
 
TESTE SELETIVO 06/2015 

Julgamento dos Recursos 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 10 – TODOS OS CARGOS 

DEFERIDA 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 19 – TODOS OS CARGOS 

DEFERIDA 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 13 – EDUCAÇÃO INFANTIL 

INDEFERIDA 

 

Na questão observa-se o enunciado abaixo: 

 

13. Sabe-se que o perímetro do retângulo ao lado é de 82 

cm. Qual é o valor de x? 

a) 26 cm; 

b) 28 cm; 

c) 30 cm; 

d) 32 cm; 

 

Inicialmente é importante salientar que o perímetro é dado pela soma dos quatro lados, 

assim temos: 

x + x – 15 + x + x – 15 = 82 

4x – 30 = 82 

4x = 82 + 30 

4x = 112 

X = 112/4 

X = 28 cm 

 

Estando portanto correta a alternativa B, conforme o gabarito. 

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 26 – Professor de Educação Infantil 

INDEFERIDA 

 

Na questão observa-se o enunciado abaixo: 

 

26. Sobre a verificação do rendimento escolar previsto na LDB julgue as afirmações abaixo: 

 

I. avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos 

aspectos quantitativos sobre os qualitativos e dos resultados ao longo do período 

sobre os de eventuais provas finais; 

 

II. obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período 

letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas 

instituições de ensino em seus regimentos; 

 



 
III. possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar e 

possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do 

aprendizado; 

 

Pode-se afirmar que estão corretas as afirmações: 

a) II apenas; 

b) I e II apenas; 

c) I e III apenas; 

d) II e III apenas; 

 

Na LDB pode-se verificar a descrição do recorte abaixo 

 
Na afirmação I pode-se ler: com prevalência dos aspectos quantitativos sobre os 

qualitativos, enquanto na LDB a afirmação é com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos. Estando portanto a afirmação I incorreta. 

 

A afirmação III está correta, tendo em vista que vai de encontro às alíneas “b” e “c” da LDB.  

Ainda referente a afirmação III, o recurso impetrado afirma que deveria ser incorreta pois a 

alternativa trata-se de uma junção das alíneas “b” e “c” sendo que as mesma não estão isolados e 

são ligados pela conjunção e. A banca entende que em nenhum momento se busca que o 

candidato saiba as alíneas específicas da LDB, mas sim saiba o teor da mesma lei, independente 

da redação apresentada, e principalmente entenda e interprete esta lei da forma correta. 

 

A afirmação II também está correta, conforme pode-se verificar na alínea “e” da LDB 

apresentado no recorte abaixo: 

    
 

Desta forma estão corretas as afirmações II e III, conforme gabarito. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RECURSO QUANTO Á QUESTÃO 4 – EDUCAÇÃO INFANTIL 

INDEFERIDA 

Na questão observa-se o descrito abaixo: 

 

 

Leia o texto abaixo e o utilize como referencia para responder as questões 4 e 5 

 
4. Sobre a frase “O pobre homem morreu, deixando sua filha desolada.”, assinale a 

resposta correta: 

a) Se a palavra desolada for substituída por desamparada o sentido mudará completamente; 

b) A palavra morreu não pode ser substituída por expirou, pois o sentido ficaria muito 

diferente; 

c) Se a expressão pobre homem for modificada para homem pobre, haverá alteração no 

sentido; 

d) Não haverá alteração de sentido se a frase mudar para: “O homem morreu, deixando sua 

filha pobre.” 

 

Nesta é solicitado que se assinale a resposta CORRETA. Portanto, não procede argumento 

de que a alternativa B também estaria correta, pois conforme esclarecimento no próprio recurso, 

morreu e expirou são sinônimos. Então, se houvesse substituição da palavra morreu pela palavra 

expirou, não alteraria o sentido da frase “O pobre homem expirou, deixando sua filha desolada.” e, 

a alternativa B diz justamente o contrário, que a substituição não é possível, pois alteraria o sentido. 

Então não há como ser a alternativa B. 

 

 

 

 

 

 



 
RECURSO QUANTO À QUESTÃO 08 – EDUCAÇÃO INFANTIL 

INDEFERIDA 

 

 Na questão observa-se o enunciado abaixo: 

 

8. “Que olhar é esse, Dalila?” Sobre o uso do pronome em destaque é correto afirmar: 

a) Está incorreto, pois a forma correta é “Que olhar é este, Dalila?”; 

b) Está incorreto, pois deveria ser “Que olhar é aquele, Dalila?”; 

c) Está correto, pois se refere a algo sobre a pessoa com quem Romeu está falando; 

d) Está correto, pois Romeu está próximo de Dalila. 

 

Nesta questão não pode ser a alternativa d, uma vez que o fato de Romeu estar próximo de 

Dalila não é justificativa para o uso do pronome esse. O pronome  esse indica que o 

item “apontado, demonstrado”, no caso o “olhar”, está perto ou se refere à pessoa com quem se 

fala. 

  

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 27 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

INDEFERIDA 

 

A questão está de acordo com Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, disponível 

em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf. 

  

 

RECURSO QUANTO À QUESTÃO 30 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

INDEFERIDA 

 

A questão foi elaborada e está de acordo com o texto “A EDUCAÇÃO INFANTIL E O 

PROCESSO DE ADAPTAÇÃO: AS CONCEPÇÕES DE EDUCADORAS DA INFÂNCIA” da PUCPR, 

disponível em http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2009/anais/pdf/2496_1090.pdf. 

   

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf
http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2009/anais/pdf/2496_1090.pdf

