelson Iezzi -Editora: Saraiva – 2015 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Questão envolvendo um problema para se resolver através de M.M.C (Mínimo Múltiplo Comum) e que após a 
solução passa a contar 120 dias (resultado do M.M.C) a partir de 02/05/2017. 
A contagem é feita levando em consideração meses com 30 dias e meses com 31 dias. 
Quanto aos conhecimentos a respeito de quantos dias tem cada mês do ano é de conhecimento de todos, 
conhecimentos estes adquiridos no Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio principalmente para os candidatos que 
venham ministrar a disciplina de matemática. 
Quando se tem um problema nessa situação de cálculos de dias não se pode considerar mês comercial 30 dias.  
Quando o problema assim considera vem uma observação: Considere o mês comercial 30dias. Não houve essa 
recomendação, portanto, há de se considerar os dias dos meses do ano corretamente. 
Gabarito Preliminar confirmado: C 
Mínimo Múltiplo Comum de (8, 10 e 12) 

 
 
mmc(8,10,12) = 2³ . 3. 5 = 120 
 
03/05 a 31/05 -  28 dias 
01/06 a 30/06 -  30 dias 
01/07 a 31/07 -  31 dias 
01/08 a 31/08 - 31 dias 
Total................120 dias 
 
Portanto, estarão alinhados dia 31/08/2017 
Fonte: Tudo é Matemática. 3a ed. 4 vols. / Dante, Luiz Roberto. (2008) São Paulo: Ática 

A = 6 m² 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Questão é uma expressão algébrica para calcular, substituindo o valor de a por 0,006 e definir o resultado indicando 
um intervalo. 
Não houve erro na divulgação do gabarito. Gabarito preliminar confirmado letra A 
Conforme abaixo, um candidato recorre confirmando o gabarito. Vide: 
Portanto, não houve erro na divulgação do gabarito. Letra A 
Não houve falta de uma resposta correta, como também não houve mais de uma resposta correta. 
 
2a² = 2.(0,006)² = 0,0072 
3a = 3. (0,006) = 0,018 
2a = 2.(0,006) = 0,012 
 
2a² - 3a  =  0,000072 – 0,018       = -0,017928  =  - 0,0292941.. 
0,6 + a              0,6 + 0,12                   0,72 
 
 
Fonte: Tudo é Matemática. 3a ed. 4 vols. - Dante, Luiz Roberto. (2008),São Paulo: Ática 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão trata-se dos aspectos pedagógicos do ensino da matemática. 
Um dos argumentos não condiz com o enunciado da questão recorrente. 
Existem 3 respostas corretas. Item I, III e IV.  Apenas uma falsa, Item II. 

I. Correta - O planejamento ajuda o professor a definir os objetivos que atendam os reais interesses dos alunos. 
 
(Quando o professor planeja, ele faz com que os objetivos atendam os reais interesses dos alunos, mesmo 
não conhecendo os alunos com quem vai trabalhar, mas conhece a série e o que é necessário trabalhar. E o 
planejamento é flexível podendo alterar algum objetivo.  
 

II. Errada – O correto é: A tecnologia se tornou um fator fundamental para o desenvolvimento do conhecimento 
e a expansão da comunicabilidade. Em especial, o ensino de matemática em muito foi contribuíndo com o 
seu avanço, pois a mesma é para o professor uma ferramenta de grande importância no processo de ensino 
e aprendizagem do aluno proporcionando maiores relações em sala de aula, tendo em vista que a tecnologia 
está cada vez mais presente na vida de todas as pessoas. 

 
III. Correta - A matemática lúdica tem a sua importância apontada para todos os níveis de escolarização. 

 
(As atividades lúdicas (jogos, brincadeiras, brinquedos...) devem ser vivenciadas pelos educadores. É um 
ingrediente indispensável no relacionamento entre as pessoas, bem como uma possibilidade para que 
afetividade, prazer, autoconhecimento, cooperação, autonomia, imaginação e criatividade cresçam, 
permitindo que o outro construa por meio da alegria e do prazer de querer fazer e construir. Quando crianças 
ou jovens brincam, demonstram prazer e alegria em aprender. Eles têm oportunidade de lidar com suas 
energias em busca da satisfação de seus desejos. E a curiosidade que os move para participar da brincadeira 
é, em certo sentido, a mesma que move os cientistas em suas pesquisas. Dessa forma é desejável buscar 
conciliar a alegria da brincadeira com a aprendizagem escolar. Vale salientar que o aspecto afetivo se 
encontra implícito no próprio ato de jogar, uma vez que o elemento mais importante é o envolvimento do 
indivíduo que brinca. Ensinar Matemática é desenvolver o raciocínio lógico, estimular o pensamento 
independente, a criatividade e a capacidade de resolver problemas. Professores como educadores 
matemáticos, devem procurar alternativas para aumentar a motivação para a aprendizagem, desenvolver a 
autoconfiança, a organização, a concentração, estimulando a socialização e aumentando as interações do 
indivíduo com outras pessoas. O uso de jogos e curiosidades no ensino da Matemática tem o objetivo de 
fazer com que os alunos gostem de aprender essa disciplina, mudando a rotina da classe e despertando o 

Resultado está entre o 

intervalo -1 e 0 Letra A 



 

 

interesse do aluno envolvido. A aprendizagem, através de jogos como dominó, quebra-cabeça, palavras 
cruzadas, memória e outros permite que o aluno faça da aprendizagem um processo interessante e divertido. 
Analisando as possibilidades do jogo no ensino da Matemática, percebemos vários momentos em que 
crianças e jovens, de maneira geral, exercem atividades com jogos em seu dia-a-dia, fora das salas de aula. 
Muitos desses jogos culturais e espontâneos apresentam-se impregnados de noções matemáticas que são 
simplesmente vivenciadas durante sua ação no jogo. O desenvolvimento da Matemática com Ludicidade 
busca envolver os educandos nas brincadeiras, jogos e desafios apresentados e construídos. Os vários 
conteúdos matemáticos trabalhados de forma lúdica e prazerosa com os alunos do Ensino Fundamental e 
Ensino Médio têm grande relevância. Os alunos perceberam que é possível aprender Matemática de forma 
lúdica, recreativa e divertida, tendo maior aprendizagem em relação aos conteúdos estudados, bem como 
contribuindo para o aumento da criatividade, criticidade e inventividade no ensino da Matemática.) 

             Disponível: 
http://unifia.edu.br/revista_eletronica/revistas/educacao_foco/artigos/ano2013/matematica_ludica.pdf 

IV. Correta -  A matemática, assim como qualquer outra disciplina, é uma área do conhecimento que surgiu a 
partir de problemas encontrados pelos homens. Desta forma, a essência de qualquer saber é a resolução de 
problemas, tornando este, quando viabilizado no intuito de desenvolver a criatividade e a participação dos 
discentes nas aulas, mais uma eficaz arma de auxílio na tentativa de tornar a matemática atraente. 
 

Fonte: http://www.ufjf.br/emem/files/2015/10/RELEVANTES-ASPECTOS-RELACIONADOS-AO-ENSINO-DE-
MATEMÁTICA.pdf 
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Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Por erro nas alternativas a questão foi anulada. 
A questão tem como conteúdo inequação do 2º grau. 

 
 (Eq I)   2x² - 3x – 5 = 0 
Δ  =  9 + 40 
Δ  = 49 
 

 

 
(Eq II) x – 1,5 = 0 
 
X = 1,5 
 
Estudo do sinal (eq I) 
 
 
 

 
x = 1,5 

5/2 -1 

http://unifia.edu.br/revista_eletronica/revistas/educacao_foco/artigos/ano2013/matematica_ludica.pdf
http://www.ufjf.br/emem/files/2015/10/RELEVANTES-ASPECTOS-RELACIONADOS-AO-ENSINO-DE-MATEMÁTICA.pdf
http://www.ufjf.br/emem/files/2015/10/RELEVANTES-ASPECTOS-RELACIONADOS-AO-ENSINO-DE-MATEMÁTICA.pdf


 

 

 
Estudo do sinal da (eq II) 

 
 
Estudo do sinal do quociente 
   
  Eq I/Eq II 
 

 
 

Solução:  
[-1; 1,5) U [5/2;  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão recorrida é sobre os poliedros de Platão os quais possuem algumas propriedades. 

 Existe uma resposta correta letra A 

 Não houve erro de divulgação de gabarito. 

Para eximir qualquer tipo de dúvidas segue abaixo uma melhor explanação: 
Para que possa ser um poliedro de Platão, é necessário que o poliedro obedeça às seguintes disposições: 

a) todas as faces devem ter a mesma quantidade n de arestas; 
b) todos os vértices devem ser formados pela mesma quantidade m de arestas; 
c) a Relação de Euler deve valer: V – A + F = 2, em que V é o número de vértices, A é o número de arestas e F é o 
número de faces. 
Um poliedro convexo é dito um poliedro regular apenas se for um poliedro de Platão e também se todas as suas 
faces forem formadas por polígonos regulares idênticos. Portanto, podemos dizer que um poliedro regular é um 
poliedro de Platão, mas não vale a recíproca. 
Só existem cinco tipos de sólidos geométricos que podem ser classificados como poliedros de Platão, são eles: 
Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;) 

o tetraedro, o octaedro e o icosaedro regulares → possuem faces triangulares; 

 
O tetraedro, o octaedro e o icosaedro são poliedros de Platão com faces triangulares 

 o hexaedro regular → poliedro com faces quadradas; 

1,5 

 

http://www.brasilescola.com/matematica/relacao-euler.htm


 

 

 
O hexaedro é o único poliedro de Platão com faces quadradas 

 o dodecaedro regular→ poliedro com faces pentagonais. 

 
O dodecaedro é o único poliedro de Platão com faces pentagonais 

Conta-se que Platão, que, além de matemático, era também filósofo, relacionava esses sólidos geométricos com a 
construção do Universo, associando o tetraedro ao fogo, o cubo a terra, o octaedro ao ar, o icosaedro à água e o 
dodecaedro ao Cosmos. Platão acreditava que foi a partir da combinação desses elementos que o Universo foi feito. 

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-sao-poliedros-platao.htm 

Portanto,  

Todas as cinco proposições são verdadeiras 
Fonte: Matemática sem mistérios - Geometria Plana e Espacial/ Garcia, Antonio Carlos de Almeida Castilho, João 
Carlos Amarante - Editora Ciência Moderna 
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Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 
I. Falsa: 676a8 – 256b6 = (24a4 – 16b3)(24a4 + 16b³)  
II. Verdadeira: 4ab + 16az + 6cb + 24cz = 4a(b + 4z) + 6c(b + 4z) = (b + 4z)(4a + 6c) 
III. Falsa - O correto é: (2a – 3b)² = 4a² - 12ab + 9b² 

Fonte:  Matemática – Volume único – 6ª Ed. – 2015/ Dolce, Oswaldo / Degensjazn, David / Iezzi, Gelson- Editora Atual 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão envolve potência de números inteiros com múltiplos. 

 Não houve erro na divulgação do gabarito 

 Existe uma resposta correta e apenas uma resposta correta 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-sao-poliedros-platao.htm


 

 

 Não houve erro no enunciado 

Vide desenvolvimento do exercício abaixo: 
 
76 = 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 = 117649 – 7 = 117642 
 
117642 é múltiplo de 5602 
 
Comprovando: 117642: 5602 = 21 
Fonte: Matemática – Volume único – 6ª edição – 2015/ Dolce, Oswaldo/Degenszajn, David/Iezzi, Gelson- Editora 
Atual 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Portanto, não houve erro na divulgação do gabarito. Ele apenas confirmou o gabarito; Letra C 

O caráter irrefutável faz parte das características do conhecimento matemático: 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE MATEMÁTICA 

Características do conhecimento Matemático. 

Sabemos que o conhecimento da matemática teve origem a partir da necessidade da vida 

cotidiana. 

Após esse passo, esses novos conhecimentos matemáticos exibiram algumas características 

próprias, são elas: 

1. Abstração- Onde os matemáticos empregam um sistema de abstração e cálculos para 

demonstrar suas afirmações. 

2. Raciocínio lógico- É onde vemos as demonstrações dos matemáticos, mas nesse caso, recorre-

se a analogias bem concretas e presentes na realidade. 

3. Caráter irrefutável- Apesar de seu caráter abstrato, seu resultado tem base no mundo real. A 

matemática possui uma vasta aplicação em vários campos da ciência como: Física, Química, 

Astronomia; pesar de não ser tão influente nas humanas, ela tem seu grau de importância como 

em Medicina, História e geografia. 

Disponível em: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAs5EAL/caracteristicas-

conhecimento-matematico 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na questão mostra um sistema do 2º grau para calcular o valor de (x – y)². 

Para eximir qualquer tipo de dúvida como: 

 Erro no enunciado 

 Falta de uma resposta correta 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAs5EAL/caracteristicas-conhecimento-matematico
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAs5EAL/caracteristicas-conhecimento-matematico


 

 

 Ausência de conteúdo programático 

 MATEMÁTICA (Conteúdo edital) 

Conjunto de Números Naturais (N): Operações: adição/ subtração / multiplicação/ divisão/ expressão 

numérica; Teoria dos números: pares / ímpares / múltiplos / divisores / primos / compostos / fatoração / 

divisibilidade / MMC / MDC. Conjunto dos números relativos (Z): propriedades, comparação e operação. 

Conjunto dos números racionais (Q): Frações ordinárias e decimais, operações, simplificações. Matemática 

financeira: razão, proporção, regra de três simples e composta, porcentagem, juros. Função polinomial real: 

função do 1° e 2° grau, equação do 1° e 2° grau, expressões numéricas: valor numérico, produtos notáveis, 

fatoração, simplificação, inequações e sistemas do 1° e 2° grau. Geometria plana: ponto, reta, ângulos, 

triângulos, quadriláteros e polígonos. Geometria espacial: corpos redondos, poliedros, volumes, 

propriedades. Análise combinatória: Arranjo, permutação, combinação, problemas, cálculos, binômio de 

Newton. Progressões aritméticas e geométricas: termo geral, soma dos termos, razão. Polinômios: 

operações, equações, relações entre coeficientes e razões. Questões relacionadas ao processo de ensino-

aprendizagem. Conhecimento matemático e suas características. A construção dos conceitos matemáticos. 

Aspectos metodológicos do ensino da matemática. Construtivismo e educação matemática. Ética 

profissional. 

Segue desenvolvimento da questão: 

(x –y)² = x² - 2xy + y² (I) 

Dados do problema: 

x² +y²  = 656 

x. y = 216 

Substituindo em (I) , temos: 

676 – 2. 216 = 676 – 432 = 224 

Fonte: Matemática – Volume único – 6ª Ed. – 2015/ Dolce, Oswaldo / Degensjazn, David / Iezzi, Gelson, Editora Atual 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão descreve sobre construtivismo em matemática no qual são encontrados 3 metáforas 
Conforme o exposto abaixo pode-se concluir que: 

 Não há erro no enunciado. 

 Existe uma única resposta correta  letra D 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 
Disponível em: http://www2.uefs.br/sitientibus/pdf/17/costrutivismo.pdf 

 
Aquisição de respostas – behaviorismo 
Aquisição do conhecimento – transmissionismo 
Construção do conhecimento – construtivismo 
Fonte: http://www2.uefs.br/sitientibus/pdf/17/costrutivismo.pdf 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Mediante ao exposto abaixo na resolução da questão  não há: 

 Ausência de conteúdo programático –não houve – vide edital abaixo 

MATEMÁTICA  

Conjunto de Números Naturais (N): Operações: adição/ subtração / multiplicação/ divisão/ expressão 

numérica; Teoria dos números: pares / ímpares / múltiplos / divisores / primos / compostos / fatoração / 

divisibilidade / MMC / MDC. Conjunto dos números relativos (Z): propriedades, comparação e operação. 

Conjunto dos números racionais (Q): Frações ordinárias e decimais, operações, simplificações. Matemática 

financeira: razão, proporção, regra de três simples e composta, porcentagem, juros. Função polinomial real: 

função do 1° e 2° grau, equação do 1° e 2° grau, expressões numéricas: valor numérico, produtos notáveis, 

fatoração, simplificação, inequações e sistemas do 1° e 2° grau. Geometria plana: ponto, reta, ângulos, 

http://www2.uefs.br/sitientibus/pdf/17/costrutivismo.pdf


 

 

triângulos, quadriláteros e polígonos. Geometria espacial: corpos redondos, poliedros, volumes, 

propriedades. Análise combinatória: Arranjo, permutação, combinação, problemas, cálculos, binômio de 

Newton. Progressões aritméticas e geométricas: termo geral, soma dos termos, razão. Polinômios: 

operações, equações, relações entre coeficientes e razões. Questões relacionadas ao processo de ensino-

aprendizagem. Conhecimento matemático e suas características. A construção dos conceitos matemáticos. 

Aspectos metodológicos do ensino da matemática. Construtivismo e educação matemática. Ética 

profissional. 

Porcentagem é no sentido abrangente. Pode ser até mesmo na análise de gráficos.  Não houve uma 

especificação o que cobrar de porcentagem. 

 Erro na divulgação do gabarito 

 A ilustração da imagem está perfeita 

 Gráfico colorido 

 A questão envolve porcentagem e dado de porcentagem cobra-se  não só em estatística mas também em 

matemática (Porcentagem consta no edital) 

Resolução da questão: 

 

Ensino Médio: 

7 + 10 + 2,3 +6,8 + 1  = 5,42% 

                5 

  

Ensino Fundamental: 

1,3 + 3,2 + 1,9 + 0,3 + 2,3 = 1,8% 

                  5 

 

Ensino Médio + Ensino Fundamental 

x = 5,42 + 1,8% = 7,22% 

 

6,8% < x < 15,7% 

Fonte: Matemática – Volume único – 6ª edição – 2015/ Dolce, Oswaldo/Degenszajn, David/Iezzi, Gelson, Editora 

Atual 

 
 
Cargo: Professor Classe I Nível A - Português 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) configura-se como um texto principalmente informativo tendo em vista o caráter contemporâneo 

do tema escolhido pelo autor para ser referenciado.” não pode ser considerada correta. Os textos informativos têm 

o objetivo de abordar algum tema e transmitir conhecimento a respeito desse tema, transmitir dados e conceitos. 

Isso é o que acontecem em reportagens de revistas e jornais, verbetes de dicionários e enciclopédias, artigos de 

divulgação científica e livros didáticos. A maioria dos leitores quando tem em mãos um texto informativo tem a 

expectativa de aprender alguma coisa com a leitura. Incluímos neste tipo de textos: notícias, reportagens, artigos 

diversos, anúncios etc. Incluímos também a correspondência, embora possa haver cartas que se encaixariam melhor 

num modelo literário. No entanto, a maior parte de correspondência que recebemos e enviamos tem como 

finalidade informar algo concreto. A alternativa “B) trata-se de um texto argumentativo, demonstrando como uma 

de suas características acentuado teor crítico, com presença de humor e ironia.” foi considerada correta. O texto 

apresentado é uma crônica argumentativa em que a argumentação é a sua principal marca. Ela é muito utilizada 



 

 

pelos meios de comunicação, sobretudo os jornais e as revistas. Em resumo, a crônica argumentativa funde aspectos 

da crônica e dos textos argumentativos e se aproxima do Artigo de Opinião. Os cronistas, autores que escrevem as 

crônicas, expressam nesse tipo de texto um tema e sua posição, ponto de vista ou juízo de valor sobre tal assunto. A 

crônica argumentativa apresenta argumentos, não se tratando de um texto meramente informativo. Uma 

importante característica das crônicas é o acentuado teor crítico, com presença de humor, ironia e sarcasmo, como 

é possível ver nas imagens apresentadas no texto tais como a utilização de um nome de uma marca de cimento 

“Argamassa Cimentcola Quartzolite” em meio à construção de um argumento, destoando – aparentemente – dos 

outros exemplos dados. A alternativa “D) a fusão do estilo jornalístico e literário permite identificar como principal 

característica textual a elaboração da linguagem como forma de expressão.” não pode ser considerada correta.  A 

Função Poética caracteriza-se pela preocupação com a forma do discurso, ou seja, o modo utilizado para transmitir 

uma mensagem, não é esta a principal característica textual do texto apresentado. Essa função da linguagem é 

encontrada nas obras literárias, e muitas vezes é confundida com a função emotiva. Na função poética, o mais 

importante é a mensagem em si. A alternativa “A) o registro e apresentação textual de fatos e saberes da realidade 

são prioridade na sua construção.” não pode ser considerada correta, pois, apesar de haver registro de fatos e 

saberes da realidade, tais elementos não são prioridade na construção textual, mas sim a argumentação 

demonstrada pelo autor.  

Fonte:  

 Platão & Fiorin. Para entender o texto. 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) a partir de uma linguagem em que predomina o exagero.” não pode ser considerada correta. A 

hipérbole é a expressão do exagero. É figura de linguagem classificada como figura de pensamento. E por isto mesmo, 

constitui recurso estilístico capaz de aumentar a expressividade do texto. Para conceituar a Hipérbole podemos dizer, 

portanto, que é uma forma de expressão exagerada que tem por objetivo enfatizar a mensagem do texto. Exemplos: 

“Já te avisei um bilhão de vezes!; Se você for embora chorarei rios de lágrimas!; As crianças estavam mortas de sede.; 

Que calor infernal!; Esta história me faz morrer de rir.” Em “foi a disseminação da escrita como principal forma de 

comunicação o que criou as condições para a sua própria morte”. ocorre não um exagero, mas o uso de uma 

metáfora, o que implica em uso da linguagem conotativa. O vocábulo “morte” denota o seu “fim”, não representando 

o mesmo sentido visto em “estou morto de fome”, por exemplo; tendo assim representado o sentido conotativo.  A 

alternativa “A) de modo exclusivamente conotativo.” não pode ser considerada correta tendo em vista os 

argumentos já apresentados.  A alternativa “B) de modo exclusivamente denotativo.” não pode ser considerada 

correta, conforme os argumentos apresentados anteriormente.  

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) remete ao desequilíbrio quanto ao processo de comunicação a que se refere o autor do texto 

“Alfabeto de emojis”.” não pode ser considerada correta, pois não há referência a um desequilíbrio quanto ao 

processo de comunicação no texto “Alfabeto de emojis”, mas sim uma reestruturação. A alternativa “A) utiliza a 

ironia para desmistificar a oposição que o autor faz às novas formas de comunicação em massa.” não pode ser 

considerada correta. A ironia é uma figura por meio da qual se diz o contrário do que se quer dar a entender; uso de 

palavra ou frase de sentido diverso ou oposto ao que deveria ser empregado para definir ou denominar algo. Na 

charge, não ocorre, portanto, o uso de ironia. A alternativa “C) exemplifica o sentido de um discurso paradoxal a que 

se faz referência por meio do termo “paradoxalmente”, no início do texto.” foi considerada correta, pois, o paradoxo 

contido no que afirma o professor, revela-se na contradição do discurso, e disto surge o humor/ironia deste 



 

 

quadrinho. A alternativa “D) apresenta uma situação real de discurso em que se pode comprovar que novas 

realidades de comunicação devem ser aceitas considerando a compreensão da mensagem.” não pode ser 

considerada correta, pois, não há apresentação de novas realidade de comunicação na charge, a situação é a 

tradicional em que uma pessoa fala, a outra escuta e responde: emissor e receptor.  

Fonte: 

 O próprio texto.  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) caracteriza, de forma objetiva, o termo que o antecede.” não pode ser considerada correta. O 

enunciado propõe: Em “O alfabeto latino, este fantástico conjunto de 26 letras que, combinadas infinitamente, 

podem nomear realidades tão distintas quanto ‘sol’, ‘cunilingus’, ‘schadenfreud’ e ‘Argamassa Cimentcola 

Quartzolite’, começou sua lenta caminhada em direção ao brejo em setembro de 1982.” (1º§); o adjetivo “fantástico” 

indica o ponto de vista do enunciador, deste modo, pode-se afirmar que ocorre subjetividade e não objetividade 

nesta expressão. A alternativa “A) antecipa a discussão que será desenvolvida no texto.” não pode ser considerada 

correta, pois, as ideias discutidas no texto se tratam da reformulação da comunicação por meio de um novo código, 

o que não é antecipado pelo trecho sublinhado. A alternativa “C) coloca em evidência a função da linguagem quanto 

à comunicação.” não pode ser considerada correta, pois, o trecho sublinhado fala sobre a nomeação e não sobre a 

comunicação. Os termos destacados fazem parte do texto em análise e não havia necessidade de conhecer seu 

significado exato, sendo que a compreensão necessária para a resolução da questão emerge do contexto.  

Fonte:  

 O próprio texto.  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o segundo parágrafo do texto: 

“Foi ali, não muito depois da derrota do Brasil para a Itália de Paolo Rossi, que o cientista da computação Scott 

Fahlman sugeriu a colegas de Carnegie Mellon University, com os quais se comunicava online, usarem :-) para 

distinguirem as piadas dos assuntos sérios. Mal sabia o tal Scott que aquela inocente boca de parêntese era o 

protótipo da goela que viria a engolir quase 3.000 anos de alfabeto como se fosse uma sopa de letrinhas.” 

Primeiro “que” = o “que” não retoma elemento anterior, portanto, não se trata de um elemento de função anafórica.  

“os quais” = “colegas de Carnegie Mellon University” (função anafórica) 

Segundo “que” = não retoma elemento anterior.  

Terceiro “que” = “goela” (função anafórica) 

Fonte:  

 O próprio texto.  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) O autor estabelece uma oposição acirrada contra todo e qualquer tipo de linguagem não verbal, 

usando para isso ataques a este tipo de linguagem por meio de sua argumentação.” não pode ser considerada 

correta. A linguagem não- verbal utiliza dos signos visuais – entre outros -  para ser efetivada, por exemplo, as 



 

 

imagens nas placas e as cores na sinalização de trânsito. Deste modo, a alternativa torna-se incorreta por generalizar 

a crítica do autor a todo e qualquer tipo de linguagem não verbal, o que não é verdade. O termo “integração” não 

foi utilizado em momento algum na questão em análise, conforme afirma o recorrente. A alternativa “B) O 

florescimento de uma nova linguagem declara uma possível evolução na comunicação estabelecida através dos 

tempos pela humanidade.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o texto, há, pelo contrário, um 

retrocesso, e não uma evolução: “Teremos voltado ao tempo dos hieróglifos e não me assombra se as condições de 

vida regredirem às do antigo Egito,[...]” 

Fonte: 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 Questão em análise. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) V, V, V, V.” não pode ser considerada correta, pois, a afirmativa “Na Redação Oficial, é necessário 

que seja manifestado posicionamento do redator objetivo e claro em relação ao assunto tratado.” não é verdadeira. 

Os princípios que regem a Redação Oficial são 4: impessoalidade, formalidade, concisão, nível de linguagem. A 

impessoalidade decorre da “ausência de impressões individuais de quem comunica”, “da impessoalidade de quem 

recebe a comunicação, com duas possibilidades”, “do caráter impessoal do próprio assunto tratado”. É preciso 

ressaltar que como é o servidor público quem redige as comunicações oficiais, necessita-se manter o grau de 

impessoalidade, sem interferência da opinião. O enunciado da questão “Acerca dos princípios que regem a Redação 

Oficial, analise as afirmativas a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.” não permite que haja 

dúvidas em relação à resolução da mesma.  A afirmativa “A utilização dos pronomes de tratamento de forma correta 

é imprescindível para que haja formalidade e padronização nas comunicações.” é verdadeira, de acordo com o 

manual de redação da Presidência da República: “Além disso, é necessário que haja formalidade, padronização, nas 

comunicações, utilizando, para isso, os pronomes de tratamento.” 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata da Lei n. 5.810/1994, assunto previsto no conteúdo programático relativo à Legislação, conforme 

Anexo II do Edital. O enunciado pede que seja marcada a assertiva correta, quanto ao regime disciplinar dos 

servidores. A assertiva “a” está correta e corresponde à literalidade do art. 198, §3º da norma. A assertiva “b” é falsa, 

pois limita a possibilidade de recurso apenas à via judicial, contrariando o art. 105, 106 e 187. A assertiva “c” é falsa, 

pois, na condição de acionista, cotista ou comanditário, o servidor pode exercer o comércio, conforme exceção 

prevista no art. 190, inciso XIV. A assertiva “d” é falsa, pois o art. 185, parágrafo único determina a anotação da 

penalidade no assentamento funcional do servidor. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido. 

Fonte: Lei Estadual n. 5.810/94 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata da Lei n. 5.810/1994, assunto previsto no conteúdo programático relativo à Legislação, conforme 

Anexo II do Edital. O enunciado pede que seja marcada a assertiva correta, nos termos da norma. A assertiva “a” está 

falsa pois o trabalho suplementar deve ser remunerado, nos termos do art. 65. A assertiva “b” é falsa, pois as férias 

são remuneradas com acréscimo de 1/3, conforme art. 75, § 1º. A assertiva “c” é falsa, pois o tempo de serviço 

anterior não conta para todos os fins, conforme art. 70, § 1º o tempo não conta para fins de estabilidade. A assertiva 

“d” é correta, pois corresponde à literalidade do art. 66 da norma. 



 

 

Diante do exposto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido. 

Fonte: Lei Estadual n. 5.810/94 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata da Lei n. 7.442/10, assunto previsto no conteúdo programático relativo à Legislação, conforme Anexo 

II do Edital. O enunciado pede que seja marcada a assertiva de exceção quanto aos princípios e objetivos do plano 

de carreira dos servidores. As assertivas “a”, “b” e “d” são verdadeiras, pois correspondem à literalidade do art. 3º, 

incisos IX, X e II. A assertiva “C” é falsa, pois a liberdade de ensinar observa os ideais da democracia e não os ideais 

de partidos políticos. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido. 

Fonte: Lei Estadual n. 7.442/2010 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há mais de uma resposta correta, tendo os requerentes solicitado também como correta as 

alternativas “Discriminação de orientação sexual e profissional” e também “discriminação homofóbica”. A banca 

mantém o gabarito, pois não há, no primeiro caso, nenhuma depreciação à profissão de chapeiro e sim ao fato de 

ela poder ser uma escolha possível de um menino. Sendo assim, o preconceito de gênero e orientação sexual é o que 

está em primeiro plano. No segundo caso, a negativa do recurso cuja sustentação refere-se à discriminação 

homofóbica. Pelos dois conceitos abaixo, fica patente a diferença entre ambas e, notadamente, foi preconceito o 

que observa na situação relatada. A professora fez uma pergunta e a reação descrita no texto foi a de que ela se 

preocupou. Não houve ação ou reação discriminatória, apenas tinha este preconceito e preocupação em relação a 

sua escolha. Isto pode ser verificado observando os conceitos abaixo: 

“O termo preconceito se refere a uma opinião preconcebida, um pensamento ou sentimento formado sobre uma 

pessoa ou um grupo, sem que haja experiências ou fatos relevantes para comprovar tal ponto. O termo é usado 

geralmente de forma negativa, onde os membros pertencentes a um grupo particular são vistos como inferiores. 

Geralmente ocorre com características que algum grupo considera incomum ou indesejável, podendo ser baseadas 

na raça, gênero, nacionalidade, status social, orientação sexual ou afiliação religiosa de alguém”. 

“A discriminação é a ação baseada no preconceito, e acontece quando tratamos os membros de um determinado 

grupo de forma diferente, com base em fatores como seu status, grupo a qual pertence ou categoria. Geralmente 

essa distinção acontece de um modo ruim, e o fato de alguém ser tratado pior do que outros por algum motivo 

arbitrário já é considerado discriminação.” 

Como a discriminação é a ação em si, uma pessoa pode ser preconceituosa e racista, mas não agir em suas atitudes, 

ou seja, não discriminar, como no caso da proposta da questão.  

Fonte: 

  http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/07/preconceito-por-orientacao-sexual-e-genero-nas-

escolas/ 

 https://www.diferenca.com/preconceito-racismo-e-discriminacao/ 

 
 
 
 
 
 

http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/07/preconceito-por-orientacao-sexual-e-genero-nas-escolas/
http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/07/preconceito-por-orientacao-sexual-e-genero-nas-escolas/
https://www.diferenca.com/preconceito-racismo-e-discriminacao/


 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

12 14 18 16 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a opção I está incorreta, tendo o requerente apontado a alternativa D como correta, pois 

segundo Piaget, as fases de desenvolvimento se dão “através” da faixa etária de cada criança, não podendo 

generalizar que o desenvolvimento mental é lento. A banca julga IMPROCEDENTE, já que a opção I está CORRETA. O 

desenvolvimento mental é lento, segundo Piaget, porque ele obedece fases que ocorrem sucessivamente através de 

estágios, não sendo possível que uma criança “pule”, por exemplo, do período sensório motor para o estágio das 

operações formais sem passar pelo pré-operatório. Neste sentido é lento, ainda que cada criança tenha o seu tempo 

diferenciado e, portanto, com suas peculiaridades e particularidades. Na perspectiva construtivista de Piaget, o 

começo do conhecimento é a ação do sujeito sobre o objeto, ou seja, o conhecimento humano se constrói na 

interação homem-meio, sujeito-objeto. Conhecer consiste em operar sobre o real e transformá-lo a fim de 

compreendê-lo, é algo que se dá a partir da ação do sujeito sobre o objeto de conhecimento. As formas de conhecer 

são construídas nas trocas com os objetos, tendo uma melhor organização em momentos sucessivos de adaptação 

ao objeto. A adaptação ocorre através da organização, sendo que o organismo discrimina entre estímulos e 

sensações, selecionando aqueles que irá organizar em alguma forma de estrutura. A adaptação possui dois 

mecanismos opostos, mas complementares, que garantem o processo de desenvolvimento: a assimilação e a 

acomodação. Segundo Piaget, o conhecimento é a equilibração/reequilibração entre assimilação e acomodação, ou 

seja, entre os indivíduos e os objetos do mundo. A assimilação é a incorporação dos dados da realidade nos esquemas 

disponíveis no sujeito, é o processo pelo qual as ideias, pessoas, costumes são incorporadas à atividade do sujeito. A 

criança aprende a língua e assimila tudo o que ouve, transformando isso em conhecimento seu. A acomodação é a 

modificação dos esquemas para assimilar os elementos novos, ou seja, a criança que ouve e começa a balbuciar em 

resposta à conversa ao seu redor gradualmente acomoda os sons que emite àqueles que ouve, passando a falar de 

forma compreensível. Segundo FARIA (1998), os esquemas são uma necessidade interna do indivíduo. Os esquemas 

afetivos levam à construção do caráter, são modos de sentir que se adquire juntamente às ações exercidas pelo 

sujeito sobre pessoas ou objetos. Os esquemas cognitivos conduzem à formação da inteligência, tendo a necessidade 

de serem repetidos (a criança pega várias vezes o mesmo objeto). Outra propriedade do esquema é a ampliação do 

campo de aplicação, também chamada de assimilação generalizadora (a criança não pega apenas um objeto, pega 

outros que estão por perto). Através da discriminação progressiva dos objetos, da capacidade chamada de 

assimilação recognitiva ou reconhecedora, a criança identifica os objetos que pode ou não pegar, que podem ou não 

dar algum prazer à ela. FARIA (op.cit.) salienta que os fatores responsáveis pelo desenvolvimento, segundo Piaget, 

são: maturação; experiência física e lógico-matemática; transmissão ou experiência social; equilibração; motivação; 

interesses e valores; valores e sentimentos. A aprendizagem é sempre provocada por situações externas ao sujeito, 

supondo a atuação do sujeito sobre o meio, mediante experiências. A aprendizagem será a aquisição que ocorre em 

função da experiência e que terá caráter imediato. Ela poderá ser: experiência física - comporta ações diferentes em 

função dos objetos e consiste no desenvolvimento de ações sobre esses objetos para descobrir as propriedades que 

são abstraídas deles próprios, é o produto das ações do sujeito sobre o objeto; e experiência lógico-matemática – o 

sujeito age sobre os objetos de modo a descobrir propriedades e relações que são abstraídas de suas próprias ações, 

ou seja, resulta da coordenação das ações que o sujeito exerce sobre os objetos e da tomada de consciência dessa 

coordenação. Essas duas experiências estão inter-relacionadas, uma é condição para o surgimento da outra. Para 

que ocorra uma adaptação ao seu ambiente, o indivíduo deverá equilibrar uma descoberta, uma ação com outras 

ações. A base do processo de equilibração está na assimilação e na acomodação, isto é, promove a reversibilidade 

do pensamento, é um processo ativo de auto-regulação. Piaget afirma que, para a criança adquirir pensamento e 

linguagem, deve passar por várias fases de desenvolvimento psicológico, partindo do individual para o social. 

Segundo ele, o falante passa por pensamento autístico, fala egocêntrica para atingir o pensamento lógico, sendo o 

egocentrismo o elo de ligação das operações lógicas da criança. No processo de egocentrismo, a criança vê o mundo 

a partir da perspectiva pessoal, assimilando tudo para si e ao seu próprio ponto de vista, estando o pensamento e a 

linguagem centrados na criança. Para Piaget, o desenvolvimento mental dá-se espontaneamente a partir de suas 

potencialidades e da sua interação com o meio. O processo de desenvolvimento mental é lento, ocorrendo por meio 



 

 

de graduações sucessivas através de estágios: período da inteligência sensório-motora; período da inteligência pré-

operatória; período da inteligência operatória-concreta; e período da inteligência operatório-formal. 

Outros requerentes reivindicam mudança de gabarito por creditar a autoria da afirmativa II à Vygotsky e não a 

Wallon. Esta banca julga improcedente o recurso, pois, Wallon propõe estágios de desenvolvimento, assim como 

Piaget, porém, ele não é adepto da idéia de que a criança cresce de maneira linear. O desenvolvimento humano tem 

momentos de crise, isto é, uma criança ou um adulto não são capazes de se desenvolver sem conflitos. A criança se 

desenvolve com seus conflitos internos e, para ele, cada estágio estabelece uma forma específica de interação com 

o outro, é um desenvolvimento conflituoso. No início do desenvolvimento existe uma preponderância do biológico 

e após o social adquire maior força. Assim como Vygotsky, Wallon acredita que o social é imprescindível. A cultura e 

a linguagem fornecem ao pensamento os elementos para evoluir, sofisticar. A parte cognitiva social é muito flexível, 

não existindo linearidade no desenvolvimento, sendo este descontínuo e, por isso, sofre crises, rupturas, conflitos, 

retrocessos, como um movimento que tende ao crescimento.  

Fontes:  

 GALVÃO, IZABEL.  Henri Wallon: uma concepção  dialética   do desenvolvimento infantil.  7ª.ed.  Petrópolis, 

RJ : Vozes, 2000.(Educação e conhecimento). 134 p. 

  http://coral.ufsm.br/lec/02_00/Cintia-L&C4.htm, https://brasilescola.uol.com.br/psicologia/psicologia-do-

desenvolvimento.htm 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

13 15 11 18 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que falta uma resposta correta. No entanto, a resposta é cópia fiel do corpo da lei, portanto, a 

questão e seu gabarito é procedente. As demais estariam corretas se fossem redigidas conforme segue: 

A critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na composição 

de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular - BNCC e dos itinerários formativos, considerando 

os incisos I a V do caput e não a educação técnica como se apresenta na questão. 

A organização das áreas e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios 

estabelecidos em cada sistema de ensino.  

A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará a inclusão de 

vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo 

uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. 

Fonte:  

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

 http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm  

 http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art4 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

14 17 15 11 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há falta de alternativa correta ou erro na divulgação do gabarito. Contudo, o recurso é 

improcedente, pois a alternativa A está errada, pois se refere a colocar o PROFESSOR no centro do processo educativo 

e não o aluno.  

Destaca-se como um dos desafios à educação o repensar sobre novas propostas educativas que superem a instrução 

ditada pelo livro didático, centrada no dizer do professor e na passividade do aluno. É importante considerar as 

práticas sociais inerentes à cultura digital, marcadas pela participação, criação, invenção, abertura dos limites 

http://coral.ufsm.br/lec/02_00/Cintia-L&C4.htm


 

 

espaciais e temporais da sala de aula e dos espaços formais de educação, integrando distintos espaços de produção 

do saber, contextos e culturas, acontecimentos do cotidiano e conhecimentos de distintas naturezas. A exploração 

dessas características e marcas demanda reconsiderar o currículo e as metodologias que colocam o aluno no centro 

do processo educativo e focam a aprendizagem ativa. 

O fato de elas serem caracterizadas como ativas está relacionado com a aplicação de práticas pedagógicas para 

envolver os alunos, engajá-los em atividades práticas, nas quais eles são protagonistas da sua aprendizagem. Assim, 

as metodologias ativas procuram criar situações de aprendizagem em que os aprendizes fazem coisas, colocam 

conhecimentos em ação, pensam e conceituam o que fazem, constroem conhecimentos sobre os conteúdos nas 

atividades que realizam, bem como desenvolvem estratégias cognitivas, capacidade crítica e reflexão sobre suas 

práticas, fornecem e recebem feedback, aprendem a interagir com colegas e professor e exploram atitudes e valores 

pessoais e sociais ( Berbel, 2011; Moran, 2005; Pinto et al, 2013) 

Metodologias ativas: das concepções às práticas em diversos níveis de ensino. José Armando Valente[a] [b], Maria 
Elizabeth Bianconcini de Almeida[b], Alexandra Fogli Serpa Geraldini  
Fonte: https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/view/9900/12386 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

15 20 12 13 

Recurso Procedente. Questão anulada. 
Sustenta o recurso que outras fontes também aponta Neill como influenciador da Pedagogia Não Diretiva. A banca 

confirma as informações e a questão foi anulada, pois de fato encontrou o autor referenciado nas duas escolas: 

libertária e renovada não diretiva.  

Fonte: 

 Tendências Pedagógicas na Prática Escolar – José Carlos Libâneo 

 http://frankvcarvalho.blogspot.com/2012/06/alexander-neill-e-educacao-libertaria.html 

 https://www.slideshare.net/LEONARDORODRIGUESDAS3/quadro-sntese-tendncias-pedaggicas 

 Tendências Pedagógicas Brasileiras  https://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/tendencias-

pedagogicas-brasileiras.htm 

 Alexander Neill e a Educação Libertária http://frankvcarvalho.blogspot.com.br/2012/06/alexander-neill-e-

educacao-libertaria.html 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

16 18 19 12 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que houve erro na divulgação do gabarito. Improcedente o recurso. Segundo os requerentes a 

afirmativa apontada no gabarito “não condiz com a concepção de Luckesi”.  Ora, o comando expressa: “ Partilhando 

da concepção de Luckesi, a avaliação com função classificatória, e com função diagnóstica RESPECTIVAMENTE” ....   e 

o gabarito: “ constitui um instrumento estático, freando o processo de crescimento e desenvolvimento do indivíduo”. 

No caso, é a avaliação classificatória que é estática, que não promove crescimento, e não a diagnóstica, esta sim, 

constitui um instrumento dialético do processo de avançar no desenvolvimento da ação, do crescimento para 

autonomia, do crescimento para a competência. O termo respectivamente garante esta relação e está de acordo 

com o postulado de Cipriano Carlos Luckesi. 

Fonte: Avaliação para Inclusão https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacoes/avaliacao-para-inclusao.htm 
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https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacoes/avaliacao-para-inclusao.htm


 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

17 19 13 15 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que falta alternativa correta e que há erro na divulgação do gabarito.  Contudo a afirmativa IV 

está incorreta. O que é preciso atentar é que ela afirma que devemos CONFIRMAR (sentido LITERAL)  e não SUPERAR  

o modelo clássico de formação e construir uma nova perspectiva na área de formação continuada de professores. 

Confirmar este modelo é outra coisa, é pedagogia a ser superada, portanto, o gabarito foi mantido, pois as afirmativas 

I, II e III estão corretas. 

Fonte: Multiculturalismo e Educação: um desafio histórico para a escola. www.histedbr.fe.unicamp.br 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

19 12 17 20 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta um recurso que há mais de uma resposta correta e outro que não há resposta correta. Improcedente o 

recurso , pois, no primeiro caso, a afirmativa pleiteada como incorreta: “ a educação não pode ser enquadrada como 

unidimensional” está correta, já que sua lógica é plural. Permanece, portanto, o gabarito D. Lembrando que o 

comando era marcar a INCORRETA. Nesse caso, a B é incorreta - devem ser enfatizados a dinamicidade, a 

flexibilidade, a diversificação, as diferentes leituras de um mesmo fenômeno, as diversas formas de expressão, o 

debate e a construção de uma perspectiva crítica unidimensional plural. Só estaria correta se mencionasse a 

perspectiva crítica plural em substituição à unidimensional. 

Fonte: Multiculturalismo e Educação: um desafio histórico para a escola. 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

20 13 14 17 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que não há alternativa errada ou que há mais de uma correta. Contudo, a única explicação 

incorreta apresentada para os planos genéticos estudados por Vygotsky é a B, e o erro está em dizer que a filogênese 

independe da ontogênese. Desde que nascemos, interagimos com o meio, e desenvolvemos nosso psiquismo a partir 

dos conhecimentos acumulados historicamente pela humanidade. Também vamos vivenciando afetos e interesses 

que mobilizam nossas ações. Nesse sentido, é preciso considerar no estudo do desenvolvimento o plano da 

sociogênese, ou seja, a interação permanente como base da formação humana. Somos seres que nos desenvolvemos 

em sociedade, construindo cultura. Em outras palavras, nossa origem humana, nossa potencialidade, só se confirma 

se a ontogênse, nossa história de vida, nossas interações, nossas relações culturais e históricas forem positivas. Caso 

contrário, nem tudo que poderíamos ser potencialmente, que estaria presente em nossa filogênese, se confirma. 

Psicologia do Desenvolvimento Alessandra, Silva Xavier Ana Ignez Belém Lima Nunes 

Fonte: file:///C:/Users/sn1022290/Downloads/Psicologia%20do%20Desenvolvimento_2013.pdf 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

21 33 50 42 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) A sequência de placas apresentadas demonstra a constituição de informações explícitas necessárias 

e suficientes ao entendimento do personagem leitor.” não pode ser considerada correta, pois, o personagem, em 

interação com o texto, constrói-lhe o sentido, considerando não só as informações explicitamente constituídas, como 

também o que é implicitamente sugerido, já que o balãozinho de pensamento no último quadrinho expressa uma 

compreensão do personagem leitor a partir de suas experiências e conhecimentos pessoais.  A alternativa “C) A 

produção de sentidos demonstrada pelo personagem na expressão do último balão da tirinha reflete o exercício de 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/
../../../../../Downloads/Psicologia%20do%20Desenvolvimento_2013.pdf


 

 

uma interatividade complexa realizada entre texto e sujeito.” foi considerada correta de acordo com a argumentação 

anterior. A alternativa “B) O código linguístico e seu conhecimento são compreendidos e interpretados corretamente 

pelo personagem ainda que demonstre ser um receptor passivo.” não pode ser considerada correta, pois, a leitura 

do texto exige bem mais que o conhecimento do código linguístico, uma vez que o texto não é simples produto da 

codificação de um emissor a ser decodificado por um receptor passivo.  

Fonte:  

 Koch, Ingedore Villaça. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 

 Platão & Fiorin. Para entender o texto.  

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

22 32 41 40 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Uma narrativa de aventura.” não pode ser considerada correta. Uma narrativa de aventura é 

constituída de história de muita ação e suspense que acontece em locais que oferecem grandes desafios às 

personagens principais:  protagonista e antagonista. A personagem protagonista é corajosa, inteligente, hábil e 

possui muita determinação é o herói ou heroína da história. Já a antagonista, também valente, inteligente, hábil, 

possui valores morais contrários à protagonista, é o vilão ou vilã da história. As ações geralmente não são possíveis 

no mundo real, mas representam a sede de aventura dos seres humanos. A linguagem, o cenário, enfim o contexto 

de produção da narrativa, além de contribuir para envolver emocionalmente o leitor, criar suspense, também registra 

a visão de sociedade do autor, de uma época ou de um povo, seus modos de fazer, agir, pensar, de vestir, de falar. O 

texto em análise faz parte do livro de título “As cem melhores crônicas brasileiras.”, organizado por Joaquim Ferreira 

dos Santos, Ed. Objetiva; no qual foram selecionadas apenas crônicas. A alternativa “C) Um conto psicológico.” não 

pode ser considerada correta. Trata-se de uma narrativa cujo fato principal sempre está relacionado às lembranças 

e sentimentos dos personagens, o que acarreta a predominância do tempo psicológico, que flui de acordo com as 

emoções. A apresentação do enredo pode não seguir a ordem natural dos acontecimentos, já que o tempo das 

emoções não é linear; o espaço físico também é marcado do ponto de vista de como são sentidas as experiências. 

Apesar de ter como fato motivacional uma lembrança, a crônica estabelece uma ordem temporal linear para os fatos 

que são apresentados, não havendo a predominância de um tempo que flui de forma aleatória, de acordo com as 

emoções. Quanto ao conteúdo programático, a questão está de acordo com o expresso no edital referente ao 

certame em questão tendo como referência para sua elaboração o item “Compreensão e interpretação de textos”; 

não há especificação, então trata-se de gêneros variados. A alternativa “B) Um conto popular.” não pode ser 

considerada correta, pois, o conto popular (ou folclórico) é uma narrativa passada de geração em geração. Ela não 

tem autor conhecido. Cada história é aumentada e modificada à medida que vai sendo repetida. A autoria é atribuída 

ao povo — folk, em inglês. Daí se origina a palavra folclore. Muitos contos populares são bastante antigos. Passando 

de boca em boca, não eram escritos. Mantinham-se vivos graças à memória dos contadores de histórias.    

Fonte: 

 Platão & Fiorin. Para entender o texto. 

 Marcuschi, Luiz Antônio Marcuschi. Produção Textual Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.   

 https://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/conto-popular/481300 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

23 29 42 38 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) “Durante uns quinze dias o visitante saturou-se até os ossos, de euforia paisagística.” (Nelson 

Rodrigues.)” não pode ser considerada correta, pois, o que temos aqui é a figura de linguagem chamada “hipérbole”, 

figura com que o enunciador se serve do exagero – quase sempre inverossímil – do sentido para conferir especial 

relevo a alguma informação. A expressão “saturou-se até os ossos” expressa, no contexto, o referido exagero. Quem 

saturou-se de euforia paisagística foi o visitante, não há personificação. A alternativa “D) “Rio lento de várzea, / vou 

agora ainda mais lento, / que agora minhas águas / de tanta lama me pesam” (João Cabral de Melo Neto.)” foi 

indicada como correta, pois, a personificação consiste na transferência de atributos humanos a seres inanimados. A 



 

 

alternativa “B) “Deus lhe pague / Pelo prazer de chorar e pelo estamos aí / Pela piada no bar e o futebol pra aplaudir” 

(Chico Buarque.)” não pode ser indicada como correta, pois, o poema nos remete a um confronto excludente entre 

o mundo da vida e do prazer, de um lado, e a esfera da repressão, de outro. Perpassa o texto a ideia básica da ironia 

cortante de que o único prazer que restou foi o “prazer de chorar”. 

Fonte: 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha Infante, Ulisses. Curso de 

Gramática aplicada aos textos. Ed. Scipione.  

 Platão & Fiorin. Para entender o texto. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

24 30 43 39 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) Ocorre a delimitação de citação textual de um pequeno trecho.” não pode ser considerada correta, 

pois, não se trata de uma citação textual de um texto diferente que foi inserido, citado, no texto em análise. A 

alternativa “B) Uma possível alternativa seria o acréscimo do travessão simultaneamente ao uso das aspas.” foi 

considerada correta, pois, de acordo com Azeredo em sua Gramática Houaiss da Língua Portuguesa, as aspas têm a 

função de delimitar, entre outros, a fala de algum personagem (conforme acontece no trecho em análise), 

cumulativamente ou não com o travessão, como se vê em: “Um turista que por aqui passasse e visse a nossa cor 

morena, havia de anotar no seu caderno: - ‘O brasileiro é um havaiano de filme’.” A alternativa “C) Observa-se a 

função de indicar expressão que o enunciador caracteriza como de autoria alheia, ainda que incorporada ao seu 

discurso.” não pode ser considerada correta de acordo com argumentos anteriores. A alternativa “D) Por se tratar 

de um sinal ortográfico, é essencial o correto uso de aspas para que o entendimento do sentido produzido pela leitura 

do texto não seja comprometido.” não   pode ser indicada como correta, pois, as aspas não são um sinal ortográfico, 

mas sim de pontuação.  

Fonte:  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha  

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional.  

 Infante, Ulisses. Curso de Gramática aplicada aos textos. Ed. Scipione 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

25 31 44 41 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) acrescentamento de um elemento em relação ao outro.” não pode ser considerada correta, pois, 

de acordo com o enunciado da questão: “Após a leitura do texto e considerando seu conteúdo, pode-se afirmar 

quanto ao emprego da conjunção em relação à titulação do texto que o sentido produzido indica” não seria possível 

reconhecer o sentido estabelecido pela conjunção “e” de forma isolada, mas sim após a leitura do texto. Diante disso, 

entende-se que o uso da conjunção “e” no título do texto demonstra mais que um simples acréscimo de um elemento 

em relação ao outro. Logo na primeira frase “Desde pequeno, tive tendência para personificar as coisas.” , o autor 

explica que não irá falar de coisas e pessoas de forma separada, como se fosse dois elementos distintos, mas sim que  

- para ele – as coisas se transformavam em pessoas, daí dizer que a conjunção “e” empregada no título do texto 

revela tal relação de um elemento com o outro, após a leitura do texto.  

Fonte: 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha  

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional. 

 Infante, Ulisses. Curso de Gramática aplicada aos textos. Ed. Scipione. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

26 34 45 28 



 

 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
: I. “[...] o general passou a figurar com mais frequência no noticiário [...]”  = adj. adv. de lugar 

II. “[...] afirmou em entrevista ao programa do jornalista Roberto D’Ávila [...]” = objeto indireto 

III. “[...] que vê no crime organizado a ‘maior ameaça à soberania nacional’.”  = adj.adv.de lugar 

IV. “[...] ocupar um espaço central no debate sobre criminalidade e violência.” = adj.adv. de lugar 

Adjunto adverbial. É o termo da oração que indica uma circunstância (dando ideia de tempo, lugar, modo, causa, 

finalidade, etc.). O adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um 

advérbio. 

Fonte:  

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Companhia Nacional. 

 Infante, Ulisses. Curso de Gramática aplicada aos textos. Ed. Scipione. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

27 35 46 29 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) O uso de declarações de pessoas de autoridade em relação aos fatos relatados confere maior 

credibilidade à notícia.” foi considerada correta, pois, de acordo com o estudo acerca dos gêneros textuais, o uso de 

declarações de pessoas relacionadas aos fatos narrados dá maior credibilidade à notícia. As declarações são marcas 

pelas aspas, que diferenciam a fala da pessoa do texto principal. A alternativa “C) Em uma primeira leitura, o título 

escolhido desperta a atenção do leitor tendo em vista seu papel de apresentar, de forma sintetizada, as informações 

da notícia.” não pode ser considerada correta, pois, o título não traz uma síntese da notícia, mas sim um aspecto dela 

que foi selecionado para atrair o leitor. A alternativa “B) A escolha da forma verbal “diz”, para introduzir a declaração 

apresentada, demonstra o emprego de um discurso opinativo.” não pode ser considerada correta. Os verbos dicendi 

ou “de dizer” são aqueles que usamos para introduzir um diálogo. Geralmente é utilizado em entrevistas jornalísticas, 

contos de ficção, como romances, e prosas. Alguns exemplos de verbos dicendi: afirmar, falar gritar, declarar, 

ordenar, perguntar, exclamar, pedir, concordar etc. Tais verbos podem carregar um comportamento ou 

características das personagens como: implorou, suplicou, etc. o que não ocorre com a forma verbal “diz” que não 

indica qualquer tipo de característica ou comportamento que seria revelado por meio dele. Não é o verbo que indica 

o discurso opinativo, mas sim o discurso em si que demonstra algum posicionamento.   

Fonte: 

 Platão & Fiorin. Para entender o texto. 

 Marcuschi, Luiz Antônio Marcuschi. Produção Textual Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.   

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

28 36 47 27 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) “Porque o crime se transnacionalizou.” (6º§) / Por este motivo, o crime excedeu os limites 

nacionais.” foi considerada correta. Quando atentamos para o contexto em que está inserido o trecho destacado, é 

possível reconhecer que a reescrita proposta altera o sentido apresentado originalmente, gerando incoerência:     “A 

integração no combate ao crime organizado é fundamental. Porque o crime se transnacionalizou.”(6º§)Portanto, não 

é verdade que por causa da integração no combate ao crime organizado o crime tenha excedido os limites nacionais, 

mas sim que a integração é necessária no combate ao crime organizado pelo motivo de que o crime se 

transnacionalizou. O enunciado da questão é claro em determinar que a alternativa a ser marcada seria a que 

comprometesse o sentido original do texto ou apresentasse incorreção(ões) em relação ao emprego da norma 

padrão da língua:  “Em uma atividade de reescrita de trechos do texto, os alunos apresentaram as possibilidades a 

seguir. Sabendo-se que deveriam ser preservadas as correções em relação à norma padrão da língua e em relação 

ao sentido original do texto, não há comprometimento, com EXCEÇÃO de:” A alternativa “D) “Villas Bôas afirmou que 

o crime organizado hoje é ‘transnacional’, o que exige, segundo ele, uma abordagem ‘ampla e sistêmica’ nas políticas 

de segurança.” (5º§) / Para Villas Bôas, há uma grande necessidade de que nas políticas de segurança haja uma 



 

 

abordagem “ampla e sistêmica”, tendo em vista o caráter “transnacional” do crime organizado.” não pode ser 

considerada correta. Chama-se paráfrase a reescritura de um texto sem alteração de sentido. Vários recursos podem 

ser utilizados para parafrasear um texto, entre ele, a mudança de ordem dos termos no período, recurso empregado 

na alternativa em análise. A alternativa “B) “Villas Bôas está à frente do Exército desde 2015.” (2º§) / Desde 2015 

Villas Bôas tem atuado como comandante do Exército.” não pode ser indicada como correta, pois, segundo Roberto 

Melo Mesquita em sua Gramática da Língua Portuguesa, nos textos contemporâneos, nem sempre a norma que 

indica a separação de adjuntos adverbiais que aparecem no início ou no meio das orações é seguida, principalmente 

se o adjunto adverbial for de pequena extensão. Ainda, Cegalla em sua Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, 

assegura que “o adjunto adverbial, quando breve, pode dispensar a vírgula.” 

Fonte:  

 ANTUNES, Irandé Costa. Lutar com as palavras: coesão e coerência. 3 ª ed.São Paulo: Parábola Editorial, 2005. 

 AQUINO, Renato. Interpretação de texto. 15ª edição. Ed. Impetus.  

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Cia Ed. Nacional. 

 MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva.  

 INFANTE, Ulisses. Curso de gramática aplicada aos textos. São Paulo, Editora Scipione, 1995. 

 Questão em análise.  

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

29 38 48 30 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) sendo um fenômeno relacionado à sintaxe, torna-se indiferente a substituição do complemento por 

qualquer outra palavra.” não pode ser indicada como correta. Para que haja o fenômeno da crase, é necessário que 

o complemento admita o artigo “a” antecedendo-o. A alternativa “B) os termos regidos pela preposição “a” podem 

ser considerados exclusivos determinantes para que tal fenômeno ocorra ou não.” não pode ser indicada como 

correta, pois, os termos regidos – ou complementos -  não são exclusivos determinantes para a ocorrência do 

fenômeno da crase, é necessário também que o termo regente exija o emprego da preposição “a”. A alternativa “C) 

a acentuação gráfica é indicada como um dos principais tópicos a serem explorados na compreensão do fenômeno 

da crase, tendo em vista o emprego do acento grave.” não pode ser considerada correta, pois, o acento grave é usado 

exclusivamente para indicar a crase da preposição “a” com os artigos “a, as” e com os pronomes demonstrativos “a, 

as, aquele (s), aquela (s), aquilo.” não tendo, portanto, relação com as regras de acentuação gráfica. A alternativa “D) 

pode-se estabelecer uma relação entre o estudo da crase e a sintaxe, já que existe a possibilidade de que os termos 

diante dos quais ocorre a crase exerçam funções de complementos ou de adjuntos adverbiais.” foi considerada 

correta. Não especificação quanto ao tipo de complemento, o que não torna a alternativa incorreta, já que o objeto 

indireto é um tipo de complemento.  

Fonte: 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Cia Ed. Nacional. 

 MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva.  

 INFANTE, Ulisses. Curso de gramática aplicada aos textos. São Paulo, Editora Scipione, 1995. 

 Questão em análise. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

30 37 49 31 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) estabelecer, ironicamente, uma relação entre a deterioração de valores da sociedade e uma doença 

física.” não pode ser considerada correta, pois, em “uma verdadeira metástase silenciosa que está corroendo a nossa 

juventude” não há ironia, figura por meio da qual se diz o contrário do que se quer dar a entender; uso de palavra 

ou frase de sentido diverso ou oposto ao que deveria ser empregado, para definir ou denominar algo, o que não 

ocorre no trecho em análise.  

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha 



 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

31 26 24 35 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) discurso questionador e argumentativo referente a algumas sensações e sentimentos próprios do 

ser humano.” não pode ser considerada correta, pois. Argumentar é um ato de convencer, persuadir ou influenciar 

o leitor / ouvinte, mediante a apresentação de factos e argumentos, organizados através de um raciocínio coerente 

e consistente, que provem que o emissor é detentor da razão / verdade, o texto apresentado não possui a estrutura 

do discurso argumentativo, ainda que demonstre alguns questionamentos. A alternativa “B) relação estabelecida 

entre a necessidade de expressão e os meios de que dispomos para satisfazê-la.” foi indicada como correta, pois, 

desde o início do texto a autora demonstra a necessidade de nomear alguns sentimentos em relação a determinados 

eventos; e no fim do texto, demonstra o meio de que dispõe para isso: “O único modo de chamar é perguntar: como 

se chama? Até hoje só consegui nomear com a própria pergunta. Qual é o nome? e é este o nome.” A alternativa “D) 

questionamento, ainda que introspectivo, acerca da existência humana em relação aos pequenos atos cotidianos.” 

não pode ser considerada correta, pois, os questionamentos feitos não são acerca da existência humana, mas sim 

sobre a nomeação de determinados sentimentos diante de eventos específicos.  

Fonte: 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 O próprio texto. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

32 27 25 36 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) O mesmo sentido seria produzido caso a conjunção inicial fosse substituída por “visto que”.” não 

pode ser considerada correta. Em “Se recebo um presente dado com carinho por pessoa de quem não gosto [...]” a 

conjunção “se” não poderia ser substituída por “visto que”. A atitude de incerteza, se suspeita, de suposição (sentido 

atribuído no trecho em análise) se expressa com os conectivos de condição: se, caso, desde que, contanto que, a 

menos que e com verbos em geral no modo subjuntivo; o modo indicativo ocorre em uma subclasse de orações 

iniciadas por “se”. A locução “visto que” está entre os conectivos que indicam causa.  

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

33 28 26 37 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) uma série de perguntas a propósito da ineficácia do processo de comunicação.” não   pode ser 

considerada correta.  

Comunicar significa transmitir e receber mensagens e pode ser realizada por meio de: 

-Linguagem falada ou escrita, 

-Linguagem de sinais, 

-Ideias, 

-Comportamentos e atitudes. 

Os elementos essenciais para que ocorra uma comunicação eficiente são: 

Emissor = É aquele que dá início ao processo comunicativo, pois transmite a mensagem. 

Receptor = É o alvo do emissor, sendo quem recebe a mensagem. 

Mensagem = Pode ser um fato, ideias ou até mesmo, emoções, ou seja, é o conteúdo contido na comunicação. 

Canal = É o meio pelo qual a mensagem é enviada do emissor para o receptor. 

O maior cuidado deve estar em não produzir “ruídos” ao realizar a comunicação. Isso quer dizer ter certeza de que a 

mensagem emitida foi corretamente recebida e interpretada pelo público-alvo. A autora em momento algum refere-

se a algum tipo de ruído que possa resultar em uma ineficácia da comunicação, mas sim seus questionamentos 

demonstram reflexões acerca de questões pertinentes a este processo, tanto que em sua conclusão há uma definição 



 

 

para tais questionamentos: “Qual é o nome? e é este o nome.” A alternativa “C) o emprego de um procedimento 

retórico em que se intensifica o sentido do discurso.” pode ser indicada como correta. Tal procedimento é indicado 

como figura de troca em que a autora expõe suas impressões sob forma de perguntas. Troca-se a afirmação por uma 

questão, trata-se do procedimento retórico intitulado “interrogação”, em que se acelera o andamento discursivo e 

se intensifica o sentido, expondo um ponto de vista por meio de perguntas. Não são questões destinadas a obter 

uma informação que não se conhece, mas são interrogações destinadas a tornar mais forte o sentido. A alternativa 

“D) o uso de uma estratégia que tem por objetivo apresentar reflexões a partir de cada questionamento feito.” não 

pode ser considerada correta, pois,   as reflexões não são apresentadas, os questionamentos conduzem a tais 

reflexões, mas não as apresenta. A alternativa “A) questões destinadas a obter uma informação que não se conhece.” 

não pode ser considerada correta de acordo com argumentos anteriores.     

Fonte:  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha 

 FIORIN, José Luiz. Figuras de retórica. Ed. Contexto.  

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

34 21 33 43 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão: “Dentre os termos grifados nos trechos a seguir, é possível reconhecer que 

a função anafórica foi ativada para manutenção do referente textual com EXCEÇÃO de:” é possível a resolução da 

mesma a partir dos trechos transcritos tendo os elementos destacados de forma clara e explícita.  Em “C) “Nada de 

cruzinhas, múltipla escolha ou matérias que não interessassem à carreira.” (2º§)” o termo destacado não se trata de 

um pronome demonstrativo, mas sim da fusão de uma preposição, “a”, com o artigo feminino “a”. A alternativa “B) 

“[...] sendo que esta não constava dos currículos [...]” (2º§)” não pode ser considerada correta, pois, ao retomarmos 

o texto: “O vestibular de Direito a que me submeti, na velha Faculdade de Direito da Bahia, tinha só quatro matérias: 

português, latim, francês ou inglês, e sociologia, sendo que esta não constava dos currículos do curso secundário e a 

gente tinha que se virar por fora.” pode-se observar e constatar que o pronome demonstrativo “esta” faz referência 

à matéria sociologia, termo anterior, que não constava dos currículos do curso secundário.  

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

35 22 34 44 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa “III. O neologismo ruibarbosianamente demonstra a formação de um adjetivo a partir de um nome 

próprio que representa a variedade de prestígio a que se refere o trecho destacado.” não pode ser considerada 

correta, pois, “ruibarbosianamente” não se trata de um adjetivo, mas sim de um advérbio de modo. A afirmativa “II. 

Aspectos materiais e linguísticos como a constituição dos parágrafos muito longos e o uso de estruturas sintáticas 

complexas podem comprometer a compreensão do texto.” não pode ser considerada correta, pois, tais 

características linguísticas não ocorrem em “Tudo escrito ruibarbosianamente quando possível, com citações 

decoradas, preferivelmente (…)” (2º§) nem tampouco o autor revela ter havido comprometimento da compreensão 

textual na atividade citada.  

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

  

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

36 23 35 45 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) A língua coloquial faz uso do sufixo “-íssimo” (variante “-íssima”) com o propósito exclusivo de 

demonstrar ironia e crítica no discurso apresentado.” não pode ser considerada correta, pois o emprego do sufixo “-

íssimo(a)”não constitui característica da língua coloquial. Como processo morfológico, o grau do adjetivo restringe-

se à formação do superlativo absoluto sintético, mediante o acréscimo do sufixo –íssimo ou de suas variantes –érrimo 



 

 

e –imo à forma do adjetivo. Trata-se, de fato, de um uso restrito à variedade culta formal e mesmo ultraformal da 

língua. A língua coloquial faz amplo uso dos sufixos –ão e –inho. Na linguagem dos jovens a superlativação é 

normalmente expressa por meio de super, misto de prefixo e advérbio de intensidade. A alternativa D não foi 

indicada pelo gabarito divulgado como correta – conforme afirma o recorrente - , mas sim a alternativa A. A 

alternativa “A) O acréscimo do sufixo “-íssima” à forma do adjetivo está ligado ao uso da variedade formal da língua.”, 

indicada como correta, trata do sufixo utilizado. 

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

37 24 36 46 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão “No texto, é proposta ao candidato questão que exige que se estabeleça 

distinção morfológica relacionada à palavra “for”. Dentre as ocorrências de tal vocábulo a seguir, assinale o que se 

DIFERENCIA dos demais em relação ao sentido produzido.”, foi solicitado que a análise fosse feita tendo em vista o 

sentido produzido pelo vocábulo e não em relação às diferenças quanto ao fator temporal. Assim sendo, temos: 

A) Assim que for possível, verifique suas anotações.   = verbo ser  (futuro do subjuntivo) 

B) Quando ele for nomeado, poderá sentir a responsabilidade do cargo.  = verbo ser ( futuro do subjuntivo)  

C) Disse que assim que for ao local determinado, tudo estará esclarecido. = verbo ir ( futuro do subjuntivo) 

D) É preciso demonstrar muita calma quando você for interpelado dessa maneira. = verbo ser ( futuro do subjuntivo) 

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

38 25 37 47 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) Ironia.” não pode ser considerada correta. A ironia é uma figura por meio da qual se diz o contrário 

do que se quer dar a entender; uso de palavra ou frase de sentido diverso ou oposto ao que deveria ser empregado, 

para definir ou denominar algo, não é o que ocorre em “Quis o irônico destino, uns anos mais tarde, que eu fosse 

professor da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia [...]” (3º§). A alternativa “C) Metáfora.” não   

pode ser considerada correta. A figura de linguagem denominada metáfora indica designação de um objeto ou 

qualidade mediante uma palavra que designa outro objeto ou qualidade que tem com o primeiro uma relação de 

semelhança (p.ex., ele tem uma vontade de ferro, para designar uma vontade forte, como o ferro); não há, portanto, 

ocorrência de tal figura no trecho destacado.  

Fonte: 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática.  

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

39 40 21 50 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) expressa seu ponto de vista de forma implícita por meio da linguagem poética.” foi indicada como 

correta.  O texto apresentado trata-se de um texto da Folha de S. Paulo, caracterizado como artigo de opinião, 

produzido por Josias de Souza. Temos aqui um poema produzido numa nítida intertextualidade com o conhecido 

poema de Drummond de Andrade. Contudo, na Folha de S. Paulo, trata-se de um artigo de opinião na forma de um 

poema. Ponto de vista ou a ideia central defendida pelo autor indica a tese que é uma proposição teórica de intenção 

persuasiva, apoiada em argumentos contundentes sobre o assunto abordado. Não há expressão explícita de tal 

elemento no texto, mas sim, a partir de informações textuais, podemos inferir o posicionamento do autor. A 

alternativa “B) apropria-se do texto drummondiano para recriar uma narrativa baseada em elementos reais e 

fantásticos.” não pode ser indicada como correta. A Literatura Fantástica revela-se no Classicismo, tanto nas 

expressões Líricas quanto nas criações Épicas. Durante a Idade Média as concepções cristãs e pagãs se defrontam 

também nas canções e na poesia dos trovadores. Nesta época surgem igualmente os ‘romances viejos’, os quais 

derivariam para a literatura cortês e as novelas de cavalaria. Nestas obras medievais é possível encontrar sem 



 

 

maiores dificuldades os famosos ingredientes do fantástico – seres heróicos, bruxos, aparições, animais fabulosos, 

objetos ligados à magia, criaturas elementais, conectados aos quatro elementos: as ninfas, silfos, elfos, goblins, 

duendes, gnomos, os quais habitam o ar, a água, a terra ou o fogo. Tais elementos não estão presentes no texto em 

análise. A alternativa “D) tem como principal objetivo estabelecer parâmetros da linguagem poética drummondiana 

com a poesia contemporânea.” não pode ser considerada correta, pois, a estratégia adotada pelo autor tem por 

objetivo levar as pessoas a interpretarem com mais intensidade a mensagem que ali está e não estabelecer 

parâmetros da linguagem poética drummondiana.  

Fonte: O próprio texto.  

AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha 

Koch, Ingedore Villaça. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção Textual, análise de gêneros e compreensão. Ed. Parábola.  

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/3_portugues.pdf 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

40 41 22 49 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) uma relação contrastiva que indica a polaridade entre aspecto positivo e negativo em relação às 

ações expressas.” não pode ser indicada como correta. De acordo com o enunciado da questão: “Acerca da 

construção dos versos “cuspir ainda não pode, / a noite ainda é fria, / o dia ainda não veio, / o riso ainda não veio, / 

não veio ainda a utopia,” pode-se afirmar que a repetição do vocábulo “ainda” representa” o objeto de análise é o 

vocábulo “ainda”. Deste modo, não há como dizer que há uma relação de contraste estabelecida por ele. Indicam 

uma relação de oposição bem como de contraste ou compensação entre as unidades ligadas: mas, porém, todavia, 

entretanto, no entanto, senão, não obstante, contudo, etc. Antes dos nexos adversativos a vírgula é obrigatória. 

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

41 42 23 48 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) No caso apresentado, “por que” representa a sequência preposição seguida de pronome relativo.” 

não pode ser considerada correta, pois, nos casos em que “por que” representa a sequência preposição + pronome 

relativo, tal expressão equivale a “pelo qual”, o que não ocorre no trecho em análise.  

Fonte: INFANTE, Ulisses. Gramática aplicada aos textos. Ed. Scipione.  

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

42 49 39 32 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Professor: Amália de Castro Gonçalves Bernardes 
A ampla classe dos determinantes inclui as seguintes espécies de palavras de nossas gramáticas: artigos definidos e 

indefinidos; pronome possessivos e demonstrativos; pronomes indefinidos, alguns adjetivos que sofrem um processo 

de gramaticalização e numerais cardinais e ordinais. Em “... e a gente merece respeito” é possível identificar apenas 

um determinante “a” (artigo definido). O artigo é variável em gênero e número e representa qualquer unidade 

conceitual – coisa, ideia – ser – como parte do conhecimento prévio do interlocutor. Esse conhecimento prévio tanto 

pode ser partilhado pela comunidade no mais amplo sentido possível – como em “O elefante é um paquiderme” – 

quanto pode ser restrito a uma situação particular – como em “O campeonato começará amanhã.” De acordo com 

o gabarito divulgado, a alternativa correta é a “A” e não a “B” conforme afirma ter sido divulgada e contesta o 

recorrente estar incorreta.  

Fonte:  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha 

 CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua portuguesa. 43. ed. São Paulo, Nacional, 2000. 

 MELO, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 



 

 

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

43 50 39 33 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As afirmativas a seguir foram consideradas corretas:  

I. uma abordagem reflexiva sobre as diferentes linguagens presentes no cotidiano e sua importância para organização 

da vida em sociedade.  

II. a linguagem como uma atividade de interação, em que os indivíduos constroem sentidos e agem uns sobre os 

outros. 

As pessoas interagem por meio da linguagem. Na interação, elas constroem sentidos, de acordo com as experiências, 

expectativas e conhecimentos prévios de cada uma. Ao falar e emitir um som, escrever, desenhar, fazer um gesto, 

cantar uma música, escolher uma roupa não só comunicamos algo, mas também agimos sobre o outro. Pela 

linguagem (ou diferentes linguagens: a linguagem verbal e não-verbal), portanto, também transformamos o 

comportamento, as atitudes e as opiniões das pessoas com quem interagimos.  

A afirmativa “III. a intertextualidade de forma e conteúdo com o propósito de persuadir o interlocutor e convencê-lo 

a estabelecer novos comportamentos sociais.” não pode ser considerada correta, pois, a intertextualidade de forma 

e conteúdo diz respeito a quando alguém utiliza, por exemplo, determinado gênero textual tal como a epopeia em 

um outro contexto não épico só para obter um efeito de sentido especial. Não é o que ocorre no texto em análise.  

Fonte:  

 CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Lexikon, 2009. 

 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção Textual, análise de gêneros e compreensão. Ed. Parábola. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

44 39 40 34 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Todas as respostas estariam corretas já que o enunciado da questão propõe que seja circulado o 

que indica o significado da palavra “cabo”.” não pode ser considerada correta. Diante das instruções da questão: 

“Diante da leitura do texto “Piadas do Joãozinho”, é proposta a seguinte atividade para os alunos: “Considerando as 

imagens a seguir, circule o que representa o significado da palavra ‘cabo’ de acordo com o texto”.” é possível 

constatar que o texto “Piadas do Joãozinho” é parte integrante da atividade proposta, não podendo ser descartado. 

A alternativa “C) Apenas as duas primeiras respostas estariam corretas já que, no texto, o significado da palavra 

“cabo” foi explicitado por meio do objeto “vassoura”.” não pode ser considerada correta, pois, no enunciado da 

questão é possível reconhecer que deveria ser circulado apenas o cabo e não a vassoura inteira, mas uma 

determinada parte dela. A alternativa “A) Apenas a segunda resposta estaria correta já que não há como circular 

elementos de forma isolada do objeto apresentado.” não pode ser considerada correta, pois, há sim como circular 

apenas o cabo da vassoura.  

Fonte: O próprio texto.     

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

45 46 27 21 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A elaboração da questão em análise tem como conteúdo programático os elementos da comunicação, item 

constante do edital divulgado. De acordo com o enunciado da questão: “[...] Para isso, Jakobson identificou os 

elementos envolvidos na situação de comunicação. Acerca de tais elementos e considerando-se o texto apresentado, 

analise as afirmativas e assinale a correta.” é possível reconhecer que seu objeto de análise se trata dos elementos 

da comunicação, a saber: emissor, destinador ou remetente; receptor ou destinatário; mensagem; canal de 

comunicação ou contato; código e referente ou contexto.  

Fonte:  



 

 

 Edital divulgado.  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha 

 INFANTE, Ulisses. Gramática aplicada aos textos. Ed. Scipione 

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

46 45 28 22 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) diferentemente do que ocorre em “Bye Bye, Brasil”, é possível reconhecer na HQ que na interação 

entre os sujeitos há uma situação criada que extrapola a limitação e previsibilidade da Teoria da Comunicação.” foi 

considerada correta. Nas últimas décadas, estudiosos da linguagem verbal passaram a entendê-la como uma prática 

social humana, uma interação entre sujeitos. A palavra prática indica uma ação feita com regularidade. Já a palavra 

sujeito remete a um indivíduo marcado por uma história, crenças, valores, conhecimentos. A palavra interação indica 

ação que se realiza na relação com o outro. Os sujeitos produzem linguagem e, ao mesmo tempo, são constituídos 

por ela. Mais do que simples expressão do pensamento ou instrumento de comunicação, a linguagem expressa e cria 

a identidade dos falantes. Percebemos isso na HQ em análise, em que as personagens, embora animais, apresentam 

características humanas em que a linguagem cria sentidos pouco previsíveis, como demonstra-se no último 

quadrinho da HQ. A alternativa “B) o processo de comunicação que ocorre tanto em “Bye Bye, Brasil” quanto na HQ 

demonstra que a linguagem ocorre independentemente do estado dos sujeitos.” não pode ser considerada correta 

de acordo com os argumentos apresentados anteriormente. Nas situações de comunicação, alguns elementos são 

sempre identificados. Isto é, sem eles, pode-se dizer que não há comunicação. É o que diz a teoria da comunicação. 

Os elementos da comunicação são: emissor, destinador ou remetente; receptor ou destinatário; mensagem; canal 

de comunicação ou contato; código e referente ou contexto. Deste modo, para responder a tal questão seria 

necessário conhecer os elementos da comunicação que são constituintes da teoria da comunicação, daí a citação e 

emprego de tal nomenclatura. Ao analisar a HQ e tendo como base o conhecimento acerca dos elementos da 

comunicação e as funções da linguagem – que também fazem parte do conteúdo programático divulgado pelo edital 

– propostos pela Teoria da comunicação é possível reconhecer que os tais não seriam suficientes para compreender 

como se dá a construção de sentidos do texto em análise.   

Fonte:  

 JAKOBSON, Roman. Linguística e comunicação. São Paulo: Cultrix, 2001. 

 PINTO, Milton José. Comunicação e discurso. São Paulo: Hacker Editores, 1999. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

47 43 29 23 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A) “Eu vi uns patins pra você,” = Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em a (s), e (s), o (s) e em (ens) e nos 

ditongos abertos éi (s), éu (s), ói (s). 

B) “Não dá pra falar muito não,” = Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em a (s), e (s), o (s) e em ditongos 

abertos é (s), éu (s) e ói (s). 

C) “Tem um japonês trás de mim, ” = Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em a (s), e (s), o (s) e em (ens) e 

nos ditongos abertos éi (s), éu (s), ói (s). 

D) “Tomei a costeira em Belém do Pará.” = Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em a (s), e (s), o (s) e em 

(ens) e nos ditongos abertos éi (s), éu (s), ói (s). 

Fonte: CEREJA, William; COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva Texto, semântica e interação. Ed. Atual 

 
 
 
 



 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

48 44 30 24 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) tem função de delimitar a referência ao antecedente produzindo um alerta sobre ele.” não pode 

ser considerada correta. As orações adjetivas cujo conteúdo é relevante para a identificação da entidade, ser ou 

objeto a que se refere o antecedente do pronome relativo chamam-se restritivas. Nelas as orações adjetivas 

delimitam a parte de um conjunto, restringindo a essa parte a referência do sintagma nominal antecedente. Não é o 

que ocorre em “Que tem um tufão nos quadris,”. 

Fonte: 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha 

 INFANTE, Ulisses. Gramática aplicada aos textos. Ed. Scipione. 

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

49 47 31 25 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 “Aqui tá quarenta e dois graus, / O sol = sujeito nunca mais vai se pôr, / Eu = sujeito tenho saudades da nossa canção, 

/ Saudades de roça e sertão, / Bom mesmo é ter um caminhão, =  A oração subordinada substantiva exerce a função 

sintática de sujeito e pode ser substituída pelo pronome " isso". Assim, temos um período simples: É fundamental 

isso ou Isso é fundamental. Dessa forma, a oração correspondente a "isso" exercerá a função de sujeito.  / Meu amor. 

= vocativo” 

Fonte:  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha 

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

50 48 32 26 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) “Não dá pra falar muito não” / A repetição indevida de vocábulo compromete a coesão textual não 

sendo aprovada pela norma padrão da língua.” não pode ser considerada correta, pois, a repetição proposital do 

autor tendo como finalidade a produção de um efeito específico desejado não é desaprovada pela norma padrão da 

língua. Tal repetição, no texto, produz o efeito desejado de reforçar uma ideia. A alternativa “D) “Eu acho que vou te 

buscar” e “Eu vi uns patins pra você” / A mistura dos tratamentos da 2ª pessoa do discurso compromete a aprovação 

dos trechos pela gramática normativa.” foi considerada correta, pois, a mistura dos tratamentos “tu” e “você” é 

condenada na língua culta, mesmo que no texto seu emprego indique uma marca de coloquialidade. A alternativa 

“C) “Aqui tá fazendo calor,” / Embora haja marca de coloquialidade no trecho destacado, a situação comunicacional 

faz com que tal forma seja aprovada pela gramática normativa.” não pode ser indicada como correta, pois, a situação 

comunicacional não pode mudar as normas gramaticais.  

Fonte: 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha 

 PASQUALE, Cipro Neto; Infante, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. (conforme o Acordo Ortográfico) 

São Paulo: Scipione, 2008. 

 
 
 
 



 

 

 
Cargo: Professor Classe I Nível A - Química 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

02 07 04 05 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) a partir de uma linguagem em que predomina o exagero.” não pode ser considerada correta. A 

hipérbole é a expressão do exagero. É figura de linguagem classificada como figura de pensamento. E por isto mesmo, 

constitui recurso estilístico capaz de aumentar a expressividade do texto. Para conceituar a Hipérbole podemos dizer, 

portanto, que é uma forma de expressão exagerada que tem por objetivo enfatizar a mensagem do texto. Exemplos: 

“Já te avisei um bilhão de vezes!; Se você for embora chorarei rios de lágrimas!; As crianças estavam mortas de sede.; 

Que calor infernal!; Esta história me faz morrer de rir.” Em “foi a disseminação da escrita como principal forma de 

comunicação o que criou as condições para a sua própria morte”. ocorre não um exagero, mas o uso de uma 

metáfora, o que implica em uso da linguagem conotativa. O vocábulo “morte” denota o seu “fim”, não representando 

o mesmo sentido visto em “estou morto de fome”, por exemplo; tendo assim representado o sentido conotativo.  A 

alternativa “A) de modo exclusivamente conotativo.” não pode ser considerada correta tendo em vista os 

argumentos já apresentados.  A alternativa “B) de modo exclusivamente denotativo.” não pode ser considerada 

correta, conforme os argumentos apresentados anteriormente.  

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

06 03 07 01 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Professor: Amália de Castro Gonçalves Bernardes 
A alternativa “D) O autor estabelece uma oposição acirrada contra todo e qualquer tipo de linguagem não verbal, 

usando para isso ataques a este tipo de linguagem por meio de sua argumentação.” não pode ser considerada 

correta. A linguagem não- verbal utiliza dos signos visuais – entre outros -  para ser efetivada, por exemplo, as 

imagens nas placas e as cores na sinalização de trânsito. Deste modo, a alternativa torna-se incorreta por generalizar 

a crítica do autor a todo e qualquer tipo de linguagem não verbal, o que não é verdade. O termo “integração” não 

foi utilizado em momento algum na questão em análise, conforme afirma o recorrente. A alternativa “B) O 

florescimento de uma nova linguagem declara uma possível evolução na comunicação estabelecida através dos 

tempos pela humanidade.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o texto, há, pelo contrário, um 

retrocesso, e não uma evolução: “Teremos voltado ao tempo dos hieróglifos e não me assombra se as condições de 

vida regredirem às do antigo Egito,[...]” 

Fonte: 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 Questão em análise. 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

07 04 03 06 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) V, V, V, V.” não pode ser considerada correta, pois, a afirmativa “Na Redação Oficial, é necessário 

que seja manifestado posicionamento do redator objetivo e claro em relação ao assunto tratado.” não é verdadeira. 

Os princípios que regem a Redação Oficial são 4: impessoalidade, formalidade, concisão, nível de linguagem. A 

impessoalidade decorre da “ausência de impressões individuais de quem comunica”, “da impessoalidade de quem 

recebe a comunicação, com duas possibilidades”, “do caráter impessoal do próprio assunto tratado”. É preciso 

ressaltar que como é o servidor público quem redige as comunicações oficiais, necessita-se manter o grau de 

impessoalidade, sem interferência da opinião. O enunciado da questão “Acerca dos princípios que regem a Redação 

Oficial, analise as afirmativas a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.” não permite que haja 

dúvidas em relação à resolução da mesma.  A afirmativa “A utilização dos pronomes de tratamento de forma correta 



 

 

é imprescindível para que haja formalidade e padronização nas comunicações.” é verdadeira, de acordo com o 

manual de redação da Presidência da República: “Além disso, é necessário que haja formalidade, padronização, nas 

comunicações, utilizando, para isso, os pronomes de tratamento.” 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

12 14 18 16 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há erro na divulgação de gabarito na prova de Química. Especificamente para este cargo não 

houve erro de divulgação. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

15 20 12 13 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Sustenta o recurso que outras fontes também aponta Neill como influenciador da Pedagogia Não Diretiva. A banca 

confirma as informações e a questão foi anulada, pois de fato encontrou o autor referenciado nas duas escolas: 

libertária e renovada não diretiva.  

Fonte: 

 Tendências Pedagógicas na Prática Escolar – José Carlos Libâneo 

 http://frankvcarvalho.blogspot.com/2012/06/alexander-neill-e-educacao-libertaria.html 

 https://www.slideshare.net/LEONARDORODRIGUESDAS3/quadro-sntese-tendncias-pedaggicas 

 Tendências Pedagógicas Brasileiras  https://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/tendencias-

pedagogicas-brasileiras.htm 

 Alexander Neill e a Educação Libertária http://frankvcarvalho.blogspot.com.br/2012/06/alexander-neill-e-

educacao-libertaria.html 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

16 18 19 12 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que houve erro na divulgação do gabarito. A banca julga IMPROCEDENTE. Segundo os requerentes 

a afirmativa apontada no gabarito “não condiz com a concepção de Luckesi”.  Ora,  o comando expressa: “ Partilhando 

da concepção de Luckesi, a avaliação com função classificatória, e com função diagnóstica RESPECTIVAMENTE” ....   e 

o gabarito: “ constitui um instrumento estático, freando o processo de crescimento e desenvolvimento do indivíduo”. 

No caso, é a avaliação CLASSIFICATÓRIA que é estática, que não promove crescimento, e não a diagnóstica, esta sim, 

constitui um instrumento dialético do processo de avançar no desenvolvimento da ação, do crescimento para 

autonomia, do crescimento para a competência. O termo RESPECTIVAMENTE garante esta relação e está de acordo 

com o postulado de Cipriano Carlos Luckesi. 

Fonte: Avaliação para Inclusão https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacoes/avaliacao-para-inclusao.htm 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

17 19 13 15 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta há erro na divulgação do gabarito.  Contudo a afirmativa IV está incorreta. O que é preciso atentar é que 

ela afirma que devemos confirmar ( sentido literal)  e não superar  o modelo clássico de formação e construir uma 

nova perspectiva na área de formação continuada de professores. Confirmar este modelo é outra coisa, é pedagogia 

a ser superada, portanto, a banca mantém o gabarito, pois as afirmativas I, II e III estão corretas. 

Fonte: Multiculturalismo e Educação: um desafio histórico para a escola. www.histedbr.fe.unicamp.br 

 

http://frankvcarvalho.blogspot.com/2012/06/alexander-neill-e-educacao-libertaria.html
https://www.slideshare.net/LEONARDORODRIGUESDAS3/quadro-sntese-tendncias-pedaggicas
https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacoes/avaliacao-para-inclusao.htm
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/


 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

21 34 44 26 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não há argumentação ou discussão acerca de comportamento de partículas (alfa, beta e gama). 

Fonte: 

 MASTERTON, W. L. Princípios de Química. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2009. 628p 

 HARRIS, D.C. Análise Química Quantitativa. 7ed. Rio de Janeiro, LTC. 2008. 868p 

 MASTERTON, W.L. Química: Princípios e reações. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2010. 663p 

 GENTIL, V. Corrosão. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2012. 360p 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

22 33 45 27 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Foi pedido na questão que analisasse o átomo de Rutherford. ‘Na medida que foi descoberto que havia um núcleo 

central, o que estava envolta apresentava uma camada, e por assim estar, é uma camada externa’.  

Sobre a porcentagem descrita na alternativa, encontra-se na literatura um valor aproximado, tal qual dado como 

exemplo na questão. 

Fonte: 

 MASTERTON, W. L. Princípios de Química. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2009. 628p 

 HARRIS, D.C. Análise Química Quantitativa. 7ed. Rio de Janeiro, LTC. 2008. 868p 

 MASTERTON, W.L. Química: Princípios e reações. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2010. 663p 

 GENTIL, V. Corrosão. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2012. 360p 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

24 36 42 29 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A fórmula do éster formado é: C11H20O5 tendo 232g/mol 

Fonte: 

 MASTERTON, W. L. Princípios de Química. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2009. 628p 

 HARRIS, D.C. Análise Química Quantitativa. 7ed. Rio de Janeiro, LTC. 2008. 868p 

 MASTERTON, W.L. Química: Princípios e reações. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2010. 663p 

 GENTIL, V. Corrosão. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2012. 360p 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

25 35 43 30 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A água é uma molécula composta por 3 átomos (2 de hidrogênio e 1 de oxigênio). Não há resposta para questão. 

Fonte: 

 MASTERTON, W. L. Princípios de Química. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2009. 628p 

 HARRIS, D.C. Análise Química Quantitativa. 7ed. Rio de Janeiro, LTC. 2008. 868p 

 MASTERTON, W.L. Química: Princípios e reações. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2010. 663p 

 GENTIL, V. Corrosão. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2012. 360p 



 

 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

27 40 46 25 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 
As cargas dos metais estão negativas, e deveriam ser positivas. 

Fonte: 

 MASTERTON, W. L. Princípios de Química. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2009. 628p 

 HARRIS, D.C. Análise Química Quantitativa. 7ed. Rio de Janeiro, LTC. 2008. 868p 

 MASTERTON, W.L. Química: Princípios e reações. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2010. 663p 

 GENTIL, V. Corrosão. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2012. 360p 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

28 39 48 34 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os passos dados na questão são norteadores para determinação da equação da velocidade, sendo assim, descritos 

na literatura. 

Fonte: 

 MASTERTON, W. L. Princípios de Química. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2009. 628p 

 HARRIS, D.C. Análise Química Quantitativa. 7ed. Rio de Janeiro, LTC. 2008. 868p 

 MASTERTON, W.L. Química: Princípios e reações. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2010. 663p 

 GENTIL, V. Corrosão. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2012. 360p 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

29 41 49 43 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os contrapontos das alternativas incorretas (A, B e C) desta questão, são descritas a seguir: 

a) são não-voláteis e possuem altos pontos de fusão. As ligações iônicas são quebradas na fusão do sólido, que 

separa os íons com cargas opostas. Somente a altas temperaturas é que os íons adquirem suficiente energia 

cinética para que isso aconteça. 

b) Não conduzem eletricidade, porque os íons estão fixados em suas posições. Eles se tornam bons condutores 

quando estão fundidos ou dissolvidos em água. Mesmo fundidos ou dissolvidos, os íons estão livres para se 

moverem no liquido e, deste modo, podem conduzir corrente elétrica. 

d) Como não possuem carga, não podem conduzir corrente elétrica, em qualquer estado. – referente a substancias 

moleculares. Além do que, elas só podem em estado específico. 

Fonte: 

 MASTERTON, W. L. Princípios de Química. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2009. 628p 

 HARRIS, D.C. Análise Química Quantitativa. 7ed. Rio de Janeiro, LTC. 2008. 868p 

 MASTERTON, W.L. Química: Princípios e reações. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2010. 663p 

 GENTIL, V. Corrosão. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2012. 360p 

 
 
 



 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

30 42 50 46 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os valores de energia de ionização suprimidos na tabela são: 

X = 746 

Y = 1145 

Z = 2957 

Fonte: 

 MASTERTON, W. L. Princípios de Química. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2009. 628p 

 HARRIS, D.C. Análise Química Quantitativa. 7ed. Rio de Janeiro, LTC. 2008. 868p 

 MASTERTON, W.L. Química: Princípios e reações. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2010. 663p 

 GENTIL, V. Corrosão. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2012. 360p 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

32 45 22 37 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Não há alternativa com a sequência correta: I – D; II – B; III – C; IV – A 

Fonte: 

 MASTERTON, W. L. Princípios de Química. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2009. 628p 

 HARRIS, D.C. Análise Química Quantitativa. 7ed. Rio de Janeiro, LTC. 2008. 868p 

 MASTERTON, W.L. Química: Princípios e reações. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2010. 663p 

 GENTIL, V. Corrosão. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2012. 360p 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

33 44 23 38 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O nome correto do composto é diclodifeniltricloroetano, sendo assim, a questão foi anulada. 

Fonte: 

 MASTERTON, W. L. Princípios de Química. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2009. 628p 

 HARRIS, D.C. Análise Química Quantitativa. 7ed. Rio de Janeiro, LTC. 2008. 868p 

 MASTERTON, W.L. Química: Princípios e reações. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2010. 663p 

 GENTIL, V. Corrosão. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2012. 360p 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

34 46 24 39 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As alternativas foram de acordo a figura, e não com relação a outra hipótese. Sendo assim, a reta EA demonstra 

que não houve mudança de região. 

Fonte: 

 MASTERTON, W. L. Princípios de Química. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2009. 628p 

 HARRIS, D.C. Análise Química Quantitativa. 7ed. Rio de Janeiro, LTC. 2008. 868p 



 

 

 MASTERTON, W.L. Química: Princípios e reações. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2010. 663p 

 GENTIL, V. Corrosão. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2012. 360p 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

35 47 27 40 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os cálculos são demonstrados: 

Ki = a2 . M 

3,2 . 10-10 = a2 . 2 . 10-1 

a2 = (3,2 . 10-10)/( 2 . 10-1) 

a2 = 16 . 10-9 

a = 4 . 10-3 

a = 0,004 

a = 0,4% 

Fonte: 

 MASTERTON, W. L. Princípios de Química. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2009. 628p 

 HARRIS, D.C. Análise Química Quantitativa. 7ed. Rio de Janeiro, LTC. 2008. 868p 

 MASTERTON, W.L. Química: Princípios e reações. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2010. 663p 

 GENTIL, V. Corrosão. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2012. 360p 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

36 48 28 50 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Somente 1 alternativa está correta, visto que não podemos afirmar que a substância é a água, e mesmo se 

afirmarmos, a água não sofre mudança de estado a 0,99 atm e sim a 1 atm. 

Sendo assim, podemos comprovar que o estado físico de maior rigidez estrutural é o estado sólido, onde as 

partículas não possuem energia para a vibração. 

Fonte: 

 MASTERTON, W. L. Princípios de Química. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2009. 628p 

 HARRIS, D.C. Análise Química Quantitativa. 7ed. Rio de Janeiro, LTC. 2008. 868p 

 MASTERTON, W.L. Química: Princípios e reações. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2010. 663p 

 GENTIL, V. Corrosão. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2012. 360p 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

38 50 26 41 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Lei de Chatelier, diz que “Adicionando uma substância gasosa (reagente ou produto), a reação será deslocada no 

sentido de consumir parte (e não toda) da substância adicionada”. 

Fonte: 

 MASTERTON, W. L. Princípios de Química. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2009. 628p 

 HARRIS, D.C. Análise Química Quantitativa. 7ed. Rio de Janeiro, LTC. 2008. 868p 



 

 

 MASTERTON, W.L. Química: Princípios e reações. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2010. 663p 

 GENTIL, V. Corrosão. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2012. 360p 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

39 22 29 47 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Há de ressaltar que para o cálculo da Equação de Nerst, é necessário que o candidato saiba qual é o redutor e o 

oxidante para que possa aplicar corretamente na equação, não necessitando assim de módulos ou valores de 

logaritmos extras. O cálculo é preciso e indica uma condição próxima à condição padrão. 

Fonte: 

 MASTERTON, W. L. Princípios de Química. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2009. 628p 

 HARRIS, D.C. Análise Química Quantitativa. 7ed. Rio de Janeiro, LTC. 2008. 868p 

 MASTERTON, W.L. Química: Princípios e reações. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2010. 663p 

 GENTIL, V. Corrosão. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2012. 360p 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

40 21 30 48 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O termo “n” utilizado na equação de Nerst, refere-se somente a elétrons, e não o conjunto de elétrons 

denominado por mols. O programa previu eletroquímica, sendo as pilhas de concentração parte deste conteúdo. 

Fonte: 

 MASTERTON, W. L. Princípios de Química. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2009. 628p 

 HARRIS, D.C. Análise Química Quantitativa. 7ed. Rio de Janeiro, LTC. 2008. 868p 

 MASTERTON, W.L. Química: Princípios e reações. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2010. 663p 

 GENTIL, V. Corrosão. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2012. 360p 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

41 23 32 49 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi baseada na literatura científica e descrita tal qual, não tendo modificações nos termos baseados pelos 

autores. 

 Fonte: 

 MASTERTON, W. L. Princípios de Química. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2009. 628p 

 HARRIS, D.C. Análise Química Quantitativa. 7ed. Rio de Janeiro, LTC. 2008. 868p 

 MASTERTON, W.L. Química: Princípios e reações. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2010. 663p 

 GENTIL, V. Corrosão. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2012. 360p 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

42 25 31 32 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Dentro do certame do concurso, pede-se que saiba sobre funções orgânicas. Em funções orgânicas, há variados 

tipos, e um deles são os compostos formados a partir de funções orgânicas chamados de aminoácidos. 

Para que tivesse uma melhor resolução e entendimento da questão, foi ofertado a quantidade de carbonos para o 

cálculo de carbonos assimétricos, fazendo com que houvesse uma percepção de acordo com o conteúdo. 



 

 

Fonte: 

 MASTERTON, W. L. Princípios de Química. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2009. 628p 

 HARRIS, D.C. Análise Química Quantitativa. 7ed. Rio de Janeiro, LTC. 2008. 868p 

 MASTERTON, W.L. Química: Princípios e reações. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2010. 663p 

 GENTIL, V. Corrosão. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2012. 360p 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

43 24 33 42 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No certame há o conteúdo “o mundo e suas transformações: análises qualitativas e quantitativas das reações 

químicas”. Este conteúdo engloba toda a parte das transformações químicas e formas de transformações. Sendo 

assim, se fez necessário que os candidatos soubessem os materiais necessários (qualitativos) para as 

transformações químicas. 

Fonte: 

 MASTERTON, W. L. Princípios de Química. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2009. 628p 

 HARRIS, D.C. Análise Química Quantitativa. 7ed. Rio de Janeiro, LTC. 2008. 868p 

 MASTERTON, W.L. Química: Princípios e reações. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2010. 663p 

 GENTIL, V. Corrosão. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2012. 360p 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

44 26 35 31 

Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso não condiz com a questão citada. 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

45 27 34 21 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ética profissional em Química se diz a todos os profissionais em Química (Licenciados, Bacharéis, Engenheiros e 

Técnicos). 

Ela se encontra no conteúdo programático especifico para o concurso de química. 

Fonte: 

 MASTERTON, W. L. Princípios de Química. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2009. 628p 

 HARRIS, D.C. Análise Química Quantitativa. 7ed. Rio de Janeiro, LTC. 2008. 868p 

 MASTERTON, W.L. Química: Princípios e reações. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2010. 663p 

 GENTIL, V. Corrosão. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2012. 360p 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

46 31 38 36 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aponta acerca do número e data do decreto-lei acerca da profissão do químico, e não o dia em que se 

comemora o dia do químico, como vemos a seguir: 

A profissão de químico foi regulamentada pelo decreto-lei nº 24.693 de 12 de julho de 1934 e a criação do 

Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Química foi definida pela “Lei Mater dos Químicos” – Lei 2.800/56, 

de 18 de junho de 1956, promulgada pelo então presidente da República, Juscelino Kubitschek, a data na qual se 

comemora o “Dia Nacional do Químico”. (http://crq3.org.br/historia-da-quimica/) 



 

 

Resolução Ordinária 927/70 – Código de ética do Conselho de Química 

5524, de 5 de novembro de 1968 - Dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico Industrial de nível médio 

 Fonte: 

 MASTERTON, W. L. Princípios de Química. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2009. 628p 

 HARRIS, D.C. Análise Química Quantitativa. 7ed. Rio de Janeiro, LTC. 2008. 868p 

 MASTERTON, W.L. Química: Princípios e reações. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2010. 663p 

 GENTIL, V. Corrosão. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2012. 360p 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

47 28 36 22 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Apesar do Laboratório Químico-Prático também ministrar aulas específicas de Química, foi na Real Academia 

Militar que se iniciou os ensinos de Químico no Brasil. 

http://crq3.org.br/historia-da-quimica/  

Fonte: 

 MASTERTON, W. L. Princípios de Química. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2009. 628p 

 HARRIS, D.C. Análise Química Quantitativa. 7ed. Rio de Janeiro, LTC. 2008. 868p 

 MASTERTON, W.L. Química: Princípios e reações. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2010. 663p 

 GENTIL, V. Corrosão. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2012. 360p 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

48 29 37 45 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O certame do concurso pede o seguinte conteúdo específico: História da química e Ensino de química: concepções 
e metodologias. Ética profissional.  

Sendo assim, a questão se enquadra dentro do pedido do certame. 

Fonte: 

 MASTERTON, W. L. Princípios de Química. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2009. 628p 

 HARRIS, D.C. Análise Química Quantitativa. 7ed. Rio de Janeiro, LTC. 2008. 868p 

 MASTERTON, W.L. Química: Princípios e reações. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2010. 663p 

 GENTIL, V. Corrosão. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2012. 360p 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

49 30 39 23 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O certame do concurso pede o seguinte conteúdo específico: História da química e Ensino de química: concepções 
e metodologias. Ética profissional.  

Sendo assim, a questão se enquadra dentro do pedido do certame. 

“A assimilação do conhecimento químico preceitua uma construção de conceitos (princípio qualitativo) seguida de 

uma identificação numérica (princípio quantitativo). Para ele, esta sequência deve ser cumprida 

independentemente se os conhecimentos são trabalhados de forma empírica ou teórica”. 



 

 

Fonte: 

 MASTERTON, W. L. Princípios de Química. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2009. 628p 

 HARRIS, D.C. Análise Química Quantitativa. 7ed. Rio de Janeiro, LTC. 2008. 868p 

 MASTERTON, W.L. Química: Princípios e reações. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2010. 663p 

 GENTIL, V. Corrosão. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC. 2012. 360p 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

50 32 40 24 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O certame do concurso pede o seguinte conteúdo específico: História da química e Ensino de química: concepções 
e metodologias. Ética profissional.  

Sendo assim, a questão se enquadra dentro do pedido do certame. 

 A abordagem do conteúdo deverá ser contextualizada. Para as disciplinas de Química a contextualização deve ser 

aplicada em qualquer assunto. O professor em sala de aula expõe o assunto teoricamente, para em seguida 

contextualizar, que consiste em mostrar a aplicação do assunto no dia-a-dia do ambiente que rodeia o aluno. 

Analisando o contexto de ensino e aprendizagem, percebe-se que as aulas de Química, diversas vezes, têm sido 

caracterizadas pela antiga tradição verbal de transmissão de conhecimentos e memorização de fórmulas e 

nomenclatura de substâncias”. 

Fonte: (http://www.abq.org.br/rqi/2011/731/RQI-731-pagina7-Proposta-para-Tornar-o-Ensino-de-Quimica-mais-

Atraente.pdf acesso em 7 de maio de 2018) 

 
 
Cargo: Professor Classe I Nível A - Sociologia 
 
 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

04 01 06 02 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) caracteriza, de forma objetiva, o termo que o antecede.” não pode ser considerada correta. O 

enunciado propõe: Em “O alfabeto latino, este fantástico conjunto de 26 letras que, combinadas infinitamente, 

podem nomear realidades tão distintas quanto ‘sol’, ‘cunilingus’, ‘schadenfreud’ e ‘Argamassa Cimentcola 

Quartzolite’, começou sua lenta caminhada em direção ao brejo em setembro de 1982.” (1º§); o adjetivo “fantástico” 

indica o ponto de vista do enunciador, deste modo, pode-se afirmar que ocorre subjetividade e não objetividade 

nesta expressão. A alternativa “A) antecipa a discussão que será desenvolvida no texto.” não pode ser considerada 

correta, pois, as ideias discutidas no texto se tratam da reformulação da comunicação por meio de um novo código, 

o que não é antecipado pelo trecho sublinhado. A alternativa “C) coloca em evidência a função da linguagem quanto 

à comunicação.” não pode ser considerada correta, pois, o trecho sublinhado fala sobre a nomeação e não sobre a 

comunicação. Os termos destacados fazem parte do texto em análise e não havia necessidade de conhecer seu 

significado exato, sendo que a compreensão necessária para a resolução da questão emerge do contexto.  

Fonte:  

 O próprio texto.  

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 
 
 
 



 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

07 04 03 06 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) V, V, V, V.” não pode ser considerada correta, pois, a afirmativa “Na Redação Oficial, é necessário 

que seja manifestado posicionamento do redator objetivo e claro em relação ao assunto tratado.” não é verdadeira. 

Os princípios que regem a Redação Oficial são 4: impessoalidade, formalidade, concisão, nível de linguagem. A 

impessoalidade decorre da “ausência de impressões individuais de quem comunica”, “da impessoalidade de quem 

recebe a comunicação, com duas possibilidades”, “do caráter impessoal do próprio assunto tratado”. É preciso 

ressaltar que como é o servidor público quem redige as comunicações oficiais, necessita-se manter o grau de 

impessoalidade, sem interferência da opinião. O enunciado da questão “Acerca dos princípios que regem a Redação 

Oficial, analise as afirmativas a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.” não permite que haja 

dúvidas em relação à resolução da mesma.  A afirmativa “A utilização dos pronomes de tratamento de forma correta 

é imprescindível para que haja formalidade e padronização nas comunicações.” é verdadeira, de acordo com o 

manual de redação da Presidência da República: “Além disso, é necessário que haja formalidade, padronização, nas 

comunicações, utilizando, para isso, os pronomes de tratamento.” 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

08 09 10 08 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata da Lei n. 5.810/1994, assunto previsto no conteúdo programático relativo à Legislação, conforme 

Anexo II do Edital. O enunciado pede que seja marcada a assertiva correta, quanto ao regime disciplinar dos 

servidores. A assertiva “a” está correta e corresponde à literalidade do art. 198, §3º da norma. A assertiva “b” é falsa, 

pois limita a possibilidade de recurso apenas à via judicial, contrariando o art. 105, 106 e 187. A assertiva “c” é falsa, 

pois, na condição de acionista, cotista ou comanditário, o servidor pode exercer o comércio, conforme exceção 

prevista no art. 190, inciso XIV. A assertiva “d” é falsa, pois o art. 185, parágrafo único determina a anotação da 

penalidade no assentamento funcional do servidor. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido. 

Fonte: Lei Estadual n. 5.810/94 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

11 16 20 14 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há mais de uma resposta correta, tendo os requerentes solicitado também como correta as 

alternativas “Discriminação de orientação sexual e profissional” e também “discriminação homofóbica”. A banca 

mantém o gabarito, pois não há, no primeiro caso, nenhuma depreciação à profissão de chapeiro e sim ao fato de 

ela poder ser uma escolha possível de um menino. Sendo assim, o preconceito de gênero e orientação sexual é o que 

está em primeiro plano. No segundo caso, a negativa do recurso cuja sustentação refere-se à discriminação 

homofóbica. Pelos dois conceitos abaixo, fica patente a diferença entre ambas e, notadamente, foi preconceito o 

que observa na situação relatada. A professora fez uma pergunta e a reação descrita no texto foi a de que ela se 

preocupou. Não houve ação ou reação discriminatória, apenas tinha este preconceito e preocupação em relação a 

sua escolha. Isto pode ser verificado observando os conceitos abaixo: 

“O termo preconceito se refere a uma opinião preconcebida, um pensamento ou sentimento formado sobre uma 

pessoa ou um grupo, sem que haja experiências ou fatos relevantes para comprovar tal ponto. O termo é usado 

geralmente de forma negativa, onde os membros pertencentes a um grupo particular são vistos como inferiores. 

Geralmente ocorre com características que algum grupo considera incomum ou indesejável, podendo ser baseadas 

na raça, gênero, nacionalidade, status social, orientação sexual ou afiliação religiosa de alguém”. 

“A discriminação é a ação baseada no preconceito, e acontece quando tratamos os membros de um determinado 

grupo de forma diferente, com base em fatores como seu status, grupo a qual pertence ou categoria. Geralmente 



 

 

essa distinção acontece de um modo ruim, e o fato de alguém ser tratado pior do que outros por algum motivo 

arbitrário já é considerado discriminação.” 

Como a discriminação é a ação em si, uma pessoa pode ser preconceituosa e racista, mas não agir em suas atitudes, 

ou seja, não discriminar, como no caso da proposta da questão.  

Fonte:  

 http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/07/preconceito-por-orientacao-sexual-e-genero-nas-

escolas/ 

 https://www.diferenca.com/preconceito-racismo-e-discriminacao/ 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

12 14 18 16 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que há erro na divulgação do gabarito, falta de uma resposta correta ou mais de uma resposta 

correta. Alguns apontaram a alternativa D como correta, pois segundo Piaget, as fases de desenvolvimento se dão 

“através” da faixa etária de cada criança, não podendo generalizar que o desenvolvimento mental é lento. A banca 

julga improcedente, já que a opção I está correta. O desenvolvimento mental é lento, segundo Piaget, porque ele 

obedece fases que ocorrem sucessivamente através de estágios, não sendo possível que uma criança “pule”, por 

exemplo, do período sensório motor para o estágio das operações formais sem passar pelo pré-operátório. Neste 

sentido é lento, ainda que cada criança tenha o seu tempo diferenciado e, portanto, com suas peculiaridades e 

particularidades. Na perspectiva construtivista de Piaget, o começo do conhecimento é a ação do sujeito sobre o 

objeto, ou seja, o conhecimento humano se constrói na interação homem-meio, sujeito-objeto. Conhecer consiste 

em operar sobre o real e transformá-lo a fim de compreendê-lo, é algo que se dá a partir da ação do sujeito sobre o 

objeto de conhecimento. As formas de conhecer são construídas nas trocas com os objetos, tendo uma melhor 

organização em momentos sucessivos de adaptação ao objeto. A adaptação ocorre através da organização, sendo 

que o organismo discrimina entre estímulos e sensações, selecionando aqueles que irá organizar em alguma forma 

de estrutura. A adaptação possui dois mecanismos opostos, mas complementares, que garantem o processo de 

desenvolvimento: a assimilação e a acomodação. Segundo Piaget, o conhecimento é a equilibração/reequilibração 

entre assimilação e acomodação, ou seja, entre os indivíduos e os objetos do mundo. A assimilação é a incorporação 

dos dados da realidade nos esquemas disponíveis no sujeito, é o processo pelo qual as idéias, pessoas, costumes são 

incorporadas à atividade do sujeito. A criança aprende a língua e assimila tudo o que ouve, transformando isso em 

conhecimento seu. A acomodação é a modificação dos esquemas para assimilar os elementos novos, ou seja, a 

criança que ouve e começa a balbuciar em resposta à conversa ao seu redor gradualmente acomoda os sons que 

emite àqueles que ouve, passando a falar de forma compreensível.        Segundo FARIA (1998), os esquemas são uma 

necessidade interna do indivíduo. Os esquemas afetivos levam à construção do caráter, são modos de sentir que se 

adquire juntamente às ações exercidas pelo sujeito sobre pessoas ou objetos. Os esquemas cognitivos conduzem à 

formação da inteligência, tendo a necessidade de serem repetidos (a criança pega várias vezes o mesmo objeto). 

Outra propriedade do esquema é a ampliação do campo de aplicação, também chamada de assimilação 

generalizadora (a criança não pega apenas um objeto, pega outros que estão por perto). Através da discriminação 

progressiva dos objetos, da capacidade chamada de assimilação recognitiva ou reconhecedora, a criança identifica 

os objetos que pode ou não pegar, que podem ou não dar algum prazer à ela. FARIA (op.cit.) salienta que os fatores 

responsáveis pelo desenvolvimento, segundo Piaget, são: maturação; experiência física e lógico-matemática; 

transmissão ou experiência social; equilibração; motivação; interesses e valores; valores e sentimentos. A 

aprendizagem é sempre provocada por situações externas ao sujeito, supondo a atuação do sujeito sobre o meio, 

mediante experiências. A aprendizagem será a aquisição que ocorre em função da experiência e que terá caráter 

imediato. Ela poderá ser: experiência física - comporta ações diferentes em função dos objetos e consiste no 

desenvolvimento de ações sobre esses objetos para descobrir as propriedades que são abstraídas deles próprios, é 

o produto das ações do sujeito sobre o objeto; e experiência lógico-matemática – o sujeito age sobre os objetos de 

http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/07/preconceito-por-orientacao-sexual-e-genero-nas-escolas/
http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2015/07/preconceito-por-orientacao-sexual-e-genero-nas-escolas/
https://www.diferenca.com/preconceito-racismo-e-discriminacao/


 

 

modo a descobrir propriedades e relações que são abstraídas de suas próprias ações, ou seja, resulta da coordenação 

das ações que o sujeito exerce sobre os objetos e da tomada de consciência dessa coordenação. Essas duas 

experiências estão inter-relacionadas, uma é condição para o surgimento da outra. Para que ocorra uma adaptação 

ao seu ambiente, o indivíduo deverá equilibrar uma descoberta, uma ação com outras ações. A base do processo de 

equilibração está na assimilação e na acomodação, isto é, promove a reversibilidade do pensamento, é um processo 

ativo de auto-regulação. Piaget afirma que, para a criança adquirir pensamento e linguagem, deve passar por várias 

fases de desenvolvimento psicológico, partindo do individual para o social. Segundo ele, o falante passa por 

pensamento autístico, fala egocêntrica para atingir o pensamento lógico, sendo o egocentrismo o elo de ligação das 

operações lógicas da criança. No processo de egocentrismo, a criança vê o mundo a partir da perspectiva pessoal, 

assimilando tudo para si e ao seu próprio ponto de vista, estando o pensamento e a linguagem centrados na criança. 

Para Piaget, o desenvolvimento mental dá-se espontaneamente a partir de suas potencialidades e da sua interação 

com o meio. O processo de desenvolvimento mental é lento, ocorrendo por meio de graduações sucessivas através 

de estágios: período da inteligência sensório-motora; período da inteligência pré-operatória; período da inteligência 

operatória-concreta; e período da inteligência operatório-formal. 

Outros requerentes reivindicam mudança de gabarito por creditar a autoria da afirmativa II à Vygotsky e não a 

Wallon. Esta banca julga improcedente o recurso, pois, Wallon propõe estágios de desenvolvimento, assim como 

Piaget, porém, ele não é adepto da idéia de que a criança cresce de maneira linear. O desenvolvimento humano tem 

momentos de crise, isto é, uma criança ou um adulto não são capazes de se desenvolver sem conflitos. A criança se 

desenvolve com seus conflitos internos e, para ele, cada estágio estabelece uma forma específica de interação com 

o outro, é um desenvolvimento conflituoso. No início do desenvolvimento existe uma preponderância do biológico 

e após o social adquire maior força. Assim como Vygotsky, Wallon acredita que o social é imprescindível. A cultura e 

a linguagem fornecem ao pensamento os elementos para evoluir, sofisticar. A parte cognitiva social é muito flexível, 

não existindo linearidade no desenvolvimento, sendo este descontínuo e, por isso, sofre crises, rupturas, conflitos, 

retrocessos, como um movimento que tende ao crescimento.  

Fonte: 

 GALVÃO, IZABEL.  Henri Wallon: uma concepção  dialética   do desenvolvimento infantil.  7ª.ed.  Petrópolis, 

RJ : Vozes, 2000.(Educação e conhecimento). 134 p. 

  http://coral.ufsm.br/lec/02_00/Cintia-L&C4.htm, https://brasilescola.uol.com.br/psicologia/psicologia-do-

desenvolvimento.htm 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

13 15 11 18 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que falta uma resposta correta. No entanto, a resposta é cópia fiel do corpo da lei, portanto, a 

questão e seu gabarito é procedente. As demais estariam corretas se fossem redigidas conforme segue: 

A critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na composição 

de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular - BNCC e dos itinerários formativos, considerando 

os incisos I a V do caput e não a educação técnica como se apresenta na questão. 

A organização das áreas e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios 

estabelecidos em cada sistema de ensino.  

A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará  a inclusão de 

vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo 

uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. 

Fonte: 

http://coral.ufsm.br/lec/02_00/Cintia-L&C4.htm


 

 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

 http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm  

 http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art4 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

15 20 12 13 

Recurso Procedente. Questão anulada. 
Sustenta o recurso que outras fontes também apontam Neill como influenciador da Pedagogia Não Diretiva. A banca 

confirma as informações e a questão foi anulada, pois de fato encontrou o autor referenciado nas duas escolas: 

libertária e renovada não diretiva.  

Fontes:  

 Tendências Pedagógicas na Prática Escolar – José Carlos Libâneo 

 http://frankvcarvalho.blogspot.com/2012/06/alexander-neill-e-educacao-libertaria.html 

 https://www.slideshare.net/LEONARDORODRIGUESDAS3/quadro-sntese-tendncias-pedaggicas 

 Tendências Pedagógicas Brasileiras  https://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/tendencias-

pedagogicas-brasileiras.htm 

 Alexander Neill e a Educação Libertária http://frankvcarvalho.blogspot.com.br/2012/06/alexander-neill-e-

educacao-libertaria.html 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

16 18 19 12 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a banca não cita o autor Luckesi no programa.  Não há como falar de avaliação no Brasil sem 

estudar Cipriano Carlos Luckesi. http://grupoavalicao5a.blogspot.com/2014/10/vida-e-obra-de-cipriano-carlos-

luckesi.html 

O conteúdo “Avaliação como processo contínuo, investigativo e inclusivo foi publicado no edital.” 

Fonte: Avaliação para Inclusão https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacoes/avaliacao-para-inclusao.htm 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

17 19 13 15 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que falta alternativa correta e que há erro na divulgação do gabarito.  Contudo a afirmativa IV 

está incorreta. O que é preciso atentar é que ela afirma que devemos CONFIRMAR ( sentido LITERAL)  e não SUPERAR  

o modelo clássico de formação e construir uma nova perspectiva na área de formação continuada de professores. 

Confirmar este modelo é outra coisa, é pedagogia a ser superada, portanto, o gabarito foi mantido, pois as afirmativas 

I, II e III estão corretas. 

Fonte: Multiculturalismo e Educação: um desafio histórico para a escola. www.histedbr.fe.unicamp.br 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

21 41 34 36 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é letra D. Cultura significa todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a 

lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano não somente em família, como 

também por fazer parte de uma sociedade da qual é membro. Ou seja, cultura diz respeito a toda produção humana, 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art4
http://frankvcarvalho.blogspot.com/2012/06/alexander-neill-e-educacao-libertaria.html
https://www.slideshare.net/LEONARDORODRIGUESDAS3/quadro-sntese-tendncias-pedaggicas
http://grupoavalicao5a.blogspot.com/2014/10/vida-e-obra-de-cipriano-carlos-luckesi.html
http://grupoavalicao5a.blogspot.com/2014/10/vida-e-obra-de-cipriano-carlos-luckesi.html
https://educador.brasilescola.uol.com.br/orientacoes/avaliacao-para-inclusao.htm
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/


 

 

independente de ser erudita ou não, podendo estar relacionado à produção material e imaterial. Existem inúmeras 

outras definições de cultura, mais completas do que essa.  

Cada país tem a sua própria cultura, que é influenciada por vários fatores. A cultura brasileira é marcada pela boa 

disposição e alegria, e isso se reflete também na música, no caso do samba, que também faz parte da cultura 

brasileira. 

No caso da cultura portuguesa, o fado é o patrimônio musical mais famoso, que reflete uma característica do povo 

português: o saudosismo. 

Fontes: 

 MARTINS, Carlos Benedito. O Que é Sociologia. São Paulo: Brasiliense, 2007. 7exs. 

 CHINOY, ELY. Sociedade: uma introdução a sociologia. 2. São Paulo: Cultrix,1975.IANNI, OCTAVIO. Sociologia 

da sociologia: o pensamento sociológico brasileiro. 3. São 

 ORTIZ, RENATO. Cultura e modernidade: a Franca no século XIX. 1. São Paulo: Brasiliense. 1991. 

 4. COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 1997. 

 GEERTZ, CLIFFORD. A interpretação das culturas. . Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1989. 

 ORTIZ, RENATO. Mundialização e cultura. . São Paulo: Brasiliense, 2007. 

 CHAUÍ, Marilena. O Que é Ideologia. Brasiliense: São Paulo, 1995. 

 GANDIN, D.; GANDIN, L. A. Escola e transformação social. 3.ed. Petrópolis: Vozes, 1995.p. 38-39 

 http://web.unifil.br/docs/revista_eletronica/terra_cultura/36/Terra%20e%20Cultura_36-4.pdf  

 https://www.significados.com.br/cultura/ 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

22 50 35 42 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta é letra D. A ideia de liberdade passou, então, a conotar emancipação do indivíduo da autoridade social e 

religiosa, conquista de direitos, e autonomia frente às instituições. A burguesia europeia ilustrada acreditava que a 

ação racional traria ordem ao mundo, sendo a desordem um mero resultado da ignorância. Educados, os seres 

humanos seriam bons e iguais. Embora o status da mulher continuasse a ser inferior, começava-se timidamente a 

pensar, e mesmo a promover, em algumas esferas, a igualdade civil entre os sexos. A ideia de que o progresso era 

uma lei inevitável que governava as sociedades consolida-se e vem a manifestar toda a sua força no pensamento 

social do século 19, atuando diretamente sobre os primeiros teóricos da Sociologia. Na busca de explicações sobre a 

origem, a natureza e os possíveis rumos que tomariam as sociedades em vias de transformação, temas tais como 

liberdade, moral, leis, direito, obrigações, autoridade e desigualdade ganham destaque e vêm a fazer parte também 

do elenco de questões que a Sociologia se coloca. O avanço Iluminista já havia ocorrido no século XVIII e não 

dependeu da sociologia, que aliás nem tinha surgido naquele período.  

Fontes: 

 Introdução à Sociologia – Volume Único Ensino Médio Autor: Pérsio Santos de Oliveira Editora: Ática 

 COSTA, Cristina. Sociologia: Introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 1997. 

 BOMENY, Helena & MEDEIROS. Bianca Freire. Tempos Modernos, tempos de sociologia. Rio de Janeiro: Ed. 

do Brasil, 2010. Volume único. 

 



 

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

23 47 36 44 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é letra A, pois, entre as preocupações das novas diretrizes educacionais nacionais preconizadas 

pela BNCC, estão: a defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; a produção, promoção e difusão de bens 

culturais; a formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões; a democratização 

do acesso aos bens de cultura e a valorização da diversidade étnica e regional. Também entre as competências gerais 

da BNCC, fala-se de valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também 

participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Não foram retiradas do currículo obrigatório por 

serem consideradas culturas de uma minoría étnica dissociada da identidade nacional como um todo, pois como é 

de conhecimento público e académico, continuam sendo vistos como conteúdo de suma importancia, pois são 

constituintes da própria noção de nação brasileira. Portanto, não foram desligadas apenas dos currículos das regiões 

mais urbanizadas, e nem  passam a ser vistos como facultativos,  pois, na análise dos grandes historiadores e 

sociólogos da cultura brasileira, já vem inseridos como cultura consuetudinária. 

Fonte:  

 http://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_atual/art_125_.asp 

 http://deolhonolivrodidatico.blogspot.com.br/2017/04/a-3-versao-da-bncc-analise-e.html 

 http://www.palmares.gov.br/manifestacoes-culturais-negras  

 https://online.unisc.br/seer/index.php/agora/article/viewfile/6686/4836  

 http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79601-anexo-texto-

bncc-reexportado-pdf-2&category_slug=dezembro-2017-pdf&itemid=30192  

 candau, joel. memória e identidade. são paulo: contexto, 2012. 

 chauí, marilena. cidadania cultural: o direito à cultura. são paulo: editora da fundação perseu abramo, 2006. 

 candau, vera maria. direitos humanos, educação e interculturalidade: as tensões entre igualdade e diferença. 

revista brasileira de educação. v.13, n.37, jan-abr 2008, p.45-57.  

 

BRANCA VERDE AMARELA AZUL 

24 37 21 43 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é a letra D. A Folia de Reis, também conhecida como Reisado, é uma festa popular brasileira de 

caráter religioso (católico). Também considerada de caráter folclórico (espécie de folguedo), ela é realizada entre o 

período do Natal até o Dia de Reis (6 de janeiro). Na Folia de Reis, grupos organizados de pessoas saem pelas ruas da 

cidade, visitando as casas e tocando músicas populares e entoando cânticos bíblicos em homenagem aos reis magos 

e ao nascimento de Jesus. Junto com os músicos vão pessoas vestidas com roupas de personagens ligados ao tema 

da festa. Alguns aspectos tradicionais da Folia de Reis foram trazidos para o Brasil no final do período colonial 

(provavelmente no começo do século XIX), pelos portugueses. Porém, de acordo com estudiosos da cultura popular, 

esta festa tem sua origem na Espanha. A porta de entrada foi o nordeste brasileiro. Porém, em nosso país a Folia de 

Reis ganhou traços culturais particulares, incorporando aspectos da cultura brasileira. Um destes exemplos está 

presente na música, com a presença das batidas típicas dos tambores africanos. Vale dizer também que a Folia de 

Reis possui traços particulares em cada região do Brasil. 

Fontes: 

 https://www.visiteobrasil.com.br/norte/tocantins/festas-populares/conheca/folia-dos-reis 

 https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2013/01/05/interna_gerais,341265/minas-mantem-tradicao-

das-folias-de-reis.shtml 

 

 BURKE, Peter. Variedades da História Cultural. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira,2000. HOBSBAWM, Eric. 

A Invenção das Tradições. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1984.  

https://www.visiteobrasil.com.br/norte/tocantins/festas-populares/conheca/folia-dos-reis
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2013/01/05/interna_gerais,341265/minas-mantem-tradicao-das-folias-de-reis.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2013/01/05/interna_gerais,341265/minas-mantem-tradicao-das-folias-de-reis.shtml
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 FERNANADES, Renata Sieiro (orgs.). Educação Não-Formal – Cenários da Criação. Campinas-SP, Educação. 

UNICAMP,2001.  

 AMADO, Janaína e FERREIRA, Marieta (orgs.). Usos e abusos da história oral.[5a . edição.]. Rio de Janeiro, Ed. 

FGV, 2002.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é letra C, alienação é um processo de exteriorização de uma essência humana e do não-

reconhecimento desta atividade enquanto tal. No fim do processo de trabalho, o produto feito se transforma em 

algo estranho, independente do ser que o produziu. Este estranhamento, esta “diferença de natureza” entre 

produtor e produto pode ser considerado a cereja do bolo para a concepção da alienação. A alienação em relação 

ao produto do trabalho. Este é o estranhamento em não se reconhecer num produto que tem dentro de si a essência 

do trabalhador. A alienação no processo de produção. Esta alienação é o que Marx chama de “alienação ativa” ou 

“atividade de alienação”. É a constatação básica de que se o trabalhador está alienado em relação ao produto de seu 

trabalho, então é necessário verificar que isto não aconteceu do nada, mas estava presente no próprio processo 

produtivo. É aqui que percebemos que o trabalho é sofrimento e não realização. O trabalho é forçado, se trabalha 

para sobreviver e nunca se trabalha somente o necessário. Alienação do sujeito enquanto pertencente ao gênero 

humano. Aqui Marx salta para a própria característica do humano enquanto ser genérico. Enquanto animal 

multifacetado com inúmeras potencialidades e capacidades. Quando ele está separado de sua essência, de sua 

ligação com a comunidade, de seu trabalho, ele se individualiza. Não é mais membro de sua espécie, é só um 

indivíduo solitário. O trabalho enquanto fator individualizante não é criticado unicamente por, em sua configuração 

atual, ser um impulsionador da individualização, mas sim por fazer dessa individualização uma transformação do 

sujeito multifacetado em um sujeito unilateral e único. O trabalhador só vale sua vida enquanto trabalhador, não 

enquanto humano e não é nunca parte de um gênero, de uma espécie, mas é um, único, específico, não detém a 

humanidade (uma ligação abstrata entre aqueles do mesmo gênero), só detém sua individualidade.  

Fonte: 

 http://colunastortas.com.br/2014/02/05/o-que-e-alienacao-em-marx/ 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/alienacao-na-sociologia-por-karl-

marx/50586 

 https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/capital-trabalho-alienacao-segundo-karl-marx.htm Arendt, 

Hannah. (2009), “O conceito de história: antigo e moderno”. In: . Entre o passado e o futuro. 1ª edição 1957. 

São Paulo, Perspectiva, pp. 69-126. Aron, Raymond. (2008), O marxismo de Marx. São Paulo, Arx. B 

 OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à Sociologia. São Paulo: Editora Ática. Série Brasil. 

 OLIVEIRA, Luiz Fernandes de & COSTA, Ricardo C. R. da. Sociologia para Jovens do Século XXI. Rio de Janeiro: 

Imperial Novo Milênio, 2007. 

 MEKSENAS, Paulo. Aprendendo Sociologia: a paixão de conhecer a vida. São Paulo: Edições Loyola, 1995. 7ª 

ed. 

 TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o Ensino Médio. São Paulo: Saraiva, 2010. 2ª edição. 

 
 
 
 
 
 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/alienacao-na-sociologia-por-karl-marx/50586
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/alienacao-na-sociologia-por-karl-marx/50586
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é a letra C. O suicídio é, segundo Durkheim, “todo o caso de morte que resulta, direta ou 

indiretamente, de um ato, positivo ou negativo, executado pela própria vítima, e que ela sabia que deveria produzir 

esse resultado”. Conforme o sociólogo, cada sociedade está predisposta a fornecer um contingente determinado de 

mortes voluntárias, e o que interessa à sociologia sobre o suicídio é a análise de todo o processo social, dos fatores 

sociais que agem não sobre os indivíduos isolados, mas sobre o grupo, sobre o conjunto da sociedade. Cada sociedade 

possui, a cada momento da sua história, uma atitude definida em relação ao suicídio. Há três tipos de suicídio, 

segundo a etimologia de Èmile Durkheim, a saber:• Suicídio Egoísta: é aquele em que o ego individual se afirma 

demasiadamente face ao ego social, ou seja, há uma individualização desmesurada. As relações entre os indivíduos 

e a sociedade se afrouxam fazendo com que o indivíduo não veja mais sentido na vida, não tenha mais razão para 

viver;• Suicídio Altruísta: é aquele no qual o indivíduo sente-se no dever de fazê-lo para se desembaraçar de uma 

vida insuportável. É aquele em que o ego não o pertence, confunde-se com outra coisa que se situa fora de si mesmo, 

isto é, em um dos grupos a que o indivíduo pertence. Temos como exemplo os kamikazes japoneses, os muçulmanos 

que colidiram com o World Trade Center em Nova Iorque, em 2001, etc.;• Suicídio Anômico: é aquele que ocorre em 

uma situação de anomia social, ou seja, quando há ausência de regras na sociedade, gerando o caos, fazendo com 

que a normalidade social não seja mantida. Em uma situação de crise econômica, por exemplo, na qual há uma 

completa desregulação das regras normais da sociedade, certos indivíduos ficam em uma situação inferior a que 

ocupavam anteriormente. Assim, há uma perda brusca de riquezas e poder, fazendo com que, por isso mesmo, os 

índices desse tipo de suicídio aumentem. É importante ressaltar que as taxas de suicídio anômico são maiores em 

países ricos, pois os pobres conseguem lidar melhor com as situações de anomia social. 

Fonte: 

 https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2017/09/numero-de-suicidios-aumentou-12-no-

brasil-mostra-ministerio-da-saude.html 

 http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-09/cerca-de-11-mil-pessoas-tiram-propria-vida-todos-

os-anos-no-brasil 

 http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/brasil/2018/01/26/interna_brasil,739611/a-

distancia-entre-depressao-e-suicidio-diminui-a-cada-dia.shtml 

 https://claudia.abril.com.br/sua-vida/precisamos-falar-sobre-suicidio-taxa-cresce-no-brasil/ 

 Berger, P., Luckmann, T. A construção social da realidade – tratado de Sociologia do 

Conhecimento. Petrópolis: Vozes, 1974.          

 http://www.producao.usp.br/bitstream/handle/BDPI/2703/art_RODRIGUES_Suicidio_e_sociedade_um_est

udo_comparativo_de_2009.pdf?sequence=1 

 CABRAL, João Francisco Pereira. "Sobre o suicídio na sociologia de Èmile Durkheim"; Brasil Escola. 

Disponível em <https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/sobre-suicidio-na-sociologia-Emile-durkheim.htm>. 

Acesso em 13 de maio de 2018. 

 OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à Sociologia. São Paulo: Editora Ática. Série Brasil. 

 OLIVEIRA, Luiz Fernandes de & COSTA, Ricardo C. R. da. Sociologia para Jovens do Século XXI. Rio de Janeiro: 

Imperial Novo Milênio, 2007. 

 MEKSENAS, Paulo. Aprendendo Sociologia: a paixão de conhecer a vida. São Paulo: Edições Loyola, 1995. 7ª 

ed. 

 TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o Ensino Médio. São Paulo: Saraiva, 2010. 2ª edição. 
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http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-09/cerca-de-11-mil-pessoas-tiram-propria-vida-todos-os-anos-no-brasil
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-09/cerca-de-11-mil-pessoas-tiram-propria-vida-todos-os-anos-no-brasil
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/brasil/2018/01/26/interna_brasil,739611/a-distancia-entre-depressao-e-suicidio-diminui-a-cada-dia.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/brasil/2018/01/26/interna_brasil,739611/a-distancia-entre-depressao-e-suicidio-diminui-a-cada-dia.shtml
https://claudia.abril.com.br/sua-vida/precisamos-falar-sobre-suicidio-taxa-cresce-no-brasil/
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é letra B. Em relação aos instintos humanos, é mais complexo estabelecer quais são e como 

funcionam, já que o homem é um animal que pensa e vive em um ambiente, numa determinada cultura. A discussão 

sobre o instinto humano é complexa. Estima-se que há certos padrões fixos de comportamento, por exemplo, o 

instinto de amamentar os bebês ou o instinto de sobrevivência. Entretanto, a realidade do homem é tão complexa 

que nem sempre é fácil determinar se um padrão de comportamento é realmente instintivo. Aparentemente, todos 

os humanos tem um instinto de sobrevivência, mas há situações que estas afirmações se contradizem, por exemplo, 

através de uma greve de fome. O conceito instinto humano vive uma polêmica permanente: o binômio natureza-

cultura. Em outras palavras, trata-se de delimitar quais aspectos são realmente naturais e quais podem ser 

aprendidos dentro de um contexto social. 

Fonte: 
 

 HORKHEIMER, Max e ADORNO, Theodor. A Indústria Cultural: Iluminismo como mistificação das massas. In: 

Dialética do Esclarecimento, Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 1991. 

 HORKHEIMER, Max. O conceito de Esclarecimento. In: Dialética do Esclarecimento, Jorge Zahar Editor, Rio de 

Janeiro, 1991.  

 BENJAMIN, Walter. Documentos da cultura, Documentos da Barbárie. Org. e apresentação de Willi Bolle, São 

Paulo: Cultrix, 1986. B 

 GEERTZ, Clifford: A interpretação das culturas, Rio de Janeiro: Ed. Guanabara, 1989 

 http://www.jurisciencia.com/artigos/clifford-geertz-o-impacto-do-conceito-de-cultura-sobre-o-conceito-

de-homem/73/ 

 https://identidadesculturas.files.wordpress.com/2011/05/geertz_clifford-

_a_interpretac3a7c3a3o_das_culturas.pdf 

 http://www.simonsen.br/semipresencial/pdf_cultura/capi_11.pdf 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é letra C. A Ideologia no pensamento Marxista (materialismo dialético) é um conjunto de 

proposições elaborado, na sociedade burguesa, com a finalidade de fazer aparentar os interesses da classe 

dominante com o interesse coletivo, construindo uma hegemonia daquela classe. A manutenção da ordem social 

requer dessa maneira menor uso da violência. A ideologia torna-se um dos instrumentos da reprodução do status e 

da própria sociedade. O método precípuo da ideologia é a utilização do discurso lacunar (Althusser). Nesse, uma série 

de proposições, nunca falsas, sugere uma série de outras, que são. Desse modo, a essência do discurso lacunar é o 

não dito (porém sugerido). Para Gramsci a ideologia tem como função de ser um "cimento" social, ou seja, ser uma 

estrutura. Por exemplo quando um grupo exerce liderança moral e intelectual capaz de unificar uma variedade de 

aliados formando um bloco social de forças. Para Durkheim, a ideologia é negativa porque nasce de uma noção "pré-

científica" e, por isso mesmo, imprópria para o estudo objetivo da realidade social. ... - Veja mais em 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/sociologia/ideologia-termo-tem-varios-significados-em-ciencias-

sociais.htm?cmpid=copiaecola Destutt de Tracy usou alguns métodos e teorias das ciências naturais (física e biologia 

basicamente) para compreender a origem e a formação das ideias (razão, vontade, percepção, moral, entre outras) 

a partir da observação do indi... - Veja mais em https://educacao.uol.com.br/disciplinas/sociologia/ideologia-termo-

tem-varios-significados-em-ciencias-sociais.htm?cmpid=copiaecola 

Fonte: 

 https://www.vix.com/pt/bdm/comportamento/17-frases-machistas-que-jamais-deveriamos-tolerar 

 https://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-ideologia-e-um-delirio-5568.html 

https://identidadesculturas.files.wordpress.com/2011/05/geertz_clifford-_a_interpretac3a7c3a3o_das_culturas.pdf
https://identidadesculturas.files.wordpress.com/2011/05/geertz_clifford-_a_interpretac3a7c3a3o_das_culturas.pdf
http://www.simonsen.br/semipresencial/pdf_cultura/capi_11.pdf
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-ideologia-e-um-delirio-5568.html


 

 

 http://www.semprefamilia.com.br/o-que-e-ideologia-de-genero/ 

 https://www.significados.com.br/ideologia/ 

 https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/ideologia-marxista.htm  

 https://educacao.uol.com.br/disciplinas/sociologia/ideologia-termo-tem-varios-significados-em-ciencias-

sociais.htm  

 Brainly.com.br - https://brainly.com.br/tarefa/3588052#readmore 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/sociologia/ideologia-termo-tem-varios-significados-em-ciencias-

sociais.htm 

 COSTA, Cristina. Sociologia: Introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 1997. 

 BOMENY, Helena & MEDEIROS. Bianca Freire. Tempos Modernos, tempos de sociologia. Rio de Janeiro: Ed. 

do Brasil, 2010. Volume único. 

 OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à Sociologia. São Paulo: Editora Ática. Série Brasil. 

 TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o Ensino Médio. São Paulo: Saraiva, 2010. 2ª edição. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é letra C. A Divisão do Trabalho em Durkheim, Marx e Weber58WEBER,  M.  A  "objetividade"  do  

conhecimento  nas  ciências sociais  [1904]. In:  COHN,  Gabriel  (Org.). Max Weber: sociologia. São Paulo: Ática, 1982. 

(Grandes Cientistas Sociais; 13) p. 79-127. O trabalho, na concepção de Durkheim, é um fato social presente em todos 

os tipos de sociedade. Há sociedades com menor ou maior divisão do trabalho, mas em todas elas são encontradas 

funções diferenciadas entre os indivíduos, o que os divide em grupos funcionais distintos com condutas sociais 

também distintas. Para ele, quanto mais especializado é o trabalho, mais laços de dependência se formam. Durkheim 

entende a divisão social entre trabalhadores e empregadores como uma divisão funcional. Divisão entre aqueles que 

devem cumprir uma atividade de organização da produção e mando (os empregadores) e os que devem desenvolver 

uma atividade produtiva (os trabalhadores). Essa divisão, como extensão da divisão do trabalho, promove a coesão 

social e, por isso, deve ser preservada socialmente. No entanto, nessa divisão há problemas que Durkheim vê como 

doenças sociais que devem ser corrigidas para que o todo social se desenvolva adequadamente. Se há excessos por 

parte de capitalistas ou de trabalhadores, deve-se regulamentar suas atividades a fim de alcançar o equilíbrio e 

garantir a integração social das partes envolvidas. Max Weber parte de uma perspectiva diferente, sendo importante 

perceber que a divisão social do trabalho não é o seu foco, porque, segundo ele, não há algo geral e comum a todas 

as sociedades. Para o praticante do protestantismo, o sucesso nos negócios é uma comprovação de ter sido escolhido 

por Deus. O trabalho árduo e disciplinado e uma vida regrada e sem excessos podem lhe trazer o êxito profissional, 

sinal de sua fé e salvação espiritual. Weber entende então que o encontro entre uma ética religiosa e um espírito 

empreendedor possibilitou a formação histórica do capitalismo. Entretanto, a procura da riqueza, segundo ele, não 

mais estaria sendo guiada por padrões éticos, mas associada tão somente a “paixões puramente mundanas”. Ao 

longo da História, o encontro formador da sociedade capitalista perdeu seu sentido original e o lucro capitalista 

passou a dirigir as sociedades contemporâneas. Para Karl Marx, a perspectiva sobre o trabalho é histórica, como em 

Weber. Entretanto, Marx destaca a diferença entre o trabalho em geral e o trabalho particularizado em suas formas 

históricas. É nas formas históricas de trabalho que Marx concentra sua análise e, particularmente, no trabalho 

assalariado. Para Marx, o trabalho assalariado é uma manifestação histórica de como o capitalismo se organizou na 

sociedade. Com base na exploração do trabalho assalariado, a sociedade capitalista produz e reproduz sua existência. 

Ou seja, o trabalho assalariado é uma atividade central para a perpetuação das relações sociais entre capitalistas e 

trabalhadores e, por consequência, da exploração e dominação do trabalhador pelo capitalista.  

Fonte:  

 DURKHEIM, E. DURKHEIM. São Paulo: Nova Cultural, 1978. (Col. Os Pensadores).\ufffd 10 

 p. 32 

 https://sociologiadodireitounesp.blogspot.com.br/2011/06/divisao-do-trabalho-na-visao-de.html 

http://www.semprefamilia.com.br/o-que-e-ideologia-de-genero/
https://www.significados.com.br/ideologia/
https://sociologiadodireitounesp.blogspot.com.br/2011/06/divisao-do-trabalho-na-visao-de.html


 

 

 https://pt.scribd.com/doc/7394587/A-Divisao-Social-Do-Trabalho-Em-Marx-Weber-e-Durkheim 

 https://www.todamateria.com.br/divisao-social-do-trabalho/ 

 https://ninguemcomonos.blogs.sapo.pt/4520.html 

 https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/121098/mod_resource/content/1/Durkheim_Da%20divis%C3%A

3o%20do%20trabalho%20social.pdf  

 ALVES,  P.  R. Notas  pessoais  da  aula  Fundamentos  da  Sociologia, Profa.  Dra.  Maura  Veras.  São  Paulo: 

PUC-SP, 2010. 

 DURKHEIM, E. Os Pensadores.São Paulo: Ed. Abril, 1973 

 MARX, K. O Capital. Col. Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1985. 

 COSTA, Cristina. Sociologia: Introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 1997. 

 BOMENY, Helena & MEDEIROS. Bianca Freire. Tempos Modernos, tempos de sociologia. Rio de Janeiro: Ed. 

do Brasil, 2010. Volume único. 

 OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à Sociologia. São Paulo: Editora Ática. Série Brasil. 

 OLIVEIRA, Luiz Fernandes de & COSTA, Ricardo C. R. da. Sociologia para Jovens 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é letra A. Os movimentos migratórios ocorrem quando um grande número de pessoas sai de um 

país e se instala em algum outro lugar. O motivo da migração em massa pode ser descontente com as circunstâncias 

atuais ou com o acerto de um futuro brilhante. A simples migração de pessoas não significa movimento migratório. 

Existe um movimento social migratório apenas quando há um foco comum de descontentamento. Também há um 

propósito compartilhado ou esperança para o futuro e uma decisão amplamente compartilhada de se mudar para 

um novo local. O movimento sionista, o movimento dos judeus para Israel foi um movimento social migratório. Da 

mesma forma, o movimento de pessoas da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental pode ser chamado de 

movimento social migratório. Quando as pessoas se deparam com um sistema social a partir do qual não podem 

fugir e que se sentem impotentes para mudar, o resultado é um movimento social expressivo. Em um movimento 

social expressivo, o indivíduo se aproxima de uma realidade externa desagradável, modificando suas reações a essa 

realidade. Ele de alguma forma torna a vida suportável. Ele tenta ignorar o presente miserável e fixa seu olhar sobre 

um futuro glorioso. O movimento Hippie é um movimento social expressivo. Um movimento utópico é aquele que 

busca criar um sistema social ideal ou uma sociedade perfeita que só pode ser encontrada na imaginação do homem 

e não na realidade. Houve um número de socialistas utópicos no século dezenove, como Robert Owen e Charles 

Fourier. Tais movimentos são baseados em uma concepção do homem como basicamente boa, cooperativa e 

altruísta. O movimento Sarvodaya pode ser chamado de movimento utópico. O movimento de reforma é uma 

tentativa de modificar algumas partes da sociedade sem transformá-la completamente. Eles podem operar somente 

em uma sociedade democrática onde as pessoas têm liberdade para criticar as instituições existentes e podem 

assegurar mudanças. Os movimentos para abolir a intocabilidade, o sistema de dote, preservar a vida selvagem, 

controlar o crescimento populacional são movimentos de reforma. 

Fonte: 

 http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/colunistas/o-coro-da-multidao/os-novos-movimentos-

sociais-9b96wrbgh42tenn5q22yolpam 

 http://blogs.odiario.com/odiarionaescola/2013/07/18/movimentos-sociais-no-brasil/ 

 https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/movimentos-sociais-resumo/ 

 http://www.uel.br/pos/mestradoservicosocial/congresso/anais/Trabalhos/eixo6/oral/16_os_novos_movim

entos....pdf 

 COSTA, Cristina. Sociologia: Introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 1997. 

https://pt.scribd.com/doc/7394587/A-Divisao-Social-Do-Trabalho-Em-Marx-Weber-e-Durkheim
https://www.todamateria.com.br/divisao-social-do-trabalho/
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/colunistas/o-coro-da-multidao/os-novos-movimentos-sociais-9b96wrbgh42tenn5q22yolpam
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/colunistas/o-coro-da-multidao/os-novos-movimentos-sociais-9b96wrbgh42tenn5q22yolpam
http://blogs.odiario.com/odiarionaescola/2013/07/18/movimentos-sociais-no-brasil/
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/movimentos-sociais-resumo/


 

 

 BOMENY, Helena & MEDEIROS. Bianca Freire. Tempos Modernos, tempos de sociologia. Rio de Janeiro: Ed. 

do Brasil, 2010. Volume único. 

 OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à Sociologia. São Paulo: Editora Ática. Série Brasil. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é letra C. A charge demonstra claramente a manipulação ideológica preconizada pela teoria da 

Industria cultural. No entanto, sabe-se que ela não é destinada prioritariamente as crianças, atingindo os 

consumidores de uma maneira geral. O termo designa o fazer cultural e artístico sob a lógica da produção industrial 

capitalista. Possui como corolários o lucro acima de tudo e a idealização de produtos adaptados para consumo das 

massas. Vale destacar a influência marxista desta interpretação, a qual pressupõe a economia enquanto "mola 

propulsora" da realidade social. Na Indústria Cultural se fabricam ilusões padronizadas e extraídas do manancial 

cultural e artístico. Estas se mercantilizam sob o aspecto de produtos culturais voltados para obter lucro. Além disso, 

tem o intuito de reproduzir os interesses das classes dominantes, legitimando-as e perpetuando-as socialmente. 

Assim, ao submeter os consumidores à lógica da Indústria Cultural, a classe dominante aliena as dominadas. Como 

resultado, torna os dominados incapazes de elaborarem um pensamento crítico que impeça a reprodução ideológica 

do sistema capitalista. Por outro lado, o aperfeiçoamento tecnológico da Indústria Cultural permitiu que se 

perpetuasse o desejo de posse pela renovação técnico-científica. Ademais, qualquer comportamento desviante das 

necessidades do consumo é combatido e tratado como anormal pela Indústria Cultural. A cultura popular e erudita 

são simplificadas e falsificadas para se transformarem em produtos consumíveis. 

Fonte: 

 https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/industria-cultural.htm 

 https://evolucaosertaneja.wordpress.com/2015/05/08/o-produto-sertanejo-e-como-recuperar-a-arte-

musical/ 

 https://www.todamateria.com.br/cultura-de-massa/ 

 https://www.infoescola.com/sociedade/cultura-de-massa/ 

 https://blogdoenem.com.br/industria-cultural-sociologia-enem/ 

 Tomazi, Nelson Dacio. Conecte – Sociologia para o Ensino Médio. Editora Saraiva 

 Tempos moderno, tempos de sociologia: ensino médio: volume único/ Helena Bomeny...[et al.]. – 4.ed. – São 

Paulo: Editora do Brasil, 2016; Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2016. (Série Brasil: ensino médio) 

 CARDOSO, Adalberto. (1997), “O sindicalismo corporativo não é mais o mesmo”. Novos Estudos Cebrap, 48: 

97-119. 

 MEKSENAS, Paulo. Aprendendo Sociologia: a paixão de conhecer a vida. São Paulo: Edições Loyola, 1995. 7ª 

ed. 

 TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o Ensino Médio. São Paulo: Saraiva, 2010. 2ª edição. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é letra D. A violência dentro das instituições de ensino, seja ele público ou privado, tem 

preocupado o poder público e toda sociedade, principalmente, pela forma como esta tem se configurado. Os 

conflitos e violência sempre existiram, sobretudo, dentro do âmbito escolar, que é um ambiente social em que os 

indivíduos estão aprendendo a conviver com as diferenças e viver em sociedade. Estudos e pesquisas confirmam que 

a localização geográfica da escola e a presença do crime organizado, isto é, o entorno escolar exercem influência na 

violência escolar. Entretanto, o ambiente escolar vem sendo destacado por se tornar cenário de diferentes formas 

de violência que interferem no trabalho de aprendizagem criando uma linha tênue entre o trabalho educativo e a 

construção do medo interferindo nas condições de vida que estes indivíduos vítima da violência possuem fora da 

escola. Tal temática é debatida e pesquisada pelo mundo inteiro por conta da gravidade e frequência em que se 

https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/industria-cultural.htm
https://evolucaosertaneja.wordpress.com/2015/05/08/o-produto-sertanejo-e-como-recuperar-a-arte-musical/
https://evolucaosertaneja.wordpress.com/2015/05/08/o-produto-sertanejo-e-como-recuperar-a-arte-musical/
https://www.infoescola.com/sociedade/cultura-de-massa/
https://blogdoenem.com.br/industria-cultural-sociologia-enem/


 

 

repete no cotidiano. A violência sofrida ou praticada dentro do âmbito escolar possui inúmeras formas de 

manifestação e tem levado consigo fortes influências para a sociedade de modo geral. As agressões psicológicas são 

as mais sofridas, seguindo de pequenos delitos, ameaças e destruição de objetos pessoais. Estudos indicam que a 

violência pode ser classificada de duas maneiras através da incivilidade e da violência simbólica, onde diferentes 

áreas de conhecimento e pesquisa colocam em foco suas investigações acerca deste assunto tão debatido, onde 

encontra-se o interesse em entender os contornos e processos que desencadeiam sua manifestação. 

Fontes: 

 http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/04/mediacao-de-conflito-muda-rotina-de-violencia-em-

escolas-publicas-em-mg.html 

 https://periodicos.ufpa.br/index.php/conexoesdesaberes/article/view/3910 

 BORDIEU, Pierre. Escritos de Educação. Petrópolis: Vozes, 1998. 

 CHARLOT, B. A violência na escola: como os sociólogos franceses abordam essa questão. Sociologias. São 

Paulo, 2008. 

 GARCIA, J. Indisciplina, incivilidade e cidadania na escola. Educação Temática Digital, Campinas, v. 8, n. 1, p. 

121-130, dez. 2006.  

 MOURA, D. A. Prevalência e características de escolares vítimas de bullying. Jornal de Pediatria, vol. 87, nº 1. 

Porto Alegre, 2011. 

 NESELLO, F; MESAS, A. E. Características da violência escolar no Brasil: revisão sistemática de estudos 

quantitativos. Revista Brasileira de Saúde Materna Infantil, vol. 14, nº 2. Recife, 2014. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A reposta correta é letra D.  Tradicionalmente, em nosso idioma, o conceito de tribo se refere ao grupo social cujos 

integrantes compartilham os mesmos usos, costumes, tradições e antepassados. Assim, muitos povos primitivos de 

nossa civilização passaram a ser chamados de tribos. Embora esse termo continue sendo aplicado, vale destacar que 

nos últimos anos foi dada uma referência adicional às épocas passadas justamente por chamar de tribo urbana ao 

grupo de pessoas que coincidem em matéria de interesses, inclinações, gostos e preferências a favor de algo. Isto é, 

essas tribos urbanas são grupos de pessoas que se unem por apresentar certa afinidade. O acréscimo do termo 

urbano a esse conceito tem a ver com o fato de que esses grupos têm sua origem nas grandes cidades e justamente 

por reunir-se e compartilhar essas afinidades. Geralmente, as tribos urbanas se juntam por um interesse em comum, 

por exemplo, a adoração e seguimento a um grupo musical consolida essa inclinação através de diversos símbolos, 

traços físicos, roupas, entre os mais comuns. Vale destacar que outra característica de uma tribo urbana é o fato de 

não seguir a uma cultura dominante, ou seja, eles optam por seguir um conjunto de comportamentos e costumes 

que muitos não seguem e por este motivo se destacam no coletivo social. Assim, os fanáticos do gênero musical 

conhecido como dark, são reconhecidos claramente por sua maneira de vestir na qual a cor preta predomina e nada 

mais. Os punks são outro tipo de tribo urbana muito popular nas ruas das grandes metrópoles, desfilam com suas 

cabeleiras semirraspadas e topetes imensos, com suas jaquetas e calças de coro, além dos famosos coturnos. 

Infelizmente, devemos mencionar também, que esta distinção profunda surge dos próprios integrantes da tribo 

urbana para com o resto da sociedade, o que desencadeia em vários conflitos, casos de violência e manifestações 

com propostas de oposição. 

Fonte: 

  https://noticias.bol.uol.com.br/fotos/bol-listas/2017/06/07/tribos-urbanas-ontem-e-hoje-conheca-35-

grupos-que-fazem-historia-na-sociedade.htm http://queconceito.com.br/tribos-urbanas 

 https://www.todamateria.com.br/tribos-urbanas/ 

 
 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/04/mediacao-de-conflito-muda-rotina-de-violencia-em-escolas-publicas-em-mg.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/04/mediacao-de-conflito-muda-rotina-de-violencia-em-escolas-publicas-em-mg.html
https://periodicos.ufpa.br/index.php/conexoesdesaberes/article/view/3910
https://noticias.bol.uol.com.br/fotos/bol-listas/2017/06/07/tribos-urbanas-ontem-e-hoje-conheca-35-grupos-que-fazem-historia-na-sociedade.htm
https://noticias.bol.uol.com.br/fotos/bol-listas/2017/06/07/tribos-urbanas-ontem-e-hoje-conheca-35-grupos-que-fazem-historia-na-sociedade.htm
http://queconceito.com.br/tribos-urbanas
https://www.todamateria.com.br/tribos-urbanas/
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é a letra D. No contexto do mal-estar da globalização, os problemas enfrentados são grandes. No 

curto prazo é até possível que as democracias possam sobreviver à indiferença de seus cidadãos. Do fordismo no 

pós-guerra ao sistema de acumulação flexível nas últimas três décadas, a visão de mundo e as perspectivas 

geracionais se mostram crescentemente divergentes em diversos países.  A automação poderá ter um impacto muito 

maior nas economias em desenvolvimento do que nos países ricos”. Nesse sentido, há o risco de que a crescente 

automação poderá negar aos países de baixa ou média renda a oportunidade para o desenvolvimento através da 

industrialização.  

Nesse contexto, uma crescente automação industrial poderá significar maiores dificuldades para as economias 

emergentes no crescimento e, portanto, elas precisarão encontrar “novos modelos” de desenvolvimento. 

Previsões de que uma crescente automação farão os humanos redundantes já foram feitas antes. Entretanto, a 

tecnologia acabou criando mais empregos do que destruiu. No geral, é possível dizer que automatizar tarefas para 

que elas fossem feitas mais rapidamente e eficientemente aumentou a procura por trabalhadores para a realização 

de outras tarefas próximas (ecossistemas circundantes). Ainda que as comparações com o passado sugiram cenários 

não tão sombrios, o futuro é incerto e ele dependerá do que for feito e desejado pelas pessoas. Não há como negar 

que existem relações assimétricas de poder nas sociedades e que o mal-estar da globalização integra esse complexo 

quadro histórico de desafios coletivos. Não é o pior efeito desse processo de mundialização da cultura está na 

progressiva redução do engajamento cívico dos indivíduos, cada vez mais desligados das questões políticas. A 

globalização não tem perdido o impacto, nas economias em desenvolvimento ou subdesenvolvidas, quanto mais nos 

países ricos, devido a valorização das culturas locais no contexto atual, a crescente automação industrial traz muito 

mais dificuldades para as economias industrializadas, vítimas de uma materialização da cultura (outra alternativa 

falsa). As previsões de que uma crescente automação fariam os humanos redundantes já foram feitas antes. 

Entretanto, a tecnologia acabou criando mais empregos do que destruiu. 

Fonte: 

 https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica/article/view/2175-7984.2016v15n34p110 

 https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Economia/Os-descontentamentos-da-globalizacao-e-os-novos-

desafios-economicos/7/36363 

 SANTOS, B. S. (Org.). Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2003. VANDENBERGHE, F. “Um Estado para o Cosmopolitismo”. Novos estudos Cebrap, 

v. 90, p. 85-101, 2011. 

 CARDOSO, Adalberto. (1997), “O sindicalismo corporativo não é mais o mesmo”. Novos Estudos Cebrap, 48: 

97-119. 

 COSTA, Cristina. Sociologia: Introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 1997. 

 MEKSENAS, Paulo. Aprendendo Sociologia: a paixão de conhecer a vida. São Paulo: Edições Loyola, 1995. 7ª 

ed. 

 TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o Ensino Médio. São Paulo: Saraiva, 2010. 2ª edição. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é a letra B. Um sistema justo deveria assegurar certa independência entre essas esferas. Tal 

independência pode existir e que as ações justas – ou que tendem a não reproduzir mecanicamente a injustiça, 

acesso a bens escolares fundamentais, um mínimo escolar, utilidade dos diplomas, atenção para que as 

desigualdades escolares não reproduzam as desigualdades sociais, bom tratamento dos vencidos. 2 Nessa pesquisa 

sobre as percepções, ainda no pré-teste, conseguiu-se uma boa síntese de tal contencioso entre as(os) alunas(os) do 

curso de pedagogia: a justiça é vista como aquilo que é urgente, que recupera a irredutível alteridade do outro, que 

estabelece a palavra em contraposição ao corpo a corpo, que é composto por elementos heterogêneos e que é 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica/article/view/2175-7984.2016v15n34p110


 

 

sempre movimento, possibilidade. Justiça é tratar com igualdade, mas não indiferença. É quando há igualdade de 

direitos e oportunidades. Quando há direitos respeitados, não apenas dos alunos, mas dos professores. Quando 

garante todos os direitos do ser humano. Uma escola justa pode ser aquela onde as coisas são decididas 

coletivamente.   

Fonte: 

 DUBET, François. O que é uma escola justa? Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 34, n. 123, p. 539-555, 

set./dez. 2004. 

 ______. O que é uma escola justa: a escola das oportunidades. São Paulo: Cortez, 2008. 

 CARDOSO, Adalberto. (1997), “O sindicalismo corporativo não é mais o mesmo”. Novos Estudos Cebrap, 48: 

97-119. 

 COSTA, Cristina. Sociologia: Introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 1997. 

 OLIVEIRA, Luiz Fernandes de & COSTA, Ricardo C. R. da. Sociologia para Jovens do Século XXI. Rio de Janeiro: 

Imperial Novo Milênio, 2007. 

 MEKSENAS, Paulo. Aprendendo Sociologia: a paixão de conhecer a vida. São Paulo: Edições Loyola, 1995. 7ª 

ed. 

 TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o Ensino Médio. São Paulo: Saraiva, 2010. 2ª edição. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A reposta correta é a letra D. Assim, podemos afirmar que a solidariedade social para Durkheim se daria pela 

consciência coletiva, pois essa seria responsável pela coesão (ligação) entre as pessoas. Contudo, a solidez, o 

tamanho ou a intensidade dessa consciência coletiva é que iria medir a ligação entre os indivíduos, variando segundo 

o modelo de organização social de cada sociedade. Nas sociedades de organização mais simples predominaria um 

tipo de solidariedade diferente daquela existente em sociedades mais complexas, uma vez que a consciência coletiva 

se daria também de forma diferente em cada situação. O sentimento de pertencimento e de semelhança é muito 

maior entre os índios ao redor de um lago quando pescam do que entre os passageiros no metrô de São Paulo ao 

irem para o trabalho pela manhã. Dessa forma, segundo Durkheim, poderíamos perceber dois tipos de solidariedade 

social, uma do tipo mecânica e outra orgânica. Numa sociedade de solidariedade mecânica, o indivíduo estaria ligado 

diretamente à sociedade, sendo que enquanto ser social prevaleceria em seu comportamento sempre aquilo que é 

mais considerável à consciência coletiva, e não necessariamente seu desejo enquanto indivíduo. Segundo Durkheim, 

a solidariedade do tipo mecânica depende da extensão da vida social que a consciência coletiva (ou comum) alcança. 

Quanto mais forte a consciência coletiva, maior a intensidade da solidariedade mecânica. Aliás, para o indivíduo, seu 

desejo e sua vontade são o desejo e a vontade da coletividade do grupo, o que proporciona uma maior coesão e 

harmonia social. Este sentimento estaria na base do sentimento de pertencimento a uma nação, a uma religião, à 

tradição, à família, enfim, seria um tipo de sentimento que seria encontrado em todas as consciências daquele grupo. 

Assim, os indivíduos não teriam características que destacassem suas personalidades, como apontamos no exemplo 

dado em relação à tribo indígena, por se tratarem de uma organização social “mais simples”. Na construção de sua 

teoria, Durkheim também demonstrou como seriam as características gerais das sociedades de solidariedade do tipo 

orgânica. Para tanto, seria necessário compreendermos antes de tudo a ideia de divisão do trabalho social. Ao passo 

que o capitalismo se desenvolve e a produção em larga escala começa, os meios de produção foram se ampliando e 

requerendo cada vez mais funções especializadas. Além disso, e mais importante, as relações interpessoais 

necessárias à vida conforme aumentavam. Ampliava-se, dessa forma, a divisão do trabalho social, consequência do 

desenvolvimento capitalista, o que daria condições para o surgimento das sociedades com solidariedade do tipo 

orgânica. A consciência coletiva tem seu poder de influência reduzido, criando-se condições de sociabilidade bem 

diferentes daquelas vistas na solidariedade mecânica, havendo espaço para o desenvolvimento de personalidades. 

Os indivíduos se unem não porque se sentem semelhantes ou porque haja consenso, mas sim porque são 

interdependentes dentro da esfera social. Não há uma maior valorização daquilo que é coletivo, mas sim do que é 



 

 

individual, do individualismo propriamente dito, valor essencial – como sabemos – para o desenvolvimento do 

capitalismo. 

Fonte: 

 https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/Emile-durkheim-os-tipos-solidariedade-social.htm 

 RIBEIRO, Paulo Silvino. "Émile Durkheim: os tipos de solidariedade social"; Brasil Escola. Disponível em 

<https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/Emile-durkheim-os-tipos-solidariedade-social.htm>. Acesso em 

13 de maio de 2018. 

 BOMENY, Helena & MEDEIROS. Bianca Freire. Tempos Modernos, tempos de sociologia. Rio de Janeiro: Ed. 

do Brasil, 2010. Volume único. 

 OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à Sociologia. São Paulo: Editora Ática. Série Brasil. 

 OLIVEIRA, Luiz Fernandes de & COSTA, Ricardo C. R. da. Sociologia para Jovens do Século XXI. Rio de Janeiro: 

Imperial Novo Milênio, 2007. 

 MEKSENAS, Paulo. Aprendendo Sociologia: a paixão de conhecer a vida. São Paulo: Edições Loyola, 1995. 7ª 

ed. 

 TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o Ensino Médio. São Paulo: Saraiva, 2010. 2ª edição. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta  é a letra D. Como fruto de uma sociedade capitalista e industrializada, em que tudo é tratado 

como produto, inclusive os seres humanos, os valores humanísticos foram deixados de lado em troca do interesse 

econômico. A agressão ao meio ambiente e os danos causados em nome da geração de grandes lucros. Para entender 

o que vem a ser indústria cultural é preciso distinguir o que é cultura propriamente dita. A visão que muitos têm 

sobre o termo cultura, em sua etimologia, possui vários significados, para alguns a cultura é o resultado de status 

social, ou seja, somente para uma sociedade elitizada com uma hierarquia de bens adquiridos durante sua trajetória 

de vida. Já para outros é o patrimônio artístico, literário e científico. No seu conceito sociológico e antropológico, 

segundo Torre, a cultura tem uma definição mais ampla, com embasamentos em estudo, a definição de cultura passa 

ser: Cultura é tudo que o homem produz, quer no sentido material (utensílios, objetos, vestimentas, técnicas, 

habitações), quer no sentido espiritual (filosofia, ciência, artes, letras, crenças). Cultura é então à parte do ambiente 

feito pelo homem, o conjunto complexo que inclui conhecimentos, artes, leis, crenças, moral, costumes, enfim tudo 

o que adquire como membro da sociedade.  Para atender as necessidades do homem dentro de uma sociedade 

consumista e para explicar sua existência de que forma tudo foi criado, "a cultura se origina sempre para satisfazer 

as necessidades humanas, para que o homem possa adaptar-se ao meio e adaptar o meio a si".  

Fonte:  

 https://conceito.de/pirataria 

 http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI2275,21048-

A+nova+arma+no+combate+a+pirataria+a+Lei+N+10695+de+272003 

 http://www2.unifesp.br/ciencias_sociais/dissertacoes-defendidas-versao-final/lucas-jardim-bernasconi 

 ADORNO, Theodor. “O fetichismo na música e a regressão da audição”. In: Os pensadores: Theodor W. 

Adorno. São Paulo: Nova Cultural, 1975. 

 _________________. “A indústria cultural”. In: Comunicação e indústria cultural: leituras de análise dos 

meios de comunicação na sociedade contemporânea e das manifestações de opinião pública, propaganda e 

cultura de massa nessa sociedade (org.: Gabriel Cohn). São Paulo: Ed. Nacional, 1978a. _________________. 

HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.  

 CARONE, Iray. “Indústria cultural e indústrias culturais: alguns apontamentos”. In: Impulso, v. 23, n. 57. 

Piracicaba: 2013. CGI (Comitê Gestor da Internet no Brasil). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de 

informação e comunicação no Brasil: TIC domicílios e empresas 2012 (org. Alexandre F. Barbosa). São Paulo: 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/Emile-durkheim-os-tipos-solidariedade-social.htm
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/Emile-durkheim-os-tipos-solidariedade-social.htm
https://conceito.de/pirataria
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI2275,21048-A+nova+arma+no+combate+a+pirataria+a+Lei+N+10695+de+272003
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI2275,21048-A+nova+arma+no+combate+a+pirataria+a+Lei+N+10695+de+272003


 

 

Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2013. Disponível em: www.cetic.br/publicacoes/2012/tic-domicilios-

2012.pdf.  
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é letra A. As sociedades, segundo Karl Marx, são sociedades de classes. Segundo ele, em qualquer 

sociedade, encontramos um sistema de classes, ou seja, um sistema onde há um grupo dominante e um grupo 

dominado. As classes sociais são um grupo social, um conjunto de atores, que não tem uma existência oficial. Elas 

são caracterizadas pela vaga no sistema produtivo. As classes sociais transformam a organização econômica e social. 

As mesmas possuem três critérios. Segundo ele, as classes sociais têm três critérios: O grupo social se define pela 

possessão de um meio de produção. Os atores têm a mesma posição, a mesma vaga, na relação de produção. Os 

indivíduos que pertencem à mesma classe social têm de ter uma posição social similar; Indivíduos que compartilham 

uma classe social têm de ter uma consciência de classe, ou seja, devem compartilhar interesses, estilos de vida, 

gostos. Os indivíduos têm consciência de pertencer a uma classe especifica e ter interesses em comum. Existe um 

sentimento de pertencer ao mesmo grupo. Karl Marx fala que uma classe social tem consciência dela somente se ela 

sabe que está em luta contra outras classes. Uma classe social compartilha a luta de classe, ou seja, os indivíduos 

lutam pelos mesmos interesses. Então, eles se confrontam com conflitos que são mais ou menos violentos. 

Fonte:  

 http://www.nanihumor.com/2015/07/classe-c-endividada.html  

 http://classe-social.info/classe-social-marx.html  

 http://www.gestaouniversitaria.com.br/artigos-cientificos/sobre-o-conceito-de-classe-social-na-teoria-karl-

marx-algumas-notas 

 GADOTTI, Moacir. Marx: transformar o mundo. 2. ed. São Paulo: FTD, 1991. 

 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. Trad. Marco Aurélio Nogueira e Leandro 

Konder. 3. ed. Petrópolis/RJ: Editora Vozes, 1990. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é letra A. A premissa básica I, trata de uma abordagem ambientalista é que o ambiente é o 

principal responsável pela formação das características básicas do homem, especialmente de sua capacidade 

intelectual. A forma mais extrema de ambientalismo foi proposta séculos atrás pelo filósofo John Locke (1632-1704); 

segundo ele, a mente do recém-nascido era uma tabula rasa (página, folha ou tela em branco) - a história a ser ali 

escrita tinha por autor o meio ambiente, isto é, as condições e experiências de vida do indivíduo. Um dos adeptos 

mais importantes dessa posição foi o psicólogo John B. Watson (1878-1958), fundador do behaviorismo nos Estados 

Unidos; em seus vários trabalhos insistia numa explicação "cultural" ou "ambiental" do desenvolvimento do 

comportamento humano, admitindo como premissa básica o fato de que os seres humanos são infinitamente 

maleáveis, quase totalmente a mercê de seu ambiente. No Nativismo refere-se à herança biológica de uma pessoa, 

recebida de seus pais. A afirmação da existência de idéias inatas surgiu com René Descartes (1596-1650) e se 

constituiu no ponto de partida do longo debate inato-adquirido. A posição nativista, no seu extremo, considera que 

as características básicas do homem (sua inteligência, personalidade, traços físicos etc.) já estão formadas, "prontas" 

ao nascimento, devido à sua herança biológica (seu dote nativo). Por este motivo, seus adeptos sempre justificaram 

a presença ou ausência da mesma em um ou em ambos os pais (e mesmo em outros consanguíneos, afastados ou 

não). Assim, por exemplo, Jorge é inteligente porque seu pai também o é; Aninha só poderia ser uma ótima aluna de 

balé, pois sua mãe é uma grande bailarina; Mário é delinquente porque "está no sangue", é "tara de família" etc. 

Afinal, como "bem" diz o ditado popular, "filho de peixe, peixinho é". Há, traços congênitos (inatos) que são 

genéticos; por exemplo, a cor da pele, certas doenças hereditárias, mas o comportamento aprendido, por outro lado, 



 

 

resulta da interação do indivíduo com o meio; esta interação cria experiências que se registram na memória e 

contribuem para o aperfeiçoamento dos desempenhos subsequentes. Nota-se que, por resultar de uma interação 

do indivíduo com o meio, sua execução é possibilitada pela constituição genética do indivíduo. 

 Fonte 

  https://www.revide.com.br/blog/jose-aparecido-da/genes-e-comportamentos-uma-relacao-complexa/ 

 PINHEIRO, M.. Comportamento humano – interação entre genes e ambiente.. Educar Em Revista, Curitiba, 

n.10, p. 53-57, 1995. 

 http://cienciaparaeducacao.org/eng/publicacao/pinheiro-m-comportamento-humano-interacao-entre-

genes-e-ambiente-educar-em-revista-curitiba-n-10-p-53-57-1995/ 

 FROTA PESSOA, Oswaldo. Genética e ambiente: o comportamento. In: Conselho Regional de 

Psicologia. Psicologia no ensino de 2º grau: uma proposta emancipadora. 2 ed. São Paulo: EDICON, 1987. 

P.41-48.         

 Nascimento, Kleber, - O Executivo na Organização: papéis e funções essenciais- INCISA/FDRH, 1976) 

 WALLACE, Robert A. Sociobiologia. O fator genético. São Paulo: IBRASA, 1985 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é letra B. Max Weber (1854-1920) também intervém neste debate, com uma contribuição de 

indubitável originalidade. Weber restitui à religião uma posição autônoma, ou seja, reconhece-lhe autonomia e 

capacidade de exercer um papel nos processos sociais. A abordagem weberiana, na obra A Ética Protestante e o 

Espírito do Capitalismo, debate a contribuição que o cristianismo deu à gênese do mundo moderno, mostrando que 

o protestantismo, em sua versão ascética, favoreceram a afirmação do capitalismo. Do outro lado, discute o incontido 

processo de racionalização, que se traduz no plano religioso em desencantamento do mundo. “O interesse de Weber 

pela Religião nasce exatamente da convicção de que as imagens religiosas do mundo (weltanschauungen) exercem 

um papel fundamental na formação da sociedade, mediante a legitimação de comportamentos tradicionais ou 

inovadores ”. Para Weber, nos calvinistas e seus adeptos saídos da Reforma Protestante, o controle constante dos 

próprios progressos morais foi a pré-condição para a instauração do racionalismo econômico. O ativismo racionalista 

dos puritanos foi um forte fator que predispôs a afirmação de um novo tipo de homem, o capitalista, “para o qual o 

cálculo do tempo e do aproveitamento são os pressupostos da habilidade na profissão e da audácia nos negócios: 

atitudes essas sempre acompanhadas pela sobriedade e vida e severa autodisciplina ”. Quanto ao processo de 

racionalização, Weber afirma que ela está baseada sobre aspectos não-racionais, sobre instituições pré e meta 

racionais, e isso é verdadeiro não apenas sob o ponto de vista da desmaginação religiosa do mundo pregado pelo 

judaísmo e protestantismo, mas também na sua situação futura. A racionalização promoveu a concepção utilitarista 

do homem e a concepção manipuladora da natureza, além da fé no valor intrínseco do acúmulo, seja ele econômico, 

seja do tipo tecnocientífico. Esta racionalização está repleta de consequências negativas, não apenas para a 

relevância social da religião, como também para o desenvolvimento da própria sociedade moderna. O cientificismo 

ateu, criou junto com outros elementos da cultura moderna, com o capitalismo e o utilitarismo, um mundo 

objetivado, no qual as relações interpessoais são impossíveis. Surgiu o que o próprio Weber afirmou: o intelecto 

criaria uma aristocracia de posse da cultura racional que seria profundamente antifraterna. Desse modo, o autor leva 

até as últimas consequências o processo do racionalismo ocidental, que comporta o desencantamento da própria 

imagem cientificista do mundo que, na época positivista assumiu o papel de substituto funcional da religião. Segundo 

Weber, a imagem do mundo que a ciência oferece é aquela de uma infinidade sem sentido, que somente a cultura, 

através das imagens do mundo, pode trazer significado para o homem. A falência da pretensa autossuficiência do 

racionalismo dá, portanto, novamente espaço ao postulado religioso, marginalizado na idade do positivismo, dentro 

da tarefa sempre renovada de conferir significado ao mundo. Se para Karl Marx (1818-1883), ainda ligado ao filósofo 

Feuerbach, “a religião e sua crítica, é o pressuposto de qualquer outra crítica”, para Marx do Manifesto do Partido 

Comunista e do Capital a questão central no seu pensamento é o modo de produção capitalista e a conexa 

https://www.revide.com.br/blog/jose-aparecido-da/genes-e-comportamentos-uma-relacao-complexa/


 

 

expropriação do trabalhador. O fetiche religioso desaparecerá, defende Marx no Capital, juntamente com o fetiche 

do dinheiro, pois ambos são inseparáveis do modo de produção capitalista. Entre essas posições, afirma-se a 

definição de religião como uma ideologia, ou seja, uma verdade absoluta, mas que na realidade possui a função de 

defender os interesses da classe dominante. Na obra A Ideologia Alemã, Marx e Engels designam o conjunto das 

formas culturais, do Direito à moral, da filosofia à religião como superestruturas, isto é, produções de uma 

consciência falsa porque estão colocadas dentro de uma estrutura econômica capitalista que aliena o homem. Para 

Marx, a religião “é a única das superestruturas que não pode ser resgatada, porque as funções que ele exerce se 

inserem apenas no interior da sociedade capitalista e das formações históricos-sociais que a precedera”. O discurso 

marxiano sobre a função da religião completa-se com a função que ela exerce dentro da sociedade burguesa, de 

controle social (ópio do povo) e de expressividade consoladora (suspiro da criatura oprimida). Em 1875, 

pronunciando-se sobre a elaboração do programa do Partido Comunista Alemão, Marx afirmou que o Partido dos 

Trabalhadores deveria também expressar sua convicção de que a burguesa liberdade de consciência não é nada mais 

que a tolerância de todas as possibilidades, em especial de consciência religiosa, e que ele, aspirava libertar a sua 

consciência dos fantasmas religiosos. Permanece em Karl Marx, a constante tese da superação da religião na 

sociedade utópica e redimida do mal da propriedade privada e da divisão de classes. Uma visão mais profética do 

que científica, que engloba o pensamento do autor em outros movimentos revolucionários do último século e faz 

dele uma religião secular. Para aprofundar a questão da religião no pensamento social, analisaremos agora o início 

da sociologia religiosa. 

Fonte: 

 https://educacao.uol.com.br/disciplinas/sociologia/religiao-o-papel-que-as-crencas-religiosas-

desempenham-na-vida-social.htm 

 https://issuu.com/samuel.oliveira/docs/a___tica_protestante_e_o_esp__rito_ 

 CARDOSO, Adalberto. (1997), “O sindicalismo corporativo não é mais o mesmo”. Novos Estudos Cebrap, 48: 

97-119. 

 OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à Sociologia. São Paulo: Editora Ática. Série Brasil. 

 OLIVEIRA, Luiz Fernandes de & COSTA, Ricardo C. R. da. Sociologia para Jovens do Século XXI. Rio de Janeiro: 

Imperial Novo Milênio, 2007. 

 MEKSENAS, Paulo. Aprendendo Sociologia: a paixão de conhecer a vida. São Paulo: Edições Loyola, 1995. 7ª 

ed. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é letra D.  A Sociologia já passou por um longo percurso no EM, até o estágio atual que ocupa. Na 

versão da LDB (Lei de Diretrizes e Bases) de 1996, a função do ensino era fazer manifestar nos alunos a postura crítica. 

Em alguns outros documentos, a Sociologia fora entendida como matéria responsável pela busca da criticidade dos 

discentes, para fins de transformação da realidade. Tal “transformação da realidade” perpassou a mentalidade de 

sociólogos que, por motivos diversos, outorgaram para si próprios a tarefa de corroborar para que seus alunos 

assimilassem um posicionamento político oposicionista à realidade apresentada. Partindo-se do exposto, é fácil 

considerar que o docente de Sociologia deve se adaptar ao ambiente militar. Para a Sociologia, restaram os conceitos 

dos seus autores, excluindo-se a concepção de que os docentes devem sugerir aos alunos o que deve ser feito com 

tais conceitos. O possível e viável a ser feito é discutir grandes temas à luz de autores já muito debatidos da Sociologia. 

Desta forma, os temas são anteparos para o aprofundamento de conceitos e concepções de autores sociológicos. O 

adulto tem mais experiência acerca das abstratos, mas vivos, concretos e, portanto, indissociáveis das realidades 

sociais. A valorização da escola como instrumento de apropriação do saber é o melhor serviço que se presta aos 

interesses populares, já que a própria escola pode contribuir para eliminar a seletividade social e torná-la 

democrática. Se a escola é parte integrante do todo social, agir dentro dela é também agir no rumo da transformação 

da sociedade. Os temas analisados pela Sociologia são tratados com o auxílio teórico de sociólogos – com 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/sociologia/religiao-o-papel-que-as-crencas-religiosas-desempenham-na-vida-social.htm
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/sociologia/religiao-o-papel-que-as-crencas-religiosas-desempenham-na-vida-social.htm


 

 

perspectivas opostas – já muito debatidos. Isto auxilia na busca pelo ensino isento de influências ideológicas, 

municiando alunos a refletirem e optarem pelas chaves ideológicas que mais lhes são caras. 

Fonte: 

 https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/22264/1/SheylaCharlyseRodriguesDeOliveira_DISSE

RT.pdf 

 COSTA, Cristina. Sociologia: Introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 1997. 

 BOMENY, Helena & MEDEIROS. Bianca Freire. Tempos Modernos, tempos de sociologia. Rio de Janeiro: Ed. 

do Brasil, 2010. Volume único. 

 OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à Sociologia. São Paulo: Editora Ática. Série Brasil. 

 TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o Ensino Médio. São Paulo: Saraiva, 2010. 2ª edição. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é letra C. Os conceitos de pobreza, desigualdade e exclusão foram construídos e reconstruídos ao 

longo do tempo, não se chegando ainda a algo definitivo. Constitui objeto de grande preocupação no mundo 

contemporâneo, principalmente, no sentido de ajudar os gestores, a não só entender o conceito em si, mas a 

compreender o problema em toda a sua dimensão e contexto e a fomentarem políticas públicas capazes de garantir 

a todos a condição de cidadão. A pobreza é uma condição de indivíduos ou grupos, os quais se encontram privados 

de meios adequados de subsistência. Ou seja, a pobreza está diretamente ligada aos meios de subsistência, 

determinada pela falta de acesso aos direitos básicos assegurados ao cidadão, como alimentação, saúde, moradia, 

educação, entre outros. A desigualdade é uma propriedade da distribuição da riqueza, em uma dada população ou 

sociedade. A desigualdade está ligada à distribuição de renda. Um dado país pode ser rico, porém pode ter uma má 

distribuição de seus recursos e, assim, ter grandes desigualdades sociais. Observe, pobreza é privação, ao passo que, 

desigualdade é má distribuição. Já a exclusão diz respeito a àquele indivíduo ou grupo de indivíduos que se encontra 

à margem de todo e qualquer projeto social, sem acesso aos serviços ou direitos básicos garantidos pelo Estado a 

todo cidadão e também fora do mercado de trabalho. Destarte, a desigualdade social é um dos principais 

mecanismos de produção e reprodução da pobreza, que por sua vez, pode gerar a exclusão do indivíduo ou do grupo 

da sociedade, seja negando-lhe acesso aos bens e serviços públicos ou ao próprio mercado de trabalho. De outra 

banda, cidadania é o oposto. É a garantia de acesso a bens e serviços públicos, bem como, aos direitos assegurados 

pelo Estado que proporciona ao indivíduo uma vida digna. No sentido moderno, cidadania seria um conjunto de 

direitos de natureza diversificada, abrangendo os direitos civis, políticos e sociais. Os direitos civis seriam os 

necessários à liberdade individual, como o direito de ir e vir, de professar uma fé, de ter uma propriedade, de celebrar 

contratos, de pensar livremente e o direito à justiça.  

Fonte: 

  https://www.portalaz.com.br/blog/ajuspi/410790/pobreza-desigualdade-exclusao-e-cidadania 

 http://www.ebah.com.br/content/ABAAABpXAAH/cidadania-exclusao-social 

 https://nusocial.wordpress.com/2008/06/20/exclusao-social-e-seu-enfrentamentocontexto-brasileiro/ 

 CARVALHO, Raul de. Modernos agentes da justiça e da caridade: notas sobre a origem do Serviço Social no 

Brasil. Serviço Social e Sociedade. São Paulo: Cortez, n. 2, mar. 1980 

 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio básico da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1988 

 Inclusão da Pessoa com Deficiência Física no Mercado de Trabalho:http://www.flash-

brasil.com.br/?q=node/180 

 Mapa da Exclusão e Inclusão Social no 

Brasil:www.dpi.inpe.br/geopro/exclusao/oficinas/metodologia_mapaMinistério Extraordinário de 

Segurança Alimentar. Política deSegurança Alimentar para o Brasil: Programa Fome Zero. Brasília, 2003. 

https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/22264/1/SheylaCharlyseRodriguesDeOliveira_DISSERT.pdf
https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/22264/1/SheylaCharlyseRodriguesDeOliveira_DISSERT.pdf
https://www.portalaz.com.br/blog/ajuspi/410790/pobreza-desigualdade-exclusao-e-cidadania
http://www.ebah.com.br/content/ABAAABpXAAH/cidadania-exclusao-social


 

 

 SINGER, Paulo I. Um mapa da exclusão social no Brasil. In: Globalização e exclusão. São Paulo: Imaginário, 

199?, p.75-113. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A reposta correta é letra A. A Sociologia como campo de estudos e de prática científica Como cientistas sociais, 

sociólogos (as) devem cooperar com base na correção científica, sem discriminação com base em sexo, raça, 

preferências sexuais, idade, religião ou opções políticas. Trabalho em grupo, cooperação e intercâmbio entre 

sociólogos (as) são atividades necessárias para o progresso da Sociologia. Espera-se que sociólogos (as) participem 

em debates, apresentando e discutindo o próprio trabalho, bem como o de colegas. Sociólogos devem estar cientes 

do fato de que seus pressupostos podem causar um impacto na sociedade. Por consequência sociólogos (as) devem 

manter uma atitude destituída de vieses ou preconceitos, procurando tornar explícitos, tanto o caráter tentativo de 

suas generalizações com base nos resultados de pesquisas, bem como seus pressupostos e posições ideológicas. 

Nenhum pressuposto sociológico deve ser apresentado como verdade indisputável. Sociólogos (as) devem procurar 

manter a integridade e a imagem de sua própria disciplina. Isso não implica que devem deixar de lado uma atitude 

crítica em relação a seus pressupostos, métodos e resultados. Os princípios de abertura, crítica e respeito por todas 

as situações nas quais o interesse pessoal ou financeiro possa interferir nas atividades, declinando de realizá-las. 

Plágio Sociólogos(as) explicitamente fornecem créditos e referências autorais quando eles(as) utilizam dados ou 

materiais de trabalhos escritos por outras pessoas, tenham estes sido publicados ou não, estejam impressos ou em 

meios eletrônicos. Pareceres ao elaborarem pareceres ad hoc, sociólogos(as) não se apropriam de ideias contidas 

nos trabalhos submetidos à apreciação, a não ser que seja identificada a fonte e dados os créditos. Os pareceres são 

sigilosos, seguindo critérios de confidencialidade e de respeito aos direitos autorais. Os pareceristas não devem, em 

hipótese nenhuma, basear-se em posições pessoais ou de opinião política para emiti-los. Nos casos de conflito de 

interesses, os pareceristas declinam de apreciar o trabalho. Patrocinadores Atividades de pesquisa em sociologia 

geralmente dependem de recursos públicos ou privados e, portanto, de patrocínio. Patrocinadores públicos ou 

privados podem estar interessados nos resultados da investigação. Sociólogos não devem aceitar dotações ou 

contratos que especifiquem condições inconsistentes com o seu julgamento científico ou com os meios apropriados 

de conduzir a pesquisa em questão, ou permitir que patrocinadores censurem ou atrasem a publicação dos 

resultados por não gostarem dos mesmos. Patrocinadores devem ser antecipadamente informados sobre as 

diretrizes gerais dos projetos de pesquisa, bem como sobre os métodos que os pesquisadores desejam adotar. 

Patrocinadores devem ser informados do risco de os resultados de pesquisa não se conformarem às suas 

expectativas. Pesquisadores públicos ou privados podem estar interessados em patrocinar pesquisas para as suas 

finalidades políticas. Sociólogos (as) quer estejam ou não de acordo com esses objetivos, não devem a eles se 

subordinar, preservando a autonomia científica. Eles devem se abster, ainda, de cooperar com objetivos 

antidemocráticos e discriminatórios. As condições de trabalho científico estabelecidas entre pesquisadores (as) e 

patrocinadores (as) devem ser preferencialmente efetuadas por escrito. 

Fonte: 

 http://www.sbsociologia.com.br/revista/index.php/RBS/article/view/101 

 http://www.cea-internacional.com/index.php/pt/topicos/item/142-sociologia-e-etica. 

 http://www.sbsociologia.com.br/portal/images/docs/codigoetica.pdf 

 DURKHEIM, Émile (1995), As Regras do Método Sociológico. São Paulo: Editora Nacional. 

 WEBER, Max (1992), Metodologia das Ciências Sociais. Campinas: Editora da Unicamp. 

 http://www.sbsociologia.com.br/portal/images/docs/codigoetica.pdf 

 http://www.isa-sociology.org/about/isa_code_of_ethics.htm 

 http://www.fns-brasil.org. 

 http://www.homme-moderne.org/images/films/pcarles/socio/cyran.html. 

 

http://www.sbsociologia.com.br/revista/index.php/RBS/article/view/101
http://www.cea-internacional.com/index.php/pt/topicos/item/142-sociologia-e-etica
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é letra C. O Brasil, desde a colonização pelos portugueses, tem sido palco de diversas formas de 

intolerâncias religiosas. É notável a importância da religiosidade no País, por múltiplas expressões de religiosidade 

em culturas plussignificativas. O mosaico religioso brasileiro é muito extenso. O País se tornou um laboratório de fé, 

em razão das mudanças culturais, de modo que algumas religiões caíram no esquecimento, outras se adaptaram ou 

surgiram no contexto social, como o Candomblé e a Umbanda. Apesar do dinamismo no campo religioso, a violência 

é cotidiana. A relativa paz social apresenta seu histórico marcante de violência. Percebeu-se o extremismo religioso 

em todas as partes do mundo e em diferentes momentos históricos. Apesar do século XX ter sido de grande 

desenvolvimento científico, foi considerado o período mais violento da história humana. Entretanto, no século XXI, 

a modernidade não conseguiu apagar o desejo do homem pela religião, mas a violência religiosa tem causado terror 

e mortes de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A perspectiva de demonstrar que comportamentos violentos 

é resultado das relações humanas nas sociedades mostra as condutas agressivas e negativas à fé do Outro 

caracterizadas pela intolerância religiosa. Compreender a definição de religião, de cultura, de tolerância e de 

intolerância permite a reflexão dos acontecimentos violentos envolvendo religiões. A violência tem a função de 

impedir o reconhecimento da alteridade, pela negação e “coisificação” do Outro. A ideia é que a violência religiosa 

integrou a sociedade brasileira, desde os primórdios de sua formação, pela animalização e pela demonização dos 

ameríndios, juntamente com a implantação de ideologias racistas e preconceituosas, muitas vezes, patrocinadas pelo 

Catolicismo. A intolerância é uma imposição, sendo uma tendência comum a todos os humanos, está no cerne da 

sociedade. Ocorre intolerância quando se verifica a negação do Outro com suas crenças e cultura. Um dos caminhos 

para a superação da intolerância religiosa no Brasil pode ser o respeito às diversidades, com o reconhecimento da 

pluralidade religiosa. É a tolerância tendo espaço na mente das pessoas. 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é letra C. O desenvolvimento da sociologia no Brasil é dividido em quatro períodos pela maioria 

dos estudiosos do assunto. O sociólogo e filósofo Nildo Viana, em seu livro Introdução à Sociologia (2006), estabelece 

os quatro períodos da seguinte maneira: 1) A fase de elaboração: O primeiro período, o período de elaboração da 

sociologia brasileira segundo Viana, representa uma fase em que o Brasil e a América Latina como um todo não 

tinham produção original na área de sociologia. Liedke Filho se refere a este período como “O período dos pensadores 
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sociais”, caracterizando-o como uma fase pioneira. O pensamento sociológico desta fase da história é produzido por 

intelectuais e políticos, influenciados pelo pensamento sociológico europeu e americano. Baseados em correntes de 

pensamento como o iluminismo, o positivismo de Comte, o evolucionismo de Spencer e Haeckel e o determinismo 

biológico de Lombroso, entre outras linhas de pensamento, os autores brasileiros tentavam encontrar explicações 

para os problemas nacionais da época. A oposição entre liberais e autoritários e a questão da identidade nacional, 

tendo como aspecto principal a questão racial, eram alguns dos principais temas que ocupavam o debate sociológico 

da época.    

2) A institucionalização: O período da institucionalização da sociologia corresponde à fase do aparecimento da 

“sociologia científica”, que baseada no paradigma estrutural-funcionalista, procurava dar ao ensino e à pesquisa 

sociológica o mesmo nível dos países europeus e Estados Unidos. Foi em 1930 que ocorre a criação da Escola Livre 

de Sociologia e Política de São Paulo (1933) e da Seção de Sociologia e Ciência Política da Faculdade de Filosofia da 

Universidade de São Paulo (1934). Esta última, influenciada pelo pensamento da Escola de Chicago, representada 

pelo professor Donald Pierson, realizou uma série de estudos de comunidade, que hoje podem ser consideradas as 

primeiras pesquisas sociológicas do Brasil, tratando da transição da sociedade tradicional para a moderna. 

3) A consolidação O terceiro momento de formação da sociologia, segundo Viana, tem início em 1945. Esta fase 

representa a consolidação desta ciência no país. Apesar de se utilizarem ainda parâmetros e referenciais europeus, 

é neste período que a sociologia brasileira começa a desenvolver sua originalidade. Sob o ponto de vista político, o 

país atravessava uma fase de redemocratização com a renúncia de Vargas, que se estenderia somente até 1947, 

quando o então presidente Dutra toma uma série de medidas antidemocráticas. 

Por volta de 1954 organiza-se um grupo de sociólogos, chamado de “Escola de Sociologia Paulista” ou “Escola da 

USP”, sob a liderança do sociólogo Florestan Fernandes. Este grupo desenvolveu diversos projetos de pesquisa sobre 

temas como as relações raciais no Brasil, a empresa industrial em São Paulo e o desenvolvimento brasileiro. Grande 

influência no pensamento sociológico do período foi o pensamento de Karl Marx. 

4) O pleno desenvolvimento: A quarta fase de desenvolvimento da sociologia se dá em um ambiente de pleno 

desenvolvimento da industrialização no país e em meio a um grande processo de migração interna, do campo para 

a cidade e das regiões rurais para as industrializadas. Politicamente o país vivia uma democracia sujeita a todas as 

pressões de grupos conservadores e antipopulares, que temiam uma tomada do poder pelas forças democráticas de 

tendência socialista – fato que acabou precipitando o Golpe de 1964. Durante a década de 1960 e início dos anos 

1970 o número de cursos de graduação e pós-graduação aumentaram. No ramo da pesquisa sociológica aumentava 

a preocupação com os temas contemporâneos, como o modelo econômico excludente e autoritário, os movimentos 

urbanos e rurais, o novo modelo sindical, a questão política no âmbito da Teoria da Dependência. 
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DAS CONCLUSÕES 

 

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

fundamentações supraelencadas. 
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