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JULGAMENTO DOS RECURSOS 
 
MATEMÁTICA 

- Questão 12 
25 X 0,2 = 5 PROFESSORES DE MATEMATICA 
5 – 1 = 4 PROFESSORES PRESENTES 
ALTERNATIVA D 
Recurso Indeferido 
 
- Questão 16 
3750 + 4250 + 4750 + 5250 + 5750 + 6250 + 6750 = 36.750 metros = 36,75 km 
Alternativa E 
Recurso Indeferido 
 

- Questão 20 
Se aumentamos o número de atendentes o número de ligações que cada uma 
atenderá tende a diminuir. 
 
Atendentes  Ligações 
3   120 
4   x 
4/3 = 120/x 
4x = 120 x 3 
4x = 360 
X = 360/4 
X = 90 ligações 
Recurso Indeferido 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, PEDAGÓGICOS E LEGISLAÇÃO 

- Questão 21 
A alternativa I não está correta, pois quem tem que autorizar e avaliar a qualidade da 
educação privada é somente o Poder Público. 
Recurso indeferido 
 
- Questão 23 
A autora Telma Weisz usa exatamente o termo “Escola Nova” em seu livro, na página 
menciona na questão. 
Escola Nova não é no sentido de “um ambiente novo ou arrumado”, mas um 
movimento de educadores europeus e norte-americanos. 
A Escola Nova, também chamada de Escola Ativa ou Escola Progressiva, foi um 
movimento de renovação do ensino, que surgiu no fim do século XIX e ganhou força 
na primeira metade do século XX. 
Recurso indeferido 
 
- Questão 24 
A questão pede para assinalar a alternativa INCORRETA. 
Recurso indeferido 
 
- Questão 26 
A questão pede para assinalar a alternativa INCORRETA. 
Recurso indeferido 



 
- Questão 30 
A pergunta NÃO pede para identificar três linhas no termo de planejamento. A 
pergunta aponta três linhas e pede para o candidato apontar quais estão CORRETAS. 
Recurso indeferido 
 
- Questão 32 
a questão foi elaborada conforme o documento mencionado nela.  
Página 8: 
O presente documento inspira-se na intensificação dos movimentos em prol da efetiva 
melhoria da qualidade da educação para todos e com todos, oferecida em escolas 
que: 
- cultuem valores alicerçados na Democracia; 
- não excluam alunos e nem os rotulem; 
- funcionem como sistemas abertos; 
- criem condições para que seus atores também sejam autores das ações educativas; 
- se estruturem para funcionar como comunidades de aprendizagem; 
- busquem os meios necessários para remoção de barreiras para a aprendizagem e 
para a participação de todos, com todos e para toda a vida, isto é, 
- escolas que sejam inclusivas. 
Portanto, a única alternativa correta é a III. Consequentemente a resposta é a letra C. 
Recurso indeferido 
 
- Questão 33 
A alternativa B está ERRADA porque o proselitismo (no final da frase) é vedado e não 
livre. 
Segue o artigo abaixo: 
Art. 33 - O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação 
básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de 
ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, 
vedadas quaisquer formas de proselitismo. 
Recurso indeferido 
 
- Questão 34 
Para a elaboração de um artigo é necessário que se faça uma boa fundamentação 
teórica, um embasamento bibliográfico, uma revisão das ideias de outros autores. 
Portanto, quando se lê um artigo, lê-se não apenas a ideia de quem o escreveu, mas 
também a dos outros autores que serviram como fundamentação. É algo intrínseco. 
Não há como dissociar uma coisa da outra. 
Nesse sentido, quando uma questão é elaborada com base em um artigo (ou em um 
livro), considera-se o conjunto todo. A compreensão desse todo é que será cobrada e 
é por isso que a questão está correta.  
A alternativa B diz respeito à definição de Cook e Polgar (2008) sim e, como os 
autores afirmam, a tecnologia assistiva não tem objetivo emocional. 
Recurso indeferido 
 
- Questão 38 
a alternativa A está ERRADA porque o regime de colaboração é entre União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios e não somente entre União e Estados. Também está 
ERRADA porque os sistemas educacionais são AUTÔNOMOS e não 
DEPENDENTES. 
Art. 7º - A concepção de educação deve orientar a institucionalização do regime de 
colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no contexto da 
estrutura federativa brasileira, em que convivem sistemas educacionais autônomos, 



para assegurar efetividade ao projeto da educação nacional, vencer a fragmentação 
das políticas públicas e superar a desarticulação institucional. 
Recurso indeferido 
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