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RELATÓRIO DA COMISSÃO RESPONSAVEL PELA SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA – 
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA (CE) REFERENTE AOS RECURSOS IMPETRADOS POR 

CANDIDATOS, QUANTO A PROVA OBJETIVA E GABARITO PARCIAL. 

 

CARGO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL I (1º AO 5º ANO)                                                       COD:PFI 

QUESTÃO Nº 13  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): SOLEDADE DUARTE FERREIRA                                                    Nº DE INSC. 2014931 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Segundo Candau em “Rumo a uma nova Didática” a didática amplia o seu papel se referindo ao professor facilitador e 
mediador do processo. O  Libaneo em suas revisões também faz uma menção ao professor mediador. 

“Nessa perspectiva o professor facilitador – mediador é aquele que estabelece pontes entre os saberes e vivencias e dos 
saberes e vivencias do grupo e os saberes externos como as diferentes teorias desenvolvidas pelas pela humanidade”. 

Esse papel desenvolvido pelo professor não refuta a didática na valorização da reflexão e ação, pelo contrário ela está 
agregando e destacando uma prática inovadora.   

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 15  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A):  LILIANE GOIS RAMOS                                                                  Nº DE INSC. 2013569 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão da questão nº 15 da prova objetiva. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Em Libaneo, Veiga, Danilo Gandin, Luckesi, Vasconcellos, Vasco Moretto e Roberto Padilha, encontra-se: 

O importante é salientar que o planejamento sirva para o professor e para os alunos, que ele seja útil e funcional a quem se 
destina objetivamente, através de uma ação consciente, responsável e libertadora, desconsiderando a noção de planejamento 
como uma receita pronta, pois sabemos que cada sala de aula é uma realidade diferente, com problemas e soluções diferentes; 
cabe ao professor, em conjunto com os demais profissionais na área de educação pertencentes à escola, adaptar o seu 
planejamento, para que assegure o bom desenvolvimento a que ele se propõe, que é o de nortear as práticas docentes em sala 
de aula tendo como diretriz atingir o fim mais amplo da educação. 

A educação tem como fim a aprendizagem. O planejamento evolui priorizando unidade entre a prática e a teoria, ele implica na 
presença do professor, do aluno, do conhecimento e do meio social, norteando o processo de avaliação. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 21*  - RECURSO DEFERIDO 

Nº DE INSC. 2014839 

Nº DE INSC. 2014915 

Nº DE INSC. 2013616 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação dos recursos impetrados pelos 

candidatos, decidiu acatar a argumentação descrita nos recursos. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO Nº 22  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): CLAUDIA MARIA FREITAS DOS SANTOS                                   Nº DE INSC. 2015284 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A candidata cometeu um erro ao calcular 15% das meninas, enquanto que no enunciado dizia que era 15% dos meninos, ou 
seja 15% de 120 e não 15% de 180, conforme a mesma alega. Portanto a questão está correta com gabarito a letra E. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “E” NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 24   - RECURSOS INDEFERIDOS 

CANDIDATO(A):  CARMEM LÚCIA FREIRE DE OLIVEIRA COSTA                      Nº DE INSC. 2014988 

CANDIDATO(A):  CLEIDEANE PEREIRA DA SILVA                                             Nº DE INSC. 2014915 

CANDIDATO(A): JOSE DIONES DE OLIVEIRA                                                     Nº DE INSC. 2013616 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação dos recursos impetrados pelos(as) 

candidatos(as), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita nos recursos e esclarece: 

Os candidatos embora saibam o significado de trapézio isósceles, confundiram a altura com os lados iguais, o que não ocorre. 
Usando os conhecimentos de Geometria Plana Básica conclui-se que os lados iguais medem 13cm, o que nos apresentado o 
perímetro do trapézio como sendo: 13+13+20+10=56. Portanto, a questão está correta, com gabarito sendo a letra A. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº  25  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): SOLEDADE DUARTE FERREIRA                                          Nº DE INSC. 2014931 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Como a pessoa leva 18 dias para ler um livro de 480 páginas, então ela levará mais dias pra ler um livro de 560 páginas. 
Usando Regra de Três, temos que 480D=18x560, onde D representa o número de dias. Simplificando temos, 48D=18x56 => 
8D=3x56 => D=3x7 => D=21. Logo, a questão está correta, e portanto válida. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “E” NO GABARITO PARCIAL. 
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CARGO: PROFESSOR  DE EDUCAÇÃO INFANTIL                                                         CÓD: EIF 

QUESTÃO Nº 1 a 10  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): SUELY MARIA ALVES DE ABREU                                             Nº DE INSC. 2013663 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do conteúdo programático aplicada a prova objetiva. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A bibliografia para estudos do programa da Educação Infantil contempla: BRASIL. Ministério da Educação. Referencial 
Curricular Nacional para Educação Infantil.  

Explicamos: O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil assim como os Referenciais Nacionais, de todos os 
níveis da Educação Básica é um integrante da série de documentos denominada de Parâmetros Curriculares Nacionais, ou 
seja estão dentro dos Parâmetros, elaborados pelo Ministério da Educação que atende às determinações da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96).  Quem estuda Referencial está estudando Parâmetros que são conhecimentos 
básicos que o professor deve aquisitar para a prática pedagógica. 

E ainda a Jussara Hoffmann em seu livro: Avaliação Mediadora: Uma prática em construção da pré-escola se posiciona sobre a 
organização do ensino de Língua Portuguesa para evidencias no processo de avaliação, cita inclusive o Referencial Curricular 
Nacional para a Educação Infantil, 1998, p.60. 

Então analisando a lógica dos conteúdos e onde os mesmos se encontram, constata-se que não há incoerência com o 
conteúdo solicitado para estudo.   

 

QUESTÃO Nº 3  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ROSINETE MENEZES RIBEIRO                                          Nº DE INSC. 2014445 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

À formação de um leitor competente cabe: que ele decodifique o que está escrito, que tenha conhecimentos prévios sobre 
leitura, que compreenda o que lê, que estabeleça relação entre o texto lido e outros textos, mas para JUSTIFICAR E VALIDAR 
A SUA LEITURA A PARTIR DA LOCALIZAÇÃO DE ELEMENTOS DISCURSIVOS  ele precisa reconhecer as condições de 
produção do texto, que são os fatores pragmáticos de intencionalidade ( o para quê ler o texto), aceitabilidade( princípios 
conversacionais de Grice: cooperação, qualidade, quantidade, pertinência e relevância das informações do texto) e 
situacionalidade( adequação do texto à situação sociocomunicativa). 

Ver COSTA VAL, Maria da Graça in Redação e Textualidade, 2 ed. São Paulo: Martins Fontes , 1999. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 7  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ROSINETE MENEZES RIBEIRO                                          Nº DE INSC. 2014445 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Todas as alternativas dizem respeito ao trabalho com gêneros textuais, exceto a alternativa C, que diz respeito somente à 
PRODUÇÃO DISCURSIVA, TEXTUAL. 

Conforme BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa, 1º a 4º 
séries. Brasília: Secretaria de Educação Fundamental, 1997. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” NO GABARITO PARCIAL. 

 
 
 



 
 
     
 
 
 

4 
 

 

 

 

 

     SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. 

EDITAL 001/2012  
                     

QUESTÃO Nº 10  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ROSINETE MENEZES RIBEIRO                                          Nº DE INSC. 2014445 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O gabarito se mantém conforme texto dos PCNs que enfatiza a  não  desvalorização da modalidade vulgar ou inculta, porém 
somando-a aos registros mais formais da língua e sabendo adequar os registros à situação comunicativa de que os alunos 
participam. 

Ver: BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa, 1º a 4º séries. 
Brasília: Secretaria de Educação Fundamental, 1997. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 16  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ROSINETE MENEZES RIBEIRO                                                   Nº DE INSC. 2014445  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Não procede, pois, a questão foi elaborada, a partir da Resolução nº 05 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, apresentada ao candidato na bibliografia do Edital do Concurso. Quanto a 
resposta: a letra E torna-se incorreta porque ao invés da palavra estabilidade, seria SOCIABILIDADE. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “E” NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº  18 - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARCIA MARIA ARRUDA DE MENEZES                              Nº DE INSC. 2013251 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Não procede. O texto trata da dimensão afetiva defendida por Wallon, exemplificando através do choro do bebê. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 20  - RECURSO DEFERIDO 

Nº DE INSC. 2013182.    Nº DE INSC.2013564       Nº DE INSC.2014531        Nº DE INSC.2014693     Nº DE INSC.2014669 

Nº DE INSC. 2013450     Nº DE INSC.2013241       Nº DE INSC.2013251        Nº DE INSC.2014424     Nº DE INSC.2013235 

Nº DE INSC. 2013568     Nº DE INSC.2013634       Nº DE INSC.2014514        Nº DE INSC.2014620     Nº DE INSC.2013319 

Nº DE INSC.2013415      Nº DE INSC.2014691       Nº DE INSC.2014634        Nº DE INSC.2013568     Nº DE INSC.2014696 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA É A LETRA “B” ALTERANDO O GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 22  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): TARCIA MARIA OLIVEIRA DA COSTA                         Nº DE INSC. 2014545  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Não procede. O enunciado da questão pede a autoria do texto fundamentado no pensamento do teórico. Para Zabalza, as 
relações interpessoais e a afetividade são aspectos que sustentam todo e qualquer conhecimento: A emoção age, 
principalmente, no nível e segurança das crianças, que é a plataforma sobre a qual se constroem todos os desenvolvimentos. 
Ligado à segurança está o prazer, o sentir-se bem, o ser capaz de assumir riscos e enfrentar o desafio da autonomia, poder 
assumir gradativamente o princípio de realidade, aceitar as relações sociais,..."(Zabalza, 1998,p. 51) 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 23  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): FLAVIA REGINA MATOS PONTES                                          Nº DE INSC. 2014800 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Não procede. Com base no texto abaixo, o item C está correto: Segundo PIAGET (1967) citado por , “o jogo não pode ser visto 
apenas como divertimento ou brincadeira para desgastar energia, pois ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo 
e moral”. Através dele se processa a construção de conhecimento, principalmente nos períodos sensório-motor e pré-
operatório. Agindo sobre os objetos, as crianças, desde pequenas, estruturam seu espaço e seu tempo, desenvolvendo a 
noção de casualidade, chegando à representação e, finalmente, à lógica. As crianças ficam mais motivadas para usar a 
inteligência, pois querem jogar bem, esforçam-se para superar obstáculos tanto cognitivos como emocionais.( Aprender 
Brincando: O Lúdico na Aprendizagem). 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 24  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ROSINETE MENEZES RIBEIRO                                          Nº DE INSC. 2014445  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Não procede, pois a questão está embasada nas Orientações Curriculares para a Educação Infantil. A resposta B: II e IV estão 
incorretas, porque a II contradiz a compreensão de cidadania, colocando a criança como alguém que virá a ser um cidadão, 
onde devemos considerá-la cidadã desde o nascimento. A IV torna-se também incorreta, pois a proposta pedagógica da 
instituição é que orienta a organização das atividades .... e não o currículo da instituição. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 25  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ROSINETE MENEZES RIBEIRO                                          Nº DE INSC. 2014445  

CANDIDATO(A): FLAVIA REGINA MATOS PONTES                                     Nº DE INSC. 2014800 

CANDIDATO(A): MARILENE CAETANO ROCHA                                           Nº DE INSC. 2014696 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Não procede. O item III está correto com base no que Jussara Hoffmann enuncia em seu texto sobre Avaliação na Educação 
Infantil, citando Rovira & Peix (2004). Não há diferenciação semântica entre aspecto e aparência física. 

 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” NO GABARITO PARCIAL. 

 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE PROJETOS EDUCACIONAIS                                                     CÓD.PPE 

QUESTÃO Nº  1 - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): EMANUELA PRADO ALEXANDRE                                                     Nº DE INSC. 2015481  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Não há ambiguidade na questão 01. O item “a” está incorreto, pois é o mundo quem gere as pessoas e move as ações. No item 
“c” por gerarem mistério as mudanças mexem com o moço e com o velho. No item “d” o tempo pode ser aliado ou adversário 
das mudanças e não das pessoas. No item “e” o mundo precisa ser modificado para valorizar nobres ações. O item “b” está 
correto, pois as mudanças devem ser feitas com responsabilidade. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 02  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): SUE ANNE GONÇALVES FONTENELE DE MATOS              Nº DE INSC. 2013793 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O item “b” da questão está incorreto, pois da indagação apresentada na notícia infere-se, conclui-se, a partir dos fatos 
apresentados, que se discute a insegurança na contagem dos votos e não a sua segurança. Sendo esta insegurança o eixo 
central para a construção do texto. O item “e” está correto, pois compõe uma inferência, uma conclusão, uma dedução advinda 
a partir da análise do texto, que pretende demonstrar a reação diante das falhas encontradas pelo grupo de especialistas em 
informática, e não a finalidade para a realização do teste.  

CONCLUSÃO: ERMANECE A LETRA “E” NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 06  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): SUE ANNE GONÇALVES FONTENELE DE MATOS              Nº DE INSC. 2013793 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Na questão 06 o próprio enunciado sinaliza a possibilidade de haver outras informações em consonância com o texto, mas há 
uma clareza no enunciado quando se pede para identificar o principal item que justificaria a pesquisa estatística realizada pelo 

leão, qual seja, a mudança no comportamento dos animais, visto que, a pesquisa acontece em decorrência da mudança dos 
tempos, percebida através da mudança no combate às feras e nas relações de respeito entre os animais. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “E” NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 7  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): SUE ANNE GONÇALVES FONTENELE DE MATOS              Nº DE INSC. 2013793 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Conforme o item “a” o avanço da tecnologia atinge todas as camadas da sociedade, da periferia à classe alta, em maior ou 
menor intensidade. O item não se refere somente aos modernos equipamentos tecnológicos, mas a qualquer forma de 
tecnologia, como exemplo popular tem-se o celular. Ademais, este avanço está sendo fomentado, inclusive pelo governo, 
através de programas que viabilizam o uso da tecnologia digital pelos alunos de escolas públicas. Em análise, considera-se 
incorreta o item “b”, pois não se pode colocar em igualdade o combate à miséria e o acesso à tecnologia, a necessidade 
daquela é mais urgente. Em relação ao item “d”, diante da situação de extrema pobreza retratada no texto o acesso à 
tecnologia não se configura como uma prioridade das políticas educacionais. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº  10  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): EMANUELA PRADO ALEXANDRE                                        Nº DE INSC. 2015481 

CANDIDATO(A): SUE ANNE GONÇALVES FONTENELE DE MATOS              Nº DE INSC. 2013793 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Na questão 10 o item “b” está incorreto, porque não ocorreu uma imigração, mas uma migração do homem sertanejo. O item 
“d” está correto, pois Luiz Gonzaga canta o Nordeste, o homem nordestino, o que não exclui o homem sertanejo, mas o insere 
neste contexto, como nordestino que é. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº  22*  - RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): FRANCINELMA RIBEIRO SILVA                                                   Nº DE INSC. 2015361 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu acatar a argumentação descrita no recurso: 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO Nº 24   - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): VALMIRA NONATA RODRIGUES DE FREITAS SOUSA                        Nº DE INSC. 2015348 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão do conteúdo programático aplicado na prova objetiva. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A candidata está equivocada ao dizer que a questão trata de assunto que não consta no Edital, uma vez que é uma questão de 
Sistema Métrico Decimal, que inclusive está contido em um dos livros sugeridos na bibliografia do concurso. Portanto a questão 
está correta. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 25  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MONICA DA CUNHA DE OLIVEIRA                                                 Nº DE INSC. 2015389  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A questão está correta. Resolvendo, chega-se a  N=18/11, e portanto temos como resposta 9, cujo gabarito é a letra D.  A 
questão está válida. 

CONCLUSÃO: RESPOSTA CORRETA É A LETRA “D” ALTERANDO O GABARITO PARCIAL. 

 
 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA (FUNDAMENTAL II – 6º AO 9º ANO)                    CÓD.PDM 

QUESTÃO Nº  10  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): BERGSON WEBER RAMOS GRACIANO                               Nº DE INSC. 2014109  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Na questão 10 o item “b” está incorreto, porque não ocorreu uma imigração, mas uma migração do homem sertanejo. O item 
“d” está correto, pois Luiz Gonzaga canta o Nordeste, o homem nordestino, o que não exclui o homem sertanejo, mas o insere 
neste contexto, como nordestino que é. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 16  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ALINE MARIA DA SILVA CAMILO                                  Nº DE INSC. 2013938  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A candidata está equivocada pois zero é divisível por 3. Dado um natural n qualquer, podemos escrever n=3q+r, onde r varia de 
0 a 2, logo os números consecutivos são: 3q+r, 3q+r+1, 3q+r+2, analisando os valores de r, temos que para cada valor um 
destes números é divisível por 3. Portanto a questão está correta. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 18*  - RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): PAULO EDUARDO DA SILVA                                             Nº DE INSC. 2014327  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu acatar a argumentação descrita no recurso. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº  19*  - RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): PAULO EDUARDO DA SILVA                                         Nº DE INSC. 2014327 

CANDIDATO(A): JOSE CLAUDEMIR BRASILEIRO DA COSTA                 Nº DE INSC. 2013489 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu acatar a argumentação descrita no recurso. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº  23 - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): DIEGO PERREIRA ALVES                                                    Nº DE INSC. 2014376 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O candidato está correto ao dizer que como há somas de números positivos, a resposta não pode ser um número negativo. 
Porém, o mesmo esqueceu que raiz quadrada de 2 é menor que raiz quadrada de 3, o que torna a solução um número positivo. 
Portanto, a questão é válida. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” NO GABARITO PARCIAL. 

 
 

QUESTÃO Nº 24*  -  RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): ALINE MARIA DA SILVA CAMILO                                       Nº DE INSC. 2013938 

CANDIDATO(A): DIEGO PERREIRA ALVES                                                   Nº DE INSC. 2014376 

CANDIDATO(A): ROBSON WAGNER MACHADO CONSTANCIO                   Nº DE INSC. 2014250 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu acatar a argumentação descrita no recurso. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO Nº 25*  -  RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): ALINE MARIA DA SILVA CAMILO             Nº DE INSC. 2013938 

CANDIDATO(A): DIEGO PERREIRA ALVES                         Nº DE INSC. 2014376 

CANDIDATO(A): DAVID WILTON BRITO NOBRE                 Nº DE INSC. 2014279 

CANDIDATO(A): ANTONIO DE PADUA ALMEDA COSTA     Nº DE INSC. 2014361 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu acatar a argumentação descrita no recurso. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE LINGUA ESTRANGEIRA (INGLES)- (FUNDAMENTAL II – 6º AO 9º ANO)     CÓD.PLE 

QUESTÃO Nº 21  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): FLAVIA RENATA FERREIRA ALVES                              Nº DE INSC. 2014072  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A candidata questiona o fato de que usamos o artigo indefinido “A” antes de vocábulos iniciados com som de consoante [ou 
palavras iniciadas com som de Y e W] e o artigo indefinido “AN" antes de vocábulos iniciados com som de vogais. Entretanto, 
a mesma não prestou atenção ao fato de que o vocábulo “ONE” utilizado na expressão “ONE-DOLLAR BILL” tem som de “W”, 
e não de “O”, já que pronunciamos “\ˈwən\”, como se fosse uma semivogal e não “ÓNE”, com som de vogal. A mesma pode 

inclusive acessar a rede internacional e constatar tal uso. Exemplo dado no link abaixo: 
http://www.wikihow.com/Make-a-Shirt-out-of-a-One-Dollar-Bill  
 

A mesma ainda pode encontrar esta informação no mais renomado dicionário da língua inglesa, o dicionário Merrian-Webster: 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/one 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 03  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ERICELIA ANTONIA DA SILVA CAVALCANTE                             Nº DE INSC. 2013268 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo (a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O poema apresenta comparações quando estabelece a relação do amor com a liberdade; do amor com o desejo animal; do 
amor com a necessidade de total de amar. Além disso, no poema não há presença de contradições, mas de definições. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” NO GABARITO PARCIAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.wikihow.com/Make-a-Shirt-out-of-a-One-Dollar-Bill
http://www.merriam-webster.com/dictionary/one
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CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA (FUNDAMENTAL II – 6º AO 9º ANO)                               CÓD.PDH 

QUESTÃO Nº 23  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA DO SOCORRO MARREIROS MARTINS SANTOS        Nº DE INSC. 2014133 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O BLOCO ECONÔMICO citado foi uma referência ao grupo dos países ÁRABES "BRICA" (os países árabes do CCG - Arábia 
Saudita, Catar, Kuwait, Bahrein, Omã e os Emirados Árabes Unidos). 
SITE: http://pt.wikipedia.org/wiki/BRICS 
 
O BRICS forma um outro bloco econômico informal composto por: BRASIL, RUSSIA, INDIA, CHINA E ÁFRICA DO SUL. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 02  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): CHRISLIANNI VELOSO DE OLIVEIRA                                     Nº DE INSC. 2015004  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O item “b” da questão está incorreto, pois da indagação apresentada na notícia infere-se, conclui-se, a partir dos fatos 
apresentados, que se discute a insegurança na contagem dos votos e não a sua segurança. Sendo esta insegurança o eixo 
central para a construção do texto. O item “e” está correto, pois compõe uma inferência, uma conclusão, uma dedução advinda 
a partir da análise do texto, que pretende demonstrar a reação diante das falhas encontradas pelo grupo de especialistas em 
informática, e não a finalidade para a realização do teste.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “E” NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº  4 - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARCY VANIA RIBEIRO PEREIRA                                         Nº DE INSC. 2013181  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A questão traz uma crítica ao desrespeito às diferenças culturais e o humor da tira está em Hagar responder que as pessoas 
não vivem juntas e em paz porque não ouvem o que é bom para elas e na sequência afirmar que ele diria às pessoas o que é 
bom para elas, ou seja, o que é bom para ele é bom para todos, reiterando o não respeito às diferenças. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” NO GABARITO PARCIAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_%C3%A1rabes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_de_Coopera%C3%A7%C3%A3o_do_Golfo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A1bia_Saudita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A1bia_Saudita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Catar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kuwait
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bahrein
http://pt.wikipedia.org/wiki/Om%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emirados_%C3%81rabes_Unidos
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QUESTÃO Nº 06  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): CHRISLIANNI VELOSO DE OLIVEIRA                                     Nº DE INSC. 2015004  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Na questão 06 o próprio enunciado sinaliza a possibilidade de haver outras informações em consonância com o texto, mas há 
uma clareza no enunciado quando se pede para identificar o principal item que justificaria a pesquisa estatística realizada pelo 

leão, qual seja, a mudança no comportamento dos animais, visto que, a pesquisa acontece em decorrência da mudança dos 
tempos, percebida através da mudança no combate às feras e nas relações de respeito entre os animais. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “E” NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 7  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): JOSE VERISSIMO DE OLIVEIRA FILHO                             Nº DE INSC. 2015016  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Conforme o item “a” o avanço da tecnologia atinge todas as camadas da sociedade, da periferia à classe alta, em maior ou 
menor intensidade. O item não se refere somente aos modernos equipamentos tecnológicos, mas a qualquer forma de 
tecnologia, como exemplo popular tem-se o celular. Ademais, este avanço está sendo fomentado, inclusive pelo governo, 
através de programas que viabilizam o uso da tecnologia digital pelos alunos de escolas públicas. Em análise, considera-se 
incorreta o item “b”, pois não se pode colocar em igualdade o combate à miséria e o acesso à tecnologia, a necessidade 
daquela é mais urgente. Em relação ao item “d”, diante da situação de extrema pobreza retratada no texto o acesso à 
tecnologia não se configura como uma prioridade das políticas educacionais. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº  8 - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): GERMANA MUNIZ GOMES DE OLIVEIRA                         Nº DE INSC. 2015603 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A correta análise do texto é apreendida através da leitura da imagem e do texto escrito.  Assim, o objetivo do texto é chamar a 
atenção para a rapidez do desmatamento, procure “na penúltima árvore em pé, no desmatamento ao lado - urgente, pois muito 
rapidamente ela também será derrubada”. O fato dos animais estarem deixando seu habitat natural é consequência deste 
rápido desmatamento, mas não representa a objetiva mensagem que o texto quer transmitir. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “E” NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 9  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): JAM CARLOS SILVA DOS SANTOS                             Nº DE INSC. 2013119  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O correto entendimento do texto requer a análise do texto escrito e da imagem. O texto escrito remete ao volante, que só pode 
ser entendido como de carro. Desse modo, há um diálogo entre o texto escrito e a imagem, uma relação de intertextualidade, 
pois um cita o outro.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” NO GABARITO PARCIAL. 

 
 

QUESTÃO Nº 11  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARCY VANIA RIBEIRO PEREIRA                    Nº DE INSC. 2013181  

CANDIDATO(A): GERMANA MUNIZ GOMES DE OLIVEIRA          Nº DE INSC. 2015603 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Não procede. A resposta correta é a opção B, tendo em vista que na proposição A, o professor começa a apresentar ao aluno o 
mundo que ele NÃO conhece; a proposição C, refere-se a assimilação de conhecimentos e HABILIDADES. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” NO GABARITO PARCIAL. 

 
 

 
CARGO: PROFESSOR DE CIENCIAS (FUNDAMENTAL II – 6º AO 9º ANO)                               CÓD.PDC 

QUESTÃO Nº 23*   - RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): EXPEDITO GUANABARA JUNIOR                                              Nº DE INSC. 2015597  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 24  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): KALLIENE FRANCO DE OLIVEIRA                                Nº DE INSC. 2013936  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O uso indiscriminado de antibióticos não induz as mutações que são processos espontâneos e aleatórios que podem aumentar 
a variabilidade genética. A consequência do mesmo é a seleção de variedades de bactérias já resistentes portanto, o item “E” é 
o correto. O item “C” transmite a ideia de um ambiente modificador (Lamarckismo). Outro aspecto a ser analisado é de que a 
característica adquirida não pode ser transmitida à descendência. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “E” NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 15   - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ELMA GONDIM RODRIGUES                                            Nº DE INSC. 2013890 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo (a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Não procede. A opção C é correta, uma vez que o item II está incorreto, pois ao invés de século XV deveria ser século XVII. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” NO GABARITO PARCIAL. 

 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA (FUNDAMENTAL II – 6º AO 9º ANO)                               CÓD.PEF 

QUESTÃO Nº  16 - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ANA JANAINA SALES DA SILVA                Nº DE INSC. 2014171 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A profissão de Educador Físico, como o próprio nome explana significa educar fisicamente, estudar o corpo, alinhar suas 
performances tanto no aspecto didático da educação física, como principalmente nos aspectos relacionados aos diversos 
esportes que nos assiste e que fazem no nosso dever legal estarmos aptos a repassar com clareza a regra, os fundamentos e 
os incrementos positivos, benéficos e atuantes de cada esporte. Neste quesito as atividades aquáticas, em particular o esporte 
natação deve se inserir com firmeza e clareza de objetivos nos ensinamentos educacionais em todas as esferas educativas em 
nosso território brasileiro. Se analisarmos pausadamente nossa prova, encontraremos um leque de situações reais e que 
vivenciamos frequentemente na nossa nação educacional em culminância com as bases que o ensino de educação física 
exige. Frisamos que estas questões estão de acordo com a realidade do meio educacional. Todo profissional de educação 
física, deve inserir em seus planejamentos e principalmente reforçar esta ferramenta aquática  importantíssima em seus 
conteúdos. Como uma forma de aprimorar, incentivar e reforçar o estudo do meio aquático como prática esportiva.  Somos 
sabedores que o nosso interior cearense não possui muitas piscinas semiolímpicas nem tão menos olímpicas, como também 
não possui vilas-olímpicas nem pistas de atletismo oficiais. Mas temos uma vasta e maravilhosa gama de esportes que devem 
ser repassadas, incentivadas e abrilhantadas para os nossos inúmeros alunos.   

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº  23 - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): EMANUEL XIMENES MELO                                         Nº DE INSC. 2013252 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Repassamos uma questão visivelmente notória no aspecto legal atribuído em conformidade com as regras estabelecidas no 
órgão maior das atividades aquáticas que rege a natação, o nado sincronizado, os saltos ornamentais e o polo aquático. Este 
órgão é a FINA – Federação Internacional de Natação Amadora que está fortalecendo as diversas confederações espalhadas 
em todo o mundo. No nosso País a CBDA, Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos fortalece estas vivências no cunho 
esportivo, tanto para principiantes, amadores e competidores de alto nível. A questão cobra a prova de natação no 
CALENDÁRIO da FINA que está indicada apenas para o participante do sexo FEMININO. Esta prova em todo o mundo e neste 
aspecto é praticada e competida apenas por mulheres na metragem exata de 800m no estilo livre. Se buscarmos livros 
relacionados e autorizados pelos órgãos maiores incentivadores e credenciadores desta prática aquática, todos estarão 
reforçando esta simples e firme questão. Consulte os recordes atualizados e as provas inseridas em todas as competições 
espalhadas no nosso cenário mundial. Em todos, poderemos concretizar a prova de 800m nado livre apenas para prática de 
mulheres. Você citou as Copas do Mundo de Natação e exatamente nesta competição de vivência mundial encontramos 
resultados fortalecidos como em muitas outras competições para a resposta desta simples questão. Solicito que aprecie melhor 
estes resultados atualizados junto a Federação Internacional, Confederação Brasileira, Federação Cearense, Associação 
Brasileira Master de Natação, Associação Cearense, no Comitê Olímpico e em outros tópicos esportivos que dia a dia 
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fortalecem a regra e os fundamentos essenciais de nado e provas para atividades aquáticas. Respaldando desta forma e 
evidenciando a clareza desta questão, rica e fortalecida. Sou sabedor de seu esforço junto a esta consulta, não teve um 
embasamento rico e coerente, vejo que retirou da internet quando cita a sigla SW e GR, as quais já estão ultrapassadas.  Não 
vejo necessário a eliminação desta questão, pelo contrário a mesma está atuante, legal e respaldada conforme seu órgão maior 
Federação Internacional de Natação Amadora – FINA. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” NO GABARITO PARCIAL. 

 
 
 
CARGO: PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA (FUNDAMENTAL II – 6º AO 9º ANO)             CÓD.PLP 

QUESTÃO Nº 02  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MANOEL SERAFIM DA SILVA                                           Nº DE INSC. 2013200  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O item “b” da questão está incorreto, pois da indagação apresentada na notícia infere-se, conclui-se, a partir dos fatos 
apresentados, que se discute a insegurança na contagem dos votos e não a sua segurança. Sendo esta insegurança o eixo 
central para a construção do texto. O item “e” está correto, pois compõe uma inferência, uma conclusão, uma dedução advinda 
a partir da análise do texto, que pretende demonstrar a reação diante das falhas encontradas pelo grupo de especialistas em 
informática, e não a finalidade para a realização do teste.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “E” NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 06  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): NATÁLIA DIAS DE OLIVEIRA                                    Nº DE INSC. 2013151  

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Na questão 06 o próprio enunciado sinaliza a possibilidade de haver outras informações em consonância com o texto, mas há 
uma clareza no enunciado quando se pede para identificar o principal item que justificaria a pesquisa estatística realizada pelo 

leão, qual seja, a mudança no comportamento dos animais, visto que, a pesquisa acontece em decorrência da mudança dos 
tempos, percebida através da mudança no combate às feras e nas relações de respeito entre os animais. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “E” NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 7  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): MARIA DILMA DE SOUZA PESSOA                                    Nº DE INSC. 2015256  

CANDIDATO(A): ANTONIA DAMASCENO DA SILVA                                     Nº DE INSC. 2013958 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Conforme o item “a” o avanço da tecnologia atinge todas as camadas da sociedade, da periferia à classe alta, em maior ou 
menor intensidade. O item não se refere somente aos modernos equipamentos tecnológicos, mas a qualquer forma de 
tecnologia, como exemplo popular tem-se o celular. Ademais, este avanço está sendo fomentado, inclusive pelo governo, 
através de programas que viabilizam o uso da tecnologia digital pelos alunos de escolas públicas. Em análise, considera-se 
incorreta o item “b”, pois não se pode colocar em igualdade o combate à miséria e o acesso à tecnologia, a necessidade 
daquela é mais urgente. Em relação ao item “d”, diante da situação de extrema pobreza retratada no texto o acesso à 
tecnologia não se configura como uma prioridade das políticas educacionais. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” NO GABARITO PARCIAL. 



 
 
     
 
 
 

16 
 

 

 

 

 

     SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE. 

EDITAL 001/2012  
                     

 

QUESTÃO Nº 24  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): GERVASIO FERREIRA DE ARAUJO NETO                               Nº DE INSC. 2013234 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A correta análise do texto é apreendida através da leitura da imagem e do texto escrito.  Assim, o objetivo do texto é chamar a 
atenção para a rejeição do idoso no mercado de trabalho. O fato de ser um idoso não o impossibilita para o trabalho, não perde 
o prazo de validade, portanto, o item “d” é o correto. Em relação ao item “c”, não há elementos no texto que remetam a 
dificuldade das pessoas se aposentarem, não se questiona este aspecto no texto. Ademais, mesmo um aposentado, pode ser 
reinserido no mercado de trabalho. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” NO GABARITO PARCIAL. 

 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA I E EJA II)                   CÓD.EJA 

QUESTÃO Nº  25  - RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): SHEILLA SOUSA ARAUJO                                                          Nº DE INSC. 2013062 

TEOR DO RECURSO: Requer revisão de questões da prova objetiva e gabarito parcial. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pela Seleção Pública em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo(a) 

candidato(a), decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A questão 25 tem o item “b” como correto. Este item não tem o escopo de abordar de que maneira se processa o diálogo 
educativo, o seu o objetivo é, simplesmente, afirmar que o sujeito da aprendizagem, segundo Paulo Freire, transforma-se pelo 
diálogo. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” NO GABARITO PARCIAL. 

 
 

Juazeiro do Norte – Ce,  25 de janeiro de 2013. 


