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RESPOSTA À INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
Questão 5  
Houve um erro na divulgação da resposta desta questão, mas não há motivos para 
anulação. 
Resultado: Deferido – Alteração no gabarito. 
 
Questão 7 
A questão pedia para identificar qual dos autores citados, a concepção de didática 
permeava sobre a didática “arte de ensinar tudo a todos”. A questão não fazia referência a 
quem criou a didática “arte de ensinar tudo a todos”. 
Resultado: Indeferido 
 
CIÊNCIAS NATURAIS 
 
Questões 11; 12; 13; 14; 17; 18 
Houve um erro na divulgação das respostas destas questões. 
Resultado: Deferido – Alteração no gabarito. 
 
Questão 19 
De fato, existem duas respostas iguais que estão corretas. 
Resultado: Deferido – Questão anulada. 
 
Questão 20 
De fato, houve um erro na elaboração da questão. 
Resultado: Deferido – Questão anulada. 
 
EDUCAÇAO FÍSICA 
 
Questões 17; 18; 19; 20 
Houve um erro na divulgação das respostas destas questões. 
Resultado: Deferido – Alteração no gabarito. 
 
 
 
 
 



LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS 
 
Questões 17 
Justificativa infundada para a anulação da questão. Como não existe item III, a letra D é 
obviamente incorreta e não deve ser assinalada. 
Resultado: Indeferido. 
 
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Questão 11 
De fato, houve um erro de digitação no qual a palavra “móveis” foi trocada por 
“ferramentas”. Todavia, o objetivo da questão é efetuar o cálculo, e a troca das palavras 
não interfere nem na resolução nem na resposta da questão.  
Miguel pagou R$ 240,00 na loja; ao final de um mês ele pagou metade da quantia 
restante: R$ 120,00. O resto, Miguel pagou em três parcelas: 1ª parcela (R$ 40,00 + R$ 
12,00); 2ª parcela (R$ 40,00 + R$ 12,00 + R$ 12,00); 3ª parcela (R$ 40,00 + R$ 12,00 + 
R$ 12,00 + R$ 12,00). 
R$ 480,00 + 6 x R$ 12,00 = R$ 552,00 
A alternativa correta é a letra C. 
Resultado: Indeferido. 
 
Questão 13 
De fato, houve um erro na apresentação da ilustração. 
Resultado: Deferido – Questão anulada. 
 
EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Questão 13 
De fato, houve um erro na elaboração da questão. 
Resultado: Deferido – Questão anulada. 
 
Questão 18 
Justificativa infundada para a anulação da questão, pois inclusão e escolarização não são 
sinônimos. 
Resultado: Indeferido. 
 
EDUCAÇÃO INFANTIL E AUXILIAR DE SALA 
 
Questão 11 
A questão diz respeito a criança como sendo parte de uma sociedade e cultura em um 
determinado momento histórico. Sendo assim, a resposta da letra A não se encaixaria no 
contexto. 
Resultado: Indeferido. 
 
Questão 12 
Houve um erro na divulgação da resposta desta questão. 
Resultado: Deferido – Alteração no gabarito. 
 
Questão 13 
De fato, houve um erro na elaboração da questão. 
Resultado: Deferido – Questão anulada. 



Questão 15 
Justificativa infundada para a anulação da questão, pois o enunciado deixa claro que se 
refere a ambientação na Educação Infantil.  
Resultado: Indeferido. 
 
Questão 16 
O Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (conteúdo listado no edital) e os 
Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Infantil são o mesmo documento. 
Resultado: Indeferido. 
 
Questão 17 
O Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (conteúdo listado no edital) e os 
Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Infantil são o mesmo documento. 
Resultado: Indeferido. 
 
Questão 20 
De fato, a questão 20 é igual a questão 16. Houve um erro na formatação na prova. 
Resultado: Deferido – Questão anulada. 
 
 
 
 


