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ATO Nº 010  
DIVULGA PARECERES E  DECISÕES DOS RECURSOS CONTRA AS 
QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA E GABARITO PRELIMINAR DO 
EDITAL Nº 003/2020 DE PROCESSO SELETIVO. 
 
A Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo da Prefeitura 
Municipal de Indaial, Santa Catarina, no uso de suas atribuições, sob 
orientação da Controladoria Interna do Município, juntamente com o 
Instituto o Barriga Verde, tornam público o que segue: 
 

 
1. Os pareceres e decisões dos recursos contra as questões da prova objetiva e do Gabarito Preliminar, 

e em conformidade com os pareceres da banca do Instituto O Barriga Verde, seguem descritos abaixo; 
 

2. De acordo com o edital: 
14.17. A decisão exarada nos recursos, pela Comissão Organizadora é irrecorrível na esfera administrativa. 
14.18.  Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o gabarito oficial 
definitivo. 

 

PARECERES E DECISÃO FINAL 

 

1. PROVA DO PERÍO DO MATUTINO – ENSINO SUPERIOR  
1.1. CONHECIMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL 

 
1.1.1. CARGO DE PROFESSOR DE ANOS INICIAIS DO ENS. FUND. 1º AO 5º ANO (habilitado e não-habilitado) 
 
QUESTÃO 03 
Candidato: 145 
Alegações: em síntese o candidato alega ter incoerência nas respostas, alegando entre outros que o item 1 está 
incorreto, assim como o item 3 da referida questão. Solicita Correção do gabarito; anulação da questão, não 
apresentando fundamentação teórica que sustente suas argumentações. 
Parecer da Banca: Não assiste razão ao candidato todos os itens da questão estão corretos, portanto, a única 
alternativa assinalada é a letra “B”. No item I, a palavra “devem” refere-se a fazer uma auto-avaliação, e não diz como 
afirma a candidata que é obrigatório o uso de portfólio. Podemos ainda dizer que, além de servir como instrumento 
de auto-avaliação e de registro da memória dos processos, o portfólio pode ser um instrumento de comunicação com 
os pais e/ou responsáveis. É prática corrente, na Educação Infantil, as crianças rememorarem as tarefas que 
elaboraram durante um período, selecionarem e colocarem essas tarefas em uma pasta que será enviada para casa, 
a fim de que os responsáveis possam ver o que foi realizado no período. 
(http://portal.iadebrasil.com.br/pos/biblioteca/alfabetizacao-
letramento/moduloII/pdf/8%20O_COTIDIANO_E_SUAS_POSSIVEIS_PRATICAS.pdf) 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 10 
Candidato: 104 - 252 – 256 – 267 – 282 – 1188 – 1529 – 1579 - 1823 
Alegações: Os candidatos apresentam suas fundamentações, alegando em síntese que a resposta mais adequada 
para a questão é a letra “B”, solicitando anulação ou troca de gabarito. 
Parecer da Banca: Assiste razão aos candidatos, houve erro formal sanável ao sinalizar a alternativa correta na prova 
e no gabarito preliminar, a alternativa correta é letra “B”. 
Decisão: RECURSO DEFERIDO ALTERAÇÃO DO GABARITO PARA LETRA “B” 
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1.1.2. CARGO DE PROFESSOR DE ARTE-FANFARRA (habilitado e não-habilitado) 

QUESTÃO 02 
Candidato: 2428 – 133 -  
Alegações:   Os candidatos alegam que a questão correta consta como sendo a opção B. Porém, na prova divulgada a 
opção correta é a D, e inclusive está grifada em vermelho na prova lançada aqui na plataforma.  
Parecer da Banca:  Assiste razão ao candidato houve erro formal sanável ao digitar o gabarito preliminar, o qual deve 
ser corrigido para letra D. 
Decisão: RECURSO DEFERIDO ALTERAÇÃO DO GABARITO PARA LETRA “D” 

 
QUESTÃO 07 
Candidato: 2428 
Alegações:  Em síntese o candidato alega que a questão ambígua. Quando se trata de educação musical, não há uma 
só estratégia correta. A questão 7 traz em seu enunciado a informação de que é necessário escolher a estratégia 
CORRETA para estimular o aprendizado musical da criança (aliás, não informação de idade da criança, o que deixa tudo 
mais confuso. As estratégias podem mudar, a depender da idade). posso fazer meus alunos atentarem para o silêncio 
e para as interrupções de sons em uma música, mas também posso utilizar a opção "D", que foi a que assinalei: 
deslocar-se, nas brincadeiras orientadas, verbalizando posições e distâncias no percurso. Posso utilizar esta última 
para o ensino de música, principalmente quando se trata de métrica musical, compassos, ritmo, andamento musical. 
Inclusive, já utilizei isso e ainda utilizo, e funciona muito bem. 
Parecer da Banca:  Assiste razão ao candidato, a questão dá margem para mais de uma interpretação, tornando 
correta mais de uma alternativa, sendo assim, merece anulação. 
Decisão: RECURSO DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 

 
1.1.3. CARGO DE PROFESSOR DE CIÊNCIAS (habilitado e não-habilitado) 
 

QUESTÃO 05 
Candidato: 2346 
Alegações: Em síntese o candidato alega que o gabarito preliminar destaca que todas as afirmações estão corretas, o 
que não é verdadeiro. A primeira afirmação é falsa! e desta forma considera-se verdadeira as afirmações II, III e IV. 
Observamos o que diz a afirmação I - Ao longo da história, as vacinas ajudaram a reduzir expressivamente a incidência 
da pólio, sarampo e tétano, entre várias outras doenças. Hoje, são consideradas o TRATAMENTO com melhor custo 
benefício em saúde pública.   Nenhuma vacina é utilizada para tratamento, como diz a afirmação, as vacinas devem 
ser utilizadas como PREVENÇÃO, ou seja, devem ser utilizadas em pacientes antes de qualquer infecção. Solicita 
anulação da questão. 
Parecer da Banca: Não assiste razão ao candidato, pois é uma questão de interpretação de texto, a afirmativa (I), não 
diz que a vacina é tratamento para as doenças e sim que as vacinas “são consideradas o tratamento com melhor custo-
benefício em saúde pública”, ou seja se queremos saúde pública com melhor custo e benefício a vacina é o melhor 
tratamento. Vejamos o que diz a FIOCRUZ (https://www.bio.fiocruz.br/)  “Fundamentais para o combate a doenças 
na história da medicina, as vacinas estão também no epicentro de debates sobre tratamentos medicinais efetivos e 
leis compulsórias de imunização. Ao longo da história, elas ajudaram a reduzir expressivamente a incidência de pólio, 
sarampo e tétano, entre várias outras doenças. Hoje, são consideradas o tratamento com melhor custo-benefício em 
saúde pública.” Portanto todas as afirmativas são verdadeiras, não havendo motivo para anulação da questão. 
Decisão:  RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 10 
Candidato: 1894 
Alegações: Em síntese o candidato alega que no gabarito a resposta apontada como correta está errada e que o 
conceito de biodiversidade é outro, apresentando sua fundamentação. 
Parecer da Banca: Candidato busca anular a questão, alegando que a alternativa oferecida como resposta correta 
sobre BIODIVERSIDADE, está errada pois o conceito de Biodiversidade pode ser definido como a variabilidade entre os 
seres vivos de todas as origens, mas não entre a mesma espécie. Ocorre que a alternativa discutida, não trouxe esse 

https://www.bio.fiocruz.br/
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entendimento que quer fazer crer o candidato, que também não fundamentou com bases sua reclamação. A resposta 
correta na linha d, afirma textualmente: Biodiversidade compreende a diversidade dentro de espécies. Para liquidar a 
questão, a USP socorre - O termo biodiversidade refere-se à riqueza, variedade e variabilidade existentes entre os 
organismos vivos e as complexidades ecológicas nas quais elas ocorrem. A biodiversidade varia com as diferentes 
regiões ecológicas e compreende a variedade genética dentro das populações e espécies, a variedade de espécies da 
flora, da fauna e de microrganismos, a variedade de funções ecológicas desempenhadas pelos organismos nos 
ecossistemas; e a variedade de comunidades, habitat e ecossistemas formados pelos organismos.” - 
http://ead.hemocentro.fmrp.usp.br/joomla/index.php/programa/adote-um-cientista/180-o-que-e-
biodiversidade#:~:text=A%20biodiversidade%20varia%20com%20as,variedade%20de%20comunidades%2C%20habit
at%20e – Acessado em 21.10.2020 . Diante da evidência o parecer é pela MANUTENÇAO DA RESPOSTA INICIAL e 
INDEFERIMENTO DO RECURSO. 
DECISÃO: RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
1.1.4. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

QUESTÃO 02 
Candidato: 239 
Alegações: Questão com uma assertiva aberta a interpretações, visto que não apresenta autor ou referencial teórico 
para tal afirmação, além de contar com uma concepção desatualizada da área de linguagens, alegando que o item 
terceiro está incorreto e  solicita alteração do gabarito considerando a terceira assertiva como falsa, estabelecendo a 
sequência V, V, F, V; correspondendo à alternativa "B", apresentando suas fundamentações. 
Parecer da Banca: O texto fundamental da questão é amplamente utilizado em vários artigos relacionados à Educação 
Física, bem como referencial teórico para Trabalhos de Conclusão de Curso, com vasta citações da autora. Mesmo 
sendo antigo, não se pode afirmar que o referencial não se aplica nos dias atuais, sendo que a afirmativa terceira da 
questão é verdadeira, não estando engessado, citando inclusive  “que ocorrerá de forma mais lenta ou mais acelerada, 
de acordo com os estímulos recebidos”. (exemplo de publicação: 
http://www.efdeportes.com/RevistaDigitalBuenosAiresAño13Nº123Agostode2008 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 04 
Candidato: 2189 
Alegações: Em síntese o candidato alega que a questão está confusa, pois não aponta o documento em que se baseia 
e que considera o eixo norteador brincadeiras e jogos, e sugere o trabalho com a capoeira. Entre outras alegações 
pede a anulação da questão. 
Parecer da Banca: Não assiste razão ao candidato, a questão está baseada em proposições curriculares em Educação 
Física sobre o eixo norteador citado, o que se encontra no Referencial Teórico para Educação Física dos PCNs, 
publicado pelo MEC, “O processo de esportivização da Educação Física escolar iniciou com a introdução do Método 
Desportivo Generalizado, que significou uma contraposição aos antigos métodos de ginástica tradicional e uma 
tentativa de incorporar esporte, que já era uma instituição bastante independente, adequando-o a objetivos e práticas 
pedagógicas.” (PCNs de  Educação Física). No mais a questão chega a ser óbvia, visto que a única alternativa referente 
a capoeira é a alternativa B. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA  

 
1.1.5. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (HABILITADO E NÃO-HABILITADO) 
 
QUESTÃO 02 
Candidatos:  327 - 2425 
Alegações:  Em síntese os candidatos solicitam anulação da questão alegando que “ambivalência” não constava do 
conteúdo do edital. 
Parecer da Banca: Não assiste razão aos candidatos, há que se entender o significado de ambivalência, senão vejamos 
o conceito de Ambivalente: existência simultânea, e com a mesma intensidade, de dois sentimentos ou duas ideias 
com relação a uma mesma coisa e que se opõem mutuamente. O profissional formado em Pedagogia e Habilitado na 

http://ead.hemocentro.fmrp.usp.br/joomla/index.php/programa/adote-um-cientista/180-o-que-e-biodiversidade#:~:text=A%20biodiversidade%20varia%20com%20as,variedade%20de%20comunidades%2C%20habitat%20e
http://ead.hemocentro.fmrp.usp.br/joomla/index.php/programa/adote-um-cientista/180-o-que-e-biodiversidade#:~:text=A%20biodiversidade%20varia%20com%20as,variedade%20de%20comunidades%2C%20habitat%20e
http://ead.hemocentro.fmrp.usp.br/joomla/index.php/programa/adote-um-cientista/180-o-que-e-biodiversidade#:~:text=A%20biodiversidade%20varia%20com%20as,variedade%20de%20comunidades%2C%20habitat%20e
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Educação Infantil estudou e pode entender que crianças de quatro meses até o final do primeiro ano, tem sentimentos 
característicos de ambivalência. O profissional deve estar preparado para estas situações e ter esse tipo de 
entendimento para poder “cuidar e educar” da criança, tema este que  está exatamente no conteúdo programático 
quando falamos  de “Função social da educação infantil: o cuidar e o educar” e também no   “O cotidiano na creche: 
espaço, tempo, rotina, atividades rotineiras” e ainda para elaborar o “Currículo na e para a Educação Infantil”, é 
necessário ter em mente conceitos teóricos, os quais foram adquiridos durante a graduação em Pedagogia/Educação 
Infantil.  Decisão: RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 08 
Candidatos: 199 – 215 – 228 – 345 – 583 – 587 – 591 – 633 – 831 – 911 – 934 - 2567 
Alegações: em síntese a maioria dos candidatos reclamantes alegam que nem todas as afirmativas são verdadeiras, 
questionando a última afirmativa a qual alegam ser falsa, solicitando a troca de gabarito para letra A, apresentando 
suas fundamentações. Outros candidatos alegam que o assunto é uma citação de um livro que não está no conteúdo 
programático do edital, porém afirmam que todas são verdadeiras. 
Parecer da Banca: Quanto ao conteúdo do edital, o mesmo traz “Projetos Pedagógicos na Educação Infantil e Anos 
Iniciais”, portanto qualquer teórico sobre esse assunto poderia ser utilizado nas questões, sendo assim o conteúdo 
consta do edital, não havendo motivo para anulação da questão. Neste caso o teórico utilizado para a elaboração da 
questão, também é amplamente utilizado nos cursos Superiores de Educação Infantil e  Pedagogia, dos quais podemos 
citar a Uniasselvi na obra Pedagogia da Educação Infantil (2013), e segundo a fonte pesquisada todas as alternativas 
são verdadeiras. Quando é afirmado “Os projetos são elaborados e executados com as crianças e não para as crianças” , 

é uma questão de interpretação, ou seja, o professor não deve trazer o projeto pronto para as crianças, ele deve ser 

construído, elaborado e executado com as crianças.  “A função do projeto é a de tornar a aprendizagem real e atrativa, 
transformando a escola em um espaço agradável, sem impor os conteúdos programáticos autoritariamente. Assim o 
aluno busca e consegue informações, lê, conversa, faz investigações, formula hipóteses, anota dados, calcula, reúne o 
necessário e, por fim, converte tudo isso em ponto de partida para a construção e ampliação de novas estruturas 
cognitivas. (Fonte 2011 p.32)  A afirmativa apenas reforça que um projeto não é algo pronto, e sim, uma construção 
coletiva, que oportuniza o protagonismo das crianças que tem participação ativa em todas as etapas de sua 
construção. Portanto a questão será mantida com o gabarito na letra B, única alternativa a ser assinalada. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 09 
Candidatos: 911 – 1778 - 2362 
Alegações: Em síntese os candidatos alegam que a questão é contraditória, que não se pode identificar uma resposta 
correta, que a afirmativa IV não é coerente. 
Parecer da Banca: Não assiste razão aos candidatos a única afirmativa incorreta é a II, pois todos são sabedores que 
confeccionar os próprios instrumentos musicais (por exemplo de sucata), auxilia na atividade musical e no 
desenvolvimento cognitivo do aluno. Já a afirmativa IV é verdadeira, sim, pois o estímulo musical interfere no 
desenvolvimento integral das crianças, sendo isso um ponto positivo, pois sendo ela considerada uma linguagem de 
expressão, é parte integrante da formação global da criança, ampliando a linguagem oral e corporal, de forma 
socializadora e como fonte de conhecimento, além e contribuir para o relaxamento muscular e psicológico, são 
interferências positivas no desenvolvimento integral da criança, neste caso “integral” no sentido de que que não 
sofreu diminuição ou restrição. Portanto a única alternativa a ser assinalada é a letra A, onde I, III e IV são corretas. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA. 

 
1.1.6 CARGO DE PROFESSOR DE INFORMÁTICA PEDAGÓGICA (HABILITADO E NÃO HABILITADO) 
 
QUESTÃO 01  
Candidato: 711 
Alegações:  Em síntese o candidato solicita anulação da questão alegando que a questão número 1 a resposta está 
parcialmente correta.  Para contas do Outlook o limite de tamanho de arquivo combinado realmente é de é 20 
megabytes (MB), porém para contas do gmail a resposta está incorreta já que o tamanho dos arquivos pode enviar 
anexos com até 25 MB. Peço a anulação da questão número 1 da prova de informática pedagógica. 
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Parecer da Banca:  Assiste razão ao candidato, caso a questão mantivesse referência apenas ao Outlook estaria 
correta, mas ao citar o gmail em seu enunciado torna-a inválida pois o gmail tem capacidade 25 MB de envio. 
Decisão: RECURSO DEFERIDO QUESTÃO ANULADA. 

 
QUESTÃO 04 
Candidatos: 711 -1508 
Alegações: Em síntese os candidato solicitam anulação da questão, alegando que na alternativa correta a palavra 
“blura” não existe, que o correto seria blu-ray. 
Parecer da Banca:  Assiste razão aos candidatos a questão deve ser anulada. 
Decisão: DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 

 
1.1.7. CARGO DE PROFESSOR DE INGLÊS (HABILITADO E NÃO HABILITADO) 
 
QUESTÃO 10  
Candidato: 594 
Alegações: Em síntese o candidato solicita anulação da questão alegando que o gabarito se encontra incorreto, com 
mais de uma alternativa correta. Em que pese a banca ter considerado a alternativa “a” como correta, opção 
igualmente válida é a alternativa “c” (I´m so outlandish). Apresentando sua fundamentação. 
Parecer da Banca:  Assiste razão ao candidato, a questão apresenta duas alternativas corretas e merece ser anulada. 
Decisão: DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 

 
1.1.8. PROFESSOR DE MATEMÁTICA (habilitado e não-habilitado) 
 
QUESTÃO 01  
Candidatos: 859 - 1990 – 1945 - 
Alegações:  Em síntese os candidatos alegam que há mais de uma resposta correta, pois falta o valor de uma incógnita 
no enunciado.  
Parecer da Banca: Assiste razão aos candidatos, o enunciado é falho não sendo possível assinalar uma única 
respostas. Anule-se a questão. 
Decisão: DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO 05 
Candidatos: 1945 
Alegações: Alega em síntese que há erro no enunciado e solicita anulação da questão. A questão solicita a forma 
fatorada do polinômio, porém um polinômio não possui uma igualdade.  Igualdade é uma equação. Dessa forma o 
gabarito está errado, mesmo se mudarmos o sentido dos números para antes ou depois da igualdade a sua fatoração 
não corresponde com o gabarito.  
Parecer da Banca: Assiste razão ao candidato, o enunciado traz um sinal de igualdade  (x²=14x +49), o que não condiz 

com a resolução da questão, tornando-a inválida. 
Decisão: DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO 09 
Candidato: 1587 
Alegações: Conforme será demostrado a prova aparece com a questão 9 com duas repostas iguais: (C) e (D). 
Com isso, solicitamos a anulação da questão.   
Parecer da Banca:  Questão já anulada de ofício no gabarito preliminar, não cabendo mais recurso. 
Decisão: QUESTÃO ANULADA DE OFICIO NO GABARITO PRELIMINAR 
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1.2. MATUTINO – ENSINO SUPERIOR – COMUNS A TODOS OS CARGOS 
1.2.1. CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  

 
QUESTÃO 11  
Candidato: 2150  
Alegações:  Em síntese o candidato solicita anulação da questão alegando que não foram apenas os princípios 
existentes no PNE que orientaram e deram sustentação à elaboração da BNCC, como está escrito na alternativa A, que 
é apontada como a correta, apresentando sua fundamentação. 
Parecer da Banca: Não assiste razão ao candidato, o enunciado é claro quando diz: de acordo com a introdução da 
BNCC, estando correta apenas a alternativa “A”, conforme divulgado no gabarito. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA. 

 
QUESTÃO 12  
Candidato: 2150 - 594 
Alegações: Em síntese os candidatos solicitam anulação da questão alegando que o enunciado da questão induz a um 
entendimento dúbio, ou que apresenta mais de uma alternativa a ser assinalada, apresentando suas fundamentações 
Parecer da Banca: Não assiste razão aos candidatos, a única alternativa a ser assinalada é a letra D que está incorreta 
pois conforme a BNCC são  os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, as demais alternativas são corretas pois 
são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, de acordo com a  BNCC – página 25,  
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Conforme solicita o 
enunciado da questão. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA. 

 
QUESTÃO 14 
Candidato: 594 
Alegações:  Em síntese o candidato alega que existe pluralidade de respostas corretas. Questão com pluralidade de 
respostas corretas e/ou incorreção na questão tida como certa pela banca examinadora, existindo mais de uma 
alternativa correta.  
Parecer da Banca: Assiste razão ao candidato, as alternativas A e B são corretas, pois o enunciado não está 
solicitando que seja a descrição “ipisis litteris” da lei. 
Decisão:  RECURSO DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO 15 
Candidatos: 145 - 151 -192 -199  -21 5-228-239 -260 -282 -286 – 304 – 308 -327 -368 – 398 -  447 – 495 – 570-  587- 
591 – 594 – 610 – 620 -669 -722 -741 -777 -825 -853 -859 -996 -1077 -1187 -1362 -1514 -1579 -1662 -1678 -1994 – 
2189 -2198 - 2346 -2425 -2529 -2651 
Alegações: Em síntese os candidatos não concordam com o gabarito divulgado, alegam que a resposta correta é letra 
D, solicitando correção do gabarito ou anulação da questão. 
Parecer da Banca: Aos candidatos assiste razão pois houve erro material sanável na digitação do gabarito preliminar, 
não sendo motivo para anulação da questão e sim troca de gabarito. 
Decisão: RECURSO DEFERIDO QUESTÃO MANTIDA TROCA PARA ALTERNATIVA “C” 

 
QUESTÃO 16 
Candidatos: 93 -98 -104 -145 -151 -160 – 199 – 215 – 228 -239 -256 -260 -267 -282 -286 -304 -308 -327 -345 -346 -
368 -398 -447 -570 -583 -587 -591 -594 -620 – 633 – 669 – 705 – 741 -777 -792 – 825 -831 -853 -911 -934 -1053 -
1092 -1187 -1188 -1362 -1514 -1579 -1587 -1657 -1778 -1816 -1823 -1994 -2110 -2170 -2193 -2198 -2374 -2425 -
2529 -2651  
Alegações: Em síntese os candidatos solicitam anulação da questão, alegando que não há alternativa a ser 
assinalada, ou que há mais de uma alternativa incorreta. 
Parecer da Banca: Aos candidatos assiste razão, a questão deve ser anulada por apresentar duas alternativas 
incorretas.  Decisão: RECURSO DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
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QUESTÃO 17 
Candidato: 2189 
Alegações: Alternativa B, descrita no gabarito como opção correta, está descrita de forma incorreta. 
Parecer da Banca:  O Enunciado da questão solicita exatamente para assinalar a incorreta. E conforme o próprio 
candidato afirma, a questão B está incorreta, portando deveria ser assinalada. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
1.2.2. LÍNGUA PORTUGUESA 

 
QUESTÃO 23 
Candidato: 447 
Alegações:  Em síntese o candidato considera que o gabarito da questão n. 23 apresentado está incorreto, pois na 
afirmativa I a princesa já determinada que apesar de estar sendo introduzida na história, faz-se referência aquela 
princesa. Não seria o caso de indeterminação conforme descrito no item I, tornando-a incorreta. Ante ao exposto, 
pede-se pela alteração do gabarito preliminar para letra B que considera apenas II está correta. 
Parecer da Banca: Não assiste razão ao candidato, as duas afirmativas são corretas, "Artigo, é uma palavra que 
antecede o substantivo para particularizá-lo ou generalizá-lo” Na primeira afirmativa  "uma princesa" é indeterminada, 
está sendo introduzida na história, ainda não sabemos quem ela é. Artigos definidos são: a, os, a, os e artigos 
indefinidos são: um, uns, uma, uma. (NOGUEIRA, Sergio, Simplificando o Português, volume 3, página 21 e 22). 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 27 
Candidatos: 93 – 98 – 104 – 151 -160 -199 -256 -267 -282 -345 – 346 – 398 -616 -722 -741 -859 -911 -1053 -1117 -
1187 -1344 -1360 -1362 -1378 -1823 -1992 – 2170 -2198 -2245 -2425 -2529 
Alegações: Em síntese os candidatos solicitam anulação da questão, alegando que o trecho do poema fora transcrito 
incorretamente, o qual tem quatro versos e foi apresentado apenas com dois, não sendo possível atender ao 
enunciado da questão. 
Parecer da Banca:  Assiste razão aos candidatos, a Classificação quanto à posição na estrofe, no caso do trecho do 
poema em questão é classificada como Rimas alternadas (ou cruzadas): que Combinam-se  alternadamente, 
seguindo o esquema ABAB. 
“O meu amor não tem 
 importância nenhuma. 
 Não tem o peso nem 
 de uma rosa de espuma!”  (Cecília Meireles) 
No enunciado o poema está erroneamente apresentado, dando margem para dupla interpretação, sendo neste caso 
acertada a anulação da questão. 
Decisão: RECURSO DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 

 
QUESTÃO 28 
Candidato: 145  
Alegações:  A primeira oração do texto é uma oração principal: " É verdade". A segunda oração é a subordinda que 
completa o sentido da principal com a função de sujeito: " que não podemos encontrar a pedra filosofal".                              
Neste sentido, nenhuma das alternativas estão corretas, já que o enunciado pede para responder a respeito da 
primeira oração. Anulação da questão. 
Parecer da banca:  A fundamentação apresentada pela candidata não condiz com a questão 28 do cargo de Professor 
de Anos Iniciais do Ens. Fund. 1º ao 5º ano (habilitado,  cujo assunto era figura de linguagem. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 
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QUESTÃO 29 
Candidato: 859 
Alegações: Questão com erro de digitação 
Na questão o enunciado solicitava que assinalassem a opção com as palavras GRAFADAS corretamente, no entanto, 
nenhuma das alternativas havia qualquer palavra grafada, sublinhada ou destacada. Anulação de questão 
Parecer da Banca:  Exatamente a questão pedia para analisar as palavras GRAFADAS (Grafado vem do verbo grafar. 
O mesmo que: escrito, ortografado, redigido.) o candidato confundiu com GRIFADAS (sublinhar palavras). 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA. 

 
2. VESPERTINO– ENSINO MÉDIO –  
2.1. CONHECIMENTO TÉCNICO PROFISSIONAL 

 
2.1.1. CARGO DE AUXILIAR DE SALA 

 

QUESTÃO 01 
Candidato: 1839 
Alegações: Em síntese o candidato solicita alteração de gabarito para letra D, não concordando com a resposta 
apontada, alegando uma vagueza e superficialidade na redação do enunciado, cujos atributos traduzem dubiedade, e 
incompatibilidade com a resposta assinalada, neste gabarito preliminar, isto é, a alternativa B. 
Parecer da Banca: Não assiste razão ao candidato a única alternativa correta a ser assinalada é a letra B, pois a 
questão se refere a alfabetização com contos e histórias, primeiramente se chega às palavras para depois as sílabas. 
É uma ampliação do método de sentenciação. O aluno parte de pequenas histórias para chegar nas palavras, sílabas 
e com estas sílabas formar novas palavras.  
Decisão: RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA. 

 
QUESTÃO 05 
Candidato: 1839 
Alegações:  Em síntese o candidato solicita alteração do gabarito para letra D, alegando a falta de equivalência 
encontrada no enunciado com a resposta preliminar assinalada no gabarito, isto é, a opção B, apresentando 
fundamentação. 
Parecer da Banca: Não assiste razão ao candidato, a questão foi elaborada sobre o tema de qualidade na educação, a 
qual possui vários indicadores, conforme a obra “Indicadores de Qualidade na Educação Infantil”, publicada pelo MEC. 
A única alternativa que aponta corretamente o indicador de qualidade é a alternativa B. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA. 

 
QUESTÃO 06 
Candidato: 1839 
Alegações: Em síntese o candidato solicita alteração de gabarito para letra B, não concordando com a resposta 
apontada como correta, apresentando sua fundamentação alegando se diferentes vertentes de interpretação e 
acepção, que não deveriam ser excluídas, pois são condizentes com o enunciado; trata-se de uma categoria 
heterogênea de possibilidades, mas não equivocada. 
Parecer da Banca: Não assiste razão ao candidato, a questão se refere obviamente à linguagem musical dentro do 
contexto da educação infantil, não há outra alternativa a ser apontada como correta. 
Decisão:  RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 08 
Candidato: 1839 
Alegações: Em síntese o candidato solicita alteração de gabarito para letra D, não concordando com a resposta 
apontada como correta, apresentando sua fundamentação alegando entre outros que conforme Mafra (2008, p. 15), 
as atividades lúdicas são propostas essenciais no exercício cognitivo, das habilidades sensoriais e motoras, o que 
contribui para o crescimento da coordenação, expressividade e comunicação da criança com deficiência. Portanto, tal 
afirmação tem sustentabilidade na alternativa D, e não na opção C. 
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Parecer da Banca: Não assiste razão ao candidato, o brinquedo pedagógico apresentado na questão não tem 
objetivo de desenvolvimento do vocabulário, como aponta a alternativa D, cuja candidata solicita alteração. A única 
alternativa correta para essa questão é obviamente a letra C, que consta claramente “combinação de formas de 
vestir.” Decisão:  RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
2.1.2. CARGO AUXILIAR DE CRECHE 

 

QUESTÃO 03 
Candidato: 549 
Alegações: Em síntese o candidato pede anulação alegando que a referida questão dá margem para dupla 
interpretação. Apresentando assim, duas alternativas corretas, ocasionando a anulação das alternativas, 
apresentando fundamentação. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão ao candidato, pois a única alternativa a ser assinalada é a letra A, em que a 
idade e o aspecto de desenvolvimento são condizentes, ou seja, no seu aspecto social. As demais alternativas são 
incorretas pois a idade não condiz com o aspecto de desenvolvimento da criança. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 05 
Candidato: 1348  
Alegações:  Em síntese o candidato solicita correção do gabarito para letra D, alegando que a opção dada como 
correta traz em certa parte uma ideia que não condiz com o que se pede no enunciado, visto que cita a palavra 
"circunscritos”. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão ao candidato, a única opção que se refere ao brincar e as brincadeiras como 
eixo norteador da prática educativa, frente à interação e trocas de saberes e conhecimentos, é a alternativa “B”, as 
demais alternativas estão relacionadas às técnicas no trabalho com arte, a alternativa D, se torna incorreta quando 
sita “suportes e técnicas”, que não cabem ao sentido de brincar e brincadeiras na educação infantil. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 06 
Candidatos:  549 – 804 – 1339 – 1348 -1361 
Alegações:  Em síntese os candidatos solicitam a anulação da questão, alegando que as alternativas A e B, tem 
significados idênticos apresentando fundamentação com base no significado estrito das palavras. 
Parecer da Banca:  Não assiste razão aos candidatos, pois a questão está inserida dentro de um contexto 
escolar/educacional, o qual deve ser levado em conta. Lazer e recreação pode ser aplicado a qualquer tempo e em 
qualquer lugar, porém no contexto da frase do enunciado, deve-se atentar para o aspecto cognitivo, ou seja a 
Atividade lúdica é todo e qualquer movimento que tem como objetivo produzir prazer quando de sua execução, ou 
seja, divertir o praticante. Sumariamente teríamos as seguintes características sobre elas:- são brinquedos ou 
brincadeiras menos consistentes e mais livres de regras ou normas;- são atividades que não visam a competição como 
objetivo principal, mas a realização de uma tarefa de forma prazerosa;- existe sempre a presença de motivação para 
atingir os objetivos. Desde os filósofos gregos que se utiliza esse expediente para ajudar os aprendizes. As brincadeiras 
e jogos podem e devem ser utilizados como uma ferramenta importante de educação. Frequentemente, as atividades 
lúdicas também ajudam a memorizar fatos e favorecem em testes cognitivos. (https://www.fce.edu.br/pdf/ED18-
FINAL-03.pdf) 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 08 
Candidato: 549 
Alegações:  Em síntese o candidato alega que a questão dá margem para dupla interpretação. Apresentando assim, 
duas alternativas incorretas, ocasionando a anulação das alternativas. 
Parecer da banca:  Não assiste razão ao candidato, a questão solicita para assinalar a alternativa incorreta, a única 
incorreta é a letra D. (https://sites.google.com/site/educacaoxesporte/recreacao) 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 
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2.1.3. SECRETÁRIO ESCOLAR 

 
QUESTÃO 03 
Candidato: 284 
Alegações: A questão considera o memorando como um documento usado para registros de informações, porém o 
documento "Memorando" não existe mais. Agora ele passou para o padrão ofício conforme consta na terceira 
edição do Manual de Redação da Presidência da República, atualizado no ano de 2018. Terceira edição do manual de 
Redação da Presidência da República - Aprovado pela portaria nº 1369 de dezembro de 2018. Solicita anulação da 
questão. 
Parecer da Banca:  O candidato buscou legislação exclusiva para descaracterizar o enunciado e tentar anular a questão 
alegando que o documento MEMORANDO não existe mais, como mostra o site oficial do Planalto/Presidência da 
república. Ocorre que estas regras servem para os documentos daquele órgão, embora tenha formado base para que 
outros, como o próprio congresso nacional que também se utiliza dele, norteando sua documentação. Se a Presidência 
da República se modernizou ao ponto de utilizar robôs em auxilio ao seu acervo, não é o caso das escolas municipais, 
que não estão obrigadas a utilizar aquele manual para definir quais espécies e características de seus documentos. A 
alegação que não se usa mais memorando não prospera e fere inclusive a hierarquia da importância e sequencia dos 
documentos. Memorando é um documento oficial com redação objetiva, linguagem simples e de fácil leitura, cujo 
objetivo é servir de comunicação interna dentro de uma instituição. É um dos gêneros textuais da gramática, assim 
como o ensaio, diário, relatório e notícia.  Veja mais sobre isso em - 
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/memorando . Inclusive o “memorando” faz parte do 
conteúdo programático do edital.” Fica o RECURSO INDEFERIDO, sendo MANTIDO O GABARITO PROVISÓRIO, JÁ 
DIVULGADO. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 05 
Candidato: 1938 
Alegações: Em síntese o candidato, apresenta sua fundamentação alegando que a banca afirma como resposta 
correta a alternativa B e que esta alternativa está incorreta sendo que as escolas seguem as orientações do MEC que 
prevê o ensino religioso como obrigatório sendo assim, a alternativa correta seria D. 
Parecer da Banca: O recursante pretende corrigir o gabarito preliminar que aponta a alternativa B como a correta, 
nesta contenda sobre ensino religioso no Brasil e junta legislação acima, para, supostamente cobrir de legalidade seu 
recurso, que visa alterar a resposta dada preliminarmente no gabarito provisório. Uma decisão do STF de 2017 
permitiu o ensino religioso confessional em escolas públicas, como é o caso do enunciado daquestão/problema em 
lide. Na única reposta correta ofertada preliminarmente (Letra B), o professor explicou que a coordenação pedagógica 
apresentará uma alternativa ao aluno que está se matriculando no primeiro ano e sendo de crença islamita, será 
respeitada a vontade da família. Religião é uma disciplina da educação básica brasileira, e tal matéria propõe fazer 
reflexões sobre os fundamentos, costumes e valores das diferentes religiões presentes na sociedade brasileira. Temos 
então que a aula de religião promove a compreensão das diferentes religiões, abordando temas de modo 
interdisciplinar por meio de atividades que promovem o diálogo entre as diversas religiões. Como se sabe, o ensino 
religioso pode ser ensinado de duas maneiras: Confessional (de uma única religião - utilizado nas escolas particulares 
como Católica, Metodista, Luterana, Israelita, Adventista, Anglicana, etc..) ou pluriconfessional (que ensina conteúdo 
de diversas religiões). Segundo a LDB, a OFERTA DA DISCIPLINA DE RELIGIÃO É OBRIGATÓRIA POR PARTE DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS QUE POSSUEM O FUNDAMENTAL. A MATRÍCULA DO ALUNO, ENTRETANTO, É OPTATIVA, ou seja: Ele não 
precisa cursar caso não tenha interesse, como bem demonstra o artigo 33 da LDB. Ora, não há outra resposta que 
atenda exatamente e completamente o enunciado da questão/problema, do que aquela já publicada preliminarmente 
no gabarito em epígrafe. Portanto, embora a lei não seja específica, cabe à escola oferecer alguma alternativa para 
esse estudante, o que ficou claro e cristalino da resposta que atende ao enunciado da questão. Fica o RECURSO 
INDEFERIDO, sendo MANTIDO O GABARITO PROVISÓRIO, JÁ DIVULGADO. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
 
 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/memorando
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QUESTÃO 09 
Candidato: 1938 
Alegações: Em síntese o candidato apresenta sua fundamentação alegando não concordar com o gabarito divulgado e 

que  a  resposta incorreta deveria neste caso ser a letra D  e solicita revisão da questão. 
Parecer da Banca:  Candidato pretende alterar a resposta preliminar que apontou a alternativa A, como a única que 
atende corretamente ao enunciado da questão, ou seja: A única resposta INCORRETA. No caso, as alegações trazidas 
pelo recursante, carecem de força probante, pois ficou evidente que as alternativas remanescentes estão todas 
corretas, sendo a única INCORRETA – e, portanto, que atende o enunciado – é aquela já trazida no gabarito preliminar. 
Não se trata de aplicar as fórmulas ISO, que como se sabe, praticamente inexistentes nas escolas brasileiras, e tal 
citação não serve de base, além do que, a pergunta é 
feita de modo genérico, sem especificar que espécie de documento é. Supondo que fosse um requerimento, o 
enunciado teria citado expressamente, pois REQUERIMENTO, necessita certas formalidades, como autoria, data, 
destinatário e conteúdo, e terá obrigatoriamente resposta em prazo certo, sob pena de grave sanção. Assim, não se 
pode especificar que tipo de documento, pois o enunciado pretende fazer o candidato pensar sobre o seguinte fato: 
A pessoa que precisa levar algum documento a uma repartição pública, pretende provar que o fez. Ora: se refere à 
PROTOCOLO. Não há necessidade de outras conjecturas, tampouco da 
legislação de sigilo e outras que venham se juntar pela mera vontade do candidato. Assim, o enunciado é claro: Um 
cidadão que precisa levar um documento a uma repartição pública, pretende se assegurar que em tal data, entregou 
tal documento com tal conteúdo. Diante disso a banca se manifesta: Fica o RECURSO INDEFERIDO, sendo MANTIDO O 
GABARITO PROVISÓRIO, JÁ DIVULGADO. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 10 
Candidatos: 2521 – 1318 
Alegações: Em síntese os candidatos alegam que há exceção no caso o item I da questão afirma que as fichas dos 
alunos DEVEM ser revisadas anualmente, solicitando Correção do gabarito da questão 10 para letra D. E alegam que 
a A questão apresenta em sua alternativa D, que a afirmativa III está correta, porém não encontrou fundamentação 
que a confirme, além de contradizer com as afirmativas I e II, solicitando anulação da questão. 
Parecer da Banca:  Os candidatos pretendem alterar o gabarito prévio e anular a questão respectivamente, sob 
alegações esparsas. A Lei Federal n. 8159/91 no seu artigo 9º combinado com o artigo 13, estabelecem que os 
documentos oficiais ou públicos com valor de  guarda permanente, não poderão ser eliminados (após a 
microfilmagem) devendo ser recolhidos ao arquivo público de sua esfera de atuação, ou preservados pelo próprio 
órgão detentor. O Senado Federal e o Congresso Nacional, por exemplo, usam a tabela de temporalidade, que 
estabelece os prazos de guarda e a destinação final dos documentos  produzidos e recebidos por eles, no âmbito de 
suas funções e atividades. Tal tabela detemporalidade, é o instrumento utilizado para avaliar todo e qualquer 
documento de arquivo já classificado. Entende-se por “documento classificado” o documento que passou por uma 
sequência de operações técnicas que visam a agrupar os documentos de arquivo relacionando- os ao órgão produtor, 
à função, à subfunção e à atividade responsável por sua produção ou acumulação. A legislação pátria é vasta no 
tocante a guarda de seu patrimônio legislativo, coisa bem diferente do que afirma o primeiro candidato, e o segundo, 
que alega não encontrar. O enunciado da questão não se referiu ao CEJA em nenhum momento, tampouco quis afastá-
lo como parte do ensino regular, trazido como defesa de algo pelo qual não foi acusado. Não possui nenhum 
fundamento a arguição do candidato, pois como se viu nesta análise, as normas são produzidas em cada âmbito, e 
assim, pelo enunciado da questão se pode perfeitamente depreender que a otimização e espaço de armazenamento 
são objetos de atenção daquele Órgão Público. Trazendo Dirlei Maria Kafer Gonçalves, organizou o curso de 
capacitação em gestão documental, como aponta o link para escorar a afirmação do segundo candidato, se vê que a 
Bibliotecônoma ensina sobre os conceitos de documento e arquivo e o ciclo de vida destes que podem ser facilmente 
visualizados em três idades. Ela ensina que “Um  programa de gestão de documentos permite a simplificação e 
racionalização dos procedimentos, análise do fluxo documental nas fases corrente e intermediária, proporcionando 
agilidade no acesso às informações e na tomada de decisões, maior qualidade e produtividade do serviço público, 
como também o planejamento, o controle e a transparências nas ações do governo”. Usando estes procedimentos e 
operações técnicas de  rotina, se garante o controle de todos os documentos em qualquer idade, desde sua origem e 
produção até a destinação final, visando à racionalização e eficiência administrativa, como também à preservação do 
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patrimônio documental. Logo, ficam completamente liquidadas as duas tentativas trazidas pelos recursantes, ambas 
INDEFERIDAS. Vide http://www1.udesc.br/arquivos/id_submenu/632/manual_de_gestao_documental_modulo_i 
__1_.pdf \ Ficam os RECURSOS INDEFERIDOS, sendo MANTIDO O GABARITO PROVISÓRIO, JÁ DIVULGADO. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 

2.2. VESPERTINO– ENSINO SUPERIOR – COMUNS A TODOS OS CARGOS 
 

2.2.1. CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  

 
QUESTÃO 13 
Candidato: 2169  
Alegações: Como a prova é para auxiliar de creche, acredito que pergunta não condiz com os conhecimentos 
específicos da Educação Infantil. Visto que o edital trás os conhecimentos pedagógicos alicerçados na educação Infantil 
acho incoerente a pergunta estar direcionada ao Ensino fundamental. anulação da pergunta 
Parecer da Banca:  A questão está de acordo com o conteúdo programático para o cargo, o qual continha  “5. Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) anos iniciais e educação infantil;”, portanto, exigia-se conhecimento de toda a 
BNCC e não somente para educação infantil. 
Decisão:  RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 15 
Candidatos: 1076 e 605 
Alegações:  A referida questão pede pela alternativa INCORRETA, conforme artigo 3o Lei 9394/96, a alternativa 
correta seria letra C, que não condiz com o artigo da lei, sendo que a alternativa que é considerada correta pelo 
gabarito, a letra D, se refere corretamente ao inciso VII 
Parecer da Banca:  Os candidatos estão equivocados quanto ao conteúdo da questão 15 do cargo de pedagogo, cujo 
pergunta questionava qual etapa final da Educação Básica. A fundamentação pode ser de outra prova ou questão, 
não sendo possível a avaliação das fundamentações. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA  
 

QUESTÃO 16  
Candidatos: 2192 – 2169 – 1883 – 1777 - 1938 
Alegações:  Em síntese alguns candidatos alegam que o conteúdo não condiz com o cago de auxiliar de creche, 
outros alegam que houve alteração de poucas palavras na alternativa a ser assinalada, ficando praticamente igual ou 
semelhante ao item da lei. 

Parecer da Banca:  A questão solicitava conhecimentos sobre a LDB, 1. Lei nº 9394/96 e suas alterações - Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, conhecimento comum a todos os cargos sem distinção. Também argumentava sobre o 
Art. 32 da referida lei, portando, “semelhante”, não é igual, a única alternativa incorreta a ser assinalada era a 
alternativa C- o desenvolvimento da capacidade de compreensão e socialização, tendo em vista a aquisição de 
conhecimentos práticos e a formação de atitudes e valores.  Cujas palavras capacidade de compreensão e socialização, 
DIVERGEM do que diz o item III do aRt. 32: III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA. 

 
QUESTÃO 19  
Candidatos: 2192 – 1070 – 740 - 1691 
Alegações:  Em síntese os candidatos alegam que na prova impressão não constava a palavra “incorreta”. 
Parecer da Banca: Não assiste razão aos candidatos, na terceira linha do enunciado, constava a palavra “incorreta”, 
ficando bem claro qual alternativa a ser assinalada.  
Decisão: RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA. 
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QUESTÃO 20 
Candidatos: 2169 – 1191 – 284 -  
Alegações:  Em síntese os candidatos solicito anulação/revisão; da questão 20, pois a opção D está em desacordo com 
a Lei escrita na integra. Existe uma palavra a mais, causando diversas interpretações. 
Conferindo a lei na integra notasse que a questão está em desacordo com a lei trazendo palavras a mais o que 
confunde a interpretação. Frase da questão: "O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua 
oferta irregular importa na responsabilidade da autoridade competente". 
Parecer da Banca:  Os candidatos estão equivocados quanto às suas alegações, pois não condizem com o conteúdo 
solicitado na questão 20, não sendo possível avaliar de qual questão estão se referindo. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
2.2.2. LÍNGUA PORTUGUESA 

 
QUESTÃO 28 
Candidatos: 137 – 144 – 196 – 246 – 265 – 468 – 530 – 549 – 670 – 804 – 1339 – 1346 – 1348 – 1357 – 1361 – 1530 – 
1979- 1991 - 2432 
Alegações:  Os candidatos apresentam recursos idênticos, sendo um a cópia do outro, com uma única 
fundamentação, solicitando anulação da questão, alegando em síntese que a questão por não conter dentre as 
alternativas a opção da “ORAÇÃO PRINCIPAL”.  
Parecer da Banca: Não cabe anulação, a questão era oração subordinada substantiva subjetiva e tinha essa opção 
para marcar. A primeira oração dita no enunciado refere-se àquela subordinada e não como principal. 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA. 

 
QUESTÃO 29 
Candidatos: 149 - 293 
Alegações: Em síntese os candidatos solicitam anulação ou troca de gabarito para letra “B”, alegando ainda que O 
porque junto não é usado para resposta. 
Parecer da Banca: A alternativa D está incorreta pois o “por que” deveria  ser separado. Vejamos:  
O por que tem dois empregos diferenciados: Quando for a junção da preposição por + pronome interrogativo que, 
possuirá o significado de “por qual razão” ou “por qual motivo”: 
Exemplos:  
Por que você não vai ao cinema? (por qual razão) 
Não sei por que não quero ir. (por qual motivo) 
Quando for a junção da preposição por + pronome relativo que, possuirá o significado de “pelo qual” e poderá ter as 
flexões: pela qual, pelos quais, pelas quais. 
Exemplo:  
Os lugares por que passamos eram encantadores. (pelos quais) no caso da questão “As situações por que (pelas 
quais) passamos foram necessárias para refletirmos. 
Já a opção B está correta pela mesma justificativa (pela qual passei) 
Decisão: RECURSO INDEFERIDO QUESTÃO MANTIDA 

 
ESTES SÃO OS PARECERES 
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