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RESPOSTAS AOS RECURSOS 

 

Prezados(as) candidatos(as), 

 

Antes de mais nada, agradecemos a colaboração de todos(as) que 

enviaram seus recursos na tentativa de nos apontar falhas e ter as explicações 

devidas para tornar este processo seletivo o mais transparente e reto possível. 

Optamos por apresentar as respostas em bloco, em vez de listá-las 

por candidatos (em ordem alfabética). Se assim o fizéssemos, possivelmente 

dificultaríamos a busca pelos impetrantes de questionamentos semelhantes aos 

apresentados por cada um, dado o número de recursos apresentados ter sido 

além do esperado, o que resultou também no atraso da publicação que ora está 

sendo feita, pelo que nos desculpamos. 

Ressaltamos que o gabarito publicado anteriormente tinha o caráter 

de gabarito preliminar, conforme consta no Edital 02/21-SEMED/PMH. Isto 

pressupõe a publicação de um segundo gabarito, ao qual demos o nome de 

DEFINITIVO, que agora lhes apresentamos. 

As duas alterações feitas entre a versão preliminar e esta se deram 

exclusivamente sobre duas questões (a 25 da Prova de Conhecimentos Especí-

ficos I – comum a todos os docentes – e a 29 da Prova de Ciências), na tentativa 

de não termos os tantos recursos que foram apresentados, tão logo fomos 

notificados do erro que não foi do professor-elaborador, mas do nosso digitador. 

Este fato foi levado ao conhecimento de todos(as) que acessaram a página 

GABARITOS logo após a correção destas respostas. Não houve nenhuma outra 

alteração de gabaritos para além destas, como alguns chegaram a reclamar 

através do canal FALE CONOSCO. 

Sobre os pedidos de anulação de questões, expressamos que as 

anulações só são feitas quando o enunciado não possa ser compreendido 

pelo(a) candidato(a), quando houver mais de uma questão correta (dentre as 

opções apresentadas) ou quando não for dada nenhuma opção de resposta para 

a questão proposta. Também anulamos questões que possam se provar fora de 

contexto, distanciando-se do conteúdo programático sugerido nos editais. 

De antemão, pedimos desculpas pela exposição dos textos enviados 

pelos(as) senhores(as), mas esta foi a melhor forma encontrada para que todos 

pudessem fazer os julgamentos necessários sobre a análise feita pelos elabo-

radores das questões (320 para todo o PSS SEMED 2022), bem como para que 

os senhores não criem nenhuma suspeição de que algo tenha sido editado, o 

que não fizemos em respeito a todos(as) os(as) candidatos, mesmo nos casos 

em que alguma incorreção ortográfica ou gramatical o suscitasse. 
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Por último, observamos que os recursos enviados questionando 

problemas que não fossem da alçada da banca de examinadores foram enviados 

para a Coordenação do PSS para que esta lhes envie as devidas respostas por 

e-mail, o que deverá ser feito nas próximas horas. 

Sem mais, esclarecemos que a correção dos cartões de resposta 

se iniciará logo após a publicação dos gabaritos definitivos, o que será feito 

integralmente a partir deles. 

Mais uma vez, agradecemos a compreensão por algum transtorno 

que possamos ter causado a quem quer que seja, mas queremos que estejam 

certos de que estamos fazendo o nosso melhor para que este processo seletivo 

seja o mais justo possível. 

A Coordenação da Banca de Elaboradores 

 
 

 
 

RESPOSTAS AS RECURSOS ENVIADAS PELA BANCA DE 

EXAMINADORES/ELABORADORES 
 

 
Questão 1 – Nenhum recurso 
 
Questão 2  
ELVES FRANÇA DA COSTA JUNIOR 

O gabarito demonstra a alternativa B como correta, porém de acordo com o HISTÓRICO 
DOLAR - BANCO BV na data de 31 de dezembro de 2021 o câmbio era de R$ 5,8037. O que se 
aproxima da alternativa C (R$ 5,89). Fonte: https://www.bv.com.br/informacoes/historico-
dolar  

ELIANA DE SOUZA PACHECO 

Questão 2, prova para docente, no qual a questão está equivocada, pelo fato de que de acordo 
com vários sites pesquisados, mostram uma variação e não um valor exato do dólar no dia 
31/12/2021, onde no site do Banco do Bradesco por exemplo, o valor que demonstra é de 
R$5,88, então, conclui-se que a questão não tem alternativas correta! Grato pela 
compreensão!! 

ALESON DE SOUZA PACHECO  

Questão 2 da prova para Docente, conhecimentos gerais, onde a Questão se apresenta sem 
fundamento, logo que há uma grande variação no valor real do dólar no dia especificado, 
onde, de acordo com vários sites mostram um valor diferente! De acordo com o site do Banco 
Bradesco, por exemplo, nesse dia específico, o dólar fechou no valor de R$5,88, logo pode se 
concluir que a questão não tem nenhuma alternativa correta!!!!! Grato a compreensão! 

JOSÉ RAIMUNDO MORAES QUINDERE  

Docente ciências; a questão 2 diz que segundo o gabarito a questão certa é a letra B, 
noentanto no último dia do ano de 2021 a dolar não estava 5,57 e sim 5,7817 ou seja a valor 
mais aproximado e a letra C 5,89. 
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PARECER DA BANCA: A questão foi elaborada sobre dados oficiais apresentados pelos órgãos 
oficiais do Governo Federal (Banco do Brasil e Ministério da Economia), cujas publicações 
podem ser visualizadas no portal do IPEA, onde o(a) candidato poderá encontrar maiores 
informações sobre as fontes mencionadas: https://www.ipea.gov.br/portal/ e 
http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=38590&module=M  

RECURSOS INDEFERIDOS – MANTIDA A LETRA B 

 
Questão 3 
MARIA DE ALMEIDA MARQUES  

A questão 3 pede a letra incorreta, porém incorreta temos duas que são as letras A e D. A letra 
A está errada porque foi constituída por 11 titulares e não sete. A letra D está errada porque 
foi composta por 4 senadores e não 5 da região norte. 

MARICLEIDE SILVA DA CRUZ 

Questão 3 de conhecimentos Gerais. A Questão pede a letra incorreta, porém existe duas 
letras incorretas, pois a letra A que é constituida por 11 titulares e não sete. A letra D fala 
sobre a composição ser de cinco senadores representando a região Norte, mais na verdade 
representando a região norte foi somente quatro senadores, sendo que eram de Rondônia, 
Amazonas e Amapá. 

RITA FERREIRA MACIEL 

Questão 03, de conhecimentos gerais, há duas alternativas que atendem ao enunciado. 
Alternativas A e D. Na CPI da Covid, 6 senadores eram da região norte e não 05, conforme o 
enunciado. Questão 05, conhecimentos gerais, todas as alternativas estão ligadas ao contexto 
histórico político da cidade de Humaitá. Questão 17, língua portuguesa, em todas as 
alternativas é aceitável o uso da crase, portanto as alternativas estão incoerentes com o 
enunciado. 

RAIMUNDA RENÁGELA BELEZA MENDONÇA 

Questão 03 Por meio deste solicito a impugnação da questão,03 do PSS 2022 que divulga a 
alternativa (A) como sendo a correta no entanto existem duas questões erradas a questão (A) 
e a (D). tendo em vista que não foram 05 senadores que representaram a região norte e sim 
04 sendo eles ( Randolfe Rodrigo, Marcos Rogério, Eduardo Braga e Omar Oziz.  

JOSÉ RAIMUNDO MORAES QUINDERE  

Questão 3 o gabarito diz que a resposta é a letra A, porém a letra D está incorreta visto que na 
cpi do covid estavam apenas 4 representantes do Norte e não cinco como diz a questão, eram 
oa seguintes representantes do norte Eduardo Braga ( MDB- AM), Omar Aziz ( PSD-AM), 
Randolfe Rodrigues ( Rede-AP), Marcos Rogério ( DEM-RO) esses eram os titulares e tinha mais 
dois suplentes que também eram do norte: Jader Barbalho( MDB-PA), zequinha marinho (PSC-
PA) se contasse com estes suplentes seriam 6 e não 5 representante do norte, então a questão 
tem que ser anulada pois tem duas respostas. 

JOÃO MAURO PERES GASPAR 

03- Alternativa do gabarito letra “(D) cinco dos senadores de sua composição representavam a 
região Norte” Pois pela fonte HTTPS:/ legis.senado.leg.br: diz que são apenas quatro, são eles: 
1 - Omar Aziz PSD/ AM 2 - Eduardo Braga MDB/ AM 3 - Jader Barbalho MDB/PÁ 4 - Marcos 
Rogério DEM/RO Portanto apenas quatro e não cinco como diz a alternativa.  

OLINDA DE OLIVEIRA MORAES 

Na questão (03) A pergunta quer saber sobre a CPI da Pandemia que não é correta afirmar? A 
banca colocou como incorreta a alternativa (a) foi constituída por sete membros titulares e 
sete suplentes. Porém, tem outra questão que está incorreta que é a questão (D) que fala 

https://www.ipea.gov.br/portal/
http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=38590&module=M
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cinco dos senadores de sua composição representa a região norte. Neste sentindo, a questão 3 
tem duas alternativas incorretas as opções (A) e (D). 

ELVES FRANÇA DA COSTA JUNIOR 

Questão 03. O gabarito demonstra a alternativa A como correta, porém alternativa D também 
está correta, visto que, a pergunta quer a incorreta. A alternativa D está incorreta quando diz 
que "cinco dos senadores de sua composição representavam a região norte" mas há mais do 
que cinco senadores da região norte na composição da CPI, de acordo com o site ATIVIDADE 
LEGISLATIVA fonte: https://legis.senado.leg.br/comissoes/composicao_comissao?codcol=2441 

ADRIELE TEXEIRA DE AQUINO  

Sobre a questão de número 03, vem falando sobre a CPI da pandemia que foi um dos eventos 
importantes em 2021. Porem na questão pede para marcar a alternativa incorreta. Sendo que 
há duas alternativas incorretas a letra A, que está no gabarito, e a D, pois são seis senadores da 
região norte. Sendo eles: Katia Abreu - TO, Omar Aziz - AM, Rondolfe Rodrigues - AP, Educado 
Braga - AM, Marcos Rogério - RO, Jader Barbalho - PA. 
https://www.google.com.br/amp/s/g1.globo.com/google/amp/politica/noticia/2021/04/14/cp
i-da-pandemia-veja-a-lista-de-senadores-que-irao-integrar-a-comissao.ghtml Desse modo a 
questão precisa ser anulada ou revisada pela banca. 

PARECER DA BANCA: Esta questão foi elaborada com base nos documentos oficiais do 
Congresso Nacional e as informações sobre a composição da Comissão são as que constam no 
Relatório Final apresentado por esta Comissão Parlamentar de Inquérito ao Plenário do 
Senado Federal em 20 de outubro de 2021. Para visualizar uma cópia deste, acessem: 
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/148b0ad1-c1a2-4f6e-96c3-
49042fef607d e verifiquem no próprio relatório os nomes dos membros da referida comissão 
(página 5) 

RECURSO INDEFERIDO – MANTIDA A LETRA A 

 
Questão 4 
ELVES FRANÇA DA COSTA JUNIOR 

Questão 04. O gabarito mostra a alternativa B como correta, porém, o episódio que a questão 
quer saber a data, ocorreu em 30 de junho de 2020, logo, no dia 16 de janeiro de 2022 (dia da 
realização da prova) já faz mais de um ano e meio. Não havendo nenhuma alternativa correta.  

BRUNO CORRÊA DA CUNHA 

questão 04. O professor Carlos Alberto Decotelli da silva, foi nomeado ministro da Educação 
do Brasil em 25 de junho de 2020, mas cinco dias depois pediu demissão. Portanto, a opção D 
seria a correta, pois, permaneceu há menos de um ano no poder.  

PARECER DA BANCA: A questão era sobre o tempo decorrido entre o episódio mencionado na 
questão e a data de hoje, o que resulta em um ano e meio. 

RECURSOS INDEFERIDOS – MANTIDA A LETRA B 

 
Questão 5 
VALCINEIA DE CARVALHO MALTA 

QUESTÃO 5 Todas as alternativas estão erradas .Letra A - Humaitá completará 153 anos de 
fundação, não de emancipação. Letra B- Humaitá foi desmembrada do município de manicoré. 
Letra C- Em 1890 ela foi elevada a categoria de vila. A categoria de cidade ela foi elevada em 
1894. Portanto peço anulação da questão.  

 
 

https://legis.senado.leg.br/comissoes/composicao_comissao?codcol=2441
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/148b0ad1-c1a2-4f6e-96c3-49042fef607d
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/148b0ad1-c1a2-4f6e-96c3-49042fef607d
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MARIA APARECIDA APARECIDA COSTA DE PAULA 

Questão 5 -gabarito (c) Está errada, pois segundo IBGE 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/humaita/historico a cidade foi em 1891. Resposta 
correta (D)  

MILA CRISTIAN REIS DANTAS 

Questão 05 – A questão de conhecimentos gerais, sobre o contexto histórico e político da 
cidade de Humaitá, apresenta-se em seu gabarito que a questão correta é a letra C, porém 
conforme a Lei Estadual nº 90 de 04 de outubro de 1894 somente em 1894 que Humaitá foi 
elaborada a categoria de cidade e NÃO em de 1890 como propõe a alternativa. Questão 22 –  

DANIELA MALTA MARREIRA 

Questão 5: de acordo com dados do Portal do Governo Brasileiro no site 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/humaita/histórico e o site oficial da prefeitura de 
humaita www.humaita.am.gov.br, somente em 1894 Humaitá foi elevado a condição de 
cidade, pela Lei Estadual n° 90, de 04-10-1894. Logo alternativa C não condiz com o enunciado.  

ELVES FRANÇA DA COSTA JUNIOR 

Questão 05. O gabarito aponta a alternativa C como correta, porém a cidade de Humaitá foi 
elevada à condição de cidade pela Lei Estadual n.º 90, de 04-10-1894, somente no ano de 
1894. Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/humaita/historico  

ESTER SOARESDA SILVA 

Sobre a questão 5 da prova nível 2 a alternativas que está correta No gabarito preliminar e C 
MAS ESTÁ ERRADA POIS HUMAITÁ FOI ELEVADO À condicoes de CIDADE em 4/10/1894 Isso 
que a história conta sobre Humaitá 

RAIMUNDA RENÁGELA BELEZA MENDONÇA 

A questão 05 do PSS de 2022 também solicito a anulação pois de acordo com a lei estadual nº 
90, de 04-10-1894 na qual a cidade de Humaitá foi elevado a condição de cidade. e não em 
1890 como diz a questão tida como correta.  

ADRIELE TEXEIRA DE AQUINO  

Questão 05 – A questão de conhecimentos gerais, sobre o contexto histórico e político da 
cidade de Humaitá, apresenta-se em seu gabarito que a questão correta é a letra C, porém 
conforme a Lei Estadual nº 90 de 04 de outubro de 1894 somente em 1894 que Humaitá foi 
elaborada a categoria de cidade e NÃO em de 1890 como propõe a alternativa.  

RAQUEL LOBATO LEÃO  

Recurso da questão 5 - Conhecimentos Gerais I. Na questão 5 fala sobre o histórico politico da 
cidade de Humaitá, é correto afirmar que: De acordo com o gabarito a questão correta é a 
letra C- foi elevada á condição de cidade em 1890, mas está incorreta, não tem como afirmar 
isso. Pois de acordo com o site https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/humaita/historico, com o 
Decreto n.º 95-A de 10 de abril de 1891, assinado pelo Governador Eduardo Ribeiro, foi criado 
a Comarca de Humaitá. Em outubro de 1894, Humaitá é elevada à categoria de cidade. 
Elevado à condição de cidade com a denominação de Humaitá, pela Lei Estadual n.º 90, de 04-
10-1894. Logo eu marquei a certa. Agradeço se revisar a pontuação. 

THAIS BRISSOW DOS SANTOS 

Questão 05 - No gabarito é marcado a alternativa "C", porém está opção não é correta, visto 
que Humaitá foi elevada à condição de cidade em 1894 e não em 1890 como descrito na 
questão. Sendo uma informação encontrada no site do IBGE. FONTE: 
(https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/humaita/historico) .  

 
 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/humaita/historico
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MARICELMA PEREIRA DA COSTA 

Conhecimentos Gerais Questão 05. Sobre o histórico político da cidade de Humaitá, é correto 
afirmar que: C) foi elevada à condição de cidade em 1980. Conforme o gabarito públicado, a 
alternativa correta seria a alternativa C. No entanto, de acordo com o texto sobre a história de 
Humaitá pesquisada no site abaixo, diz que: " O município foi criado pelo Decreto n° 31 de 04 
de fevereiro de 1890." E, "Em Outubro de 1894, no auge do Ciclo da Borracha, Humaitá foi 
elevada à categoria de cidade." Portanto as datas estão erradas, e de acordo com o texto: 
municipio e cidade são distintas. Uma vez que a alternativa em destaque explícita cidade. 
Considerando também a falta do termo 'anos' na alternativa A. Deixando confuso o 
entendimento. Sugere-se a anulação da questão. Fonte: https://pt.m.wikipedia.org 
Conhecimentos Específicos  

ALBANICE DE SOUZA RAMOS 

A questão n°.5 a opção correta seria 1894 conforme histórico de Humaitá e não consta essa 
opção nas alternativas 

ELEN MARA DA SILVA NEVES 

Venho muito respeitosamente me direcionar à banca organizadora do PSS-2022 para pedir a 
análise do gabarito de algumas questões da prova para professor nível II. Sobre a questão 5 
onde consta que o Município de Humaitá subiu à categoria de cidade no ano de 1890 
alternativa C, quando a mesma ascendeu a essa categoria em 1894.  

LAURA CAMPOS DE OLIVEIRA 

Questão 5 - na parte de conhecimentos gerais, no gabarito a opção é a B, porém, a cidade de 
Humaitá foi elevada a categoria somente em 1894. (de acordo com o site: 
https://www.humaita.am.gov.br/pagina/dados-historicos)  

ALDRIM AUGUSTO DOS SANTOS SILVA 

Boa tarde! Comprimento do cordialmente, venho por meio deste, pedir a anulação da Questão 
de número 5. Com a argumentação embasada no texto da pesquisa do instituto de geografia e 
estatística (IBGE), onde o mesmo afirma, que em 1890 Humaitá é elevado a categoria de Vila 
por meio do decreto de número 31, 04/02/de 1890 desmembrado do Município de Manicoré. 
Onde o mesmo texto afirma que Humaitá só foi elevado a categoria de cidade em 1894. Segue 
o link https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/humaita/historico Att: Aguardo deferimento. 

RODRIGO SANTOS SEIXAS  

Por meio deste se faz a contestação da questão número 5 da prova para docente - língua 
portuguesa, item C, no sentido de reavaliação da resposta do recorrente. Pois de acordo com a 
pesquisa, a cidade foi elevada à categoria de vila com a denominação de Humaitá, pelo 
Decreto n.º 31, em 04-02-1890. Somente em outubro de 1894, Humaitá é elevada à categoria 
de cidade. Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/humaita/historico 

GREICY OLIVEIRA NASCIMENTO 

Questão 05 – A questão de conhecimentos gerais, sobre o contexto histórico e político da 
cidade de Humaitá, apresenta-se em seu gabarito que a questão correta é a letra C, porém 
conforme a Lei Estadual nº 90 de 04 de outubro de 1894 somente em 1894 que Humaitá foi 
elaborada a categoria de cidade e NÃO em de 1890 como propõe a alternativa.  

THAÍS CRISTINA THEODORO MAANA 

Questão 5 pede a correta ,sendo que a letra divulgada no gabarito e a c e Humaitá foi elevada 
a categoria de cidade em 1894 e na letra c diz que foi em 1890,em 1890 foi elevada a categoria 
de vila,peço revisão. 

JACKSON FERREIRA DA SILVA SANTOS  

Questão: 05 Sobre o histórico político de Humaitá, é correto afirmar que: (A) Ela completará 
153 anos de emancipação em 15 de maio de 2022. Segundo o site: 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Humait%C3%A1_(Amazonas) município foi criado pelo Decreto 
Nº 31 de 4 de fevereiro de 1890, tendo sua área territorial desmembrada do município vizinho 
de Manicoré, através do Decreto-Lei nº 95-A de 10 de abril de 1891, assinado pelo governador 
Eduardo Ribeiro. A partir dos dados obtidos acima chegamos a conclusão que o município tem 
apenas 131 anos de efetiva emancipação. (B) Foi desmembrada do município de Porto Velho 
(no estado de RONDÔNIA) O enunciado anterior e a fonte citada já deixam claro que HUMAITÁ 
foi desmembrado de Manicoré. (C) Foi elevada a condição de cidade em 1890 Esta é a opção 
dada como correta porém a criação do município a época não significou o desmembramento 
que só ocorreu em 1894 conforme: https://pt.wikipedia.org/wiki/Humait%C3%A1_(Amazonas) 
segue o trecho: O município foi criado pelo Decreto Nº 31 de 4 de fevereiro de 1890, tendo sua 
área territorial desmembrada do município vizinho de Manicoré, através do Decreto-Lei nº 95-
A de 10 de abril de 1891, assinado pelo governador Eduardo Ribeiro. Neste ano também 
aconteceu a fundação do primeiro jornal da cidade, O Humaythaense (o segundo jornal, O 
Madeirense, foi fundado anos depois, em 1917), assim como a vinda do primeiro 
destacamento da Polícia Militar do Amazonas para o município. Em outubro de 1894, no auge 
do Ciclo da Borracha, Humaitá foi elevada à categoria de cidade.[10] (D) Nenhuma das 
alternativas anteriores Esta alternativa seria a mais plausível portanto uma vez que o 
enunciado pede a alternativa correta “sobre o Histórico político” esta questão também fica 
inviabilizada dado a não atender a este quesito. Sendo assim, dado a fonte citada e a 
argumentação baseada em fontes históricas, solicito respeitosamente o cancelamento da 
referida questão por não atender a solicitação do enun-ciado. Aguardando deferimento. 

SILMARA FERREIRA ALVES 

Boa noite senhores e senhoras, venho através desse questionar sobre algumas questões do 
edital 02- docente . Sobre a questão 05.No gabarito está a alternativa C, porém o ano certo é 
1894 e não 1890. Logo a resposta certa seria a alternativa D. Sobre a questão 25. Pergunta-se a 
incorreta, logo a incorreta é a alternativa B. Questão 18. Alternativas A,B e C, as palavras estão 
grafadas corretamente. Olhem com carinho essas questões. 

MARIANA CABREIRO VILHARVA 

Venho através deste questionar a questão de número 5 em relação a alternativa no gabarito 
preliminar que a alternativa seria a letra C. Mais de acordo com essa pesquisa 04-10-1894 De 
acordo com o Decreto n.º 95-A de 10 de abril de 1891, assinado pelo Governador Eduardo 
Ribeiro, foi criado a Comarca de Humaitá. Em outubro de 1894, Humaitá é elevada à categoria 
de cidade. Elevado à condição de cidade com a denominação de Humaitá, pela Lei Estadual n.º 
90, de 04-10-1894. A resposta seria nenhuma das alternativas. A letra D 

AUXILIADORA RAMOS DE SOUZA 

QUESTÃO 5 Todas as alternativas estão erradas .Letra A - Humaitá completará 153 anos de 
fundação, não de emancipação. Letra B- Humaitá foi desmembrada do município de manicoré. 
Letra C- Em 1890 ela foi elevada a categoria de vila. A categoria de cidade ela foi elevada em 
1894. Portanto peço anulação da questão.  

THAÍS CRISTINA THEODORO MAANA 

Sobre a questão 5 da prova de nível II séries iniciais,sobre a histórico política de Humaitá 
correto ,no gabarito está a letra C, mais Humaitá foi elevada a condição de cidade em 1894 e 
na prova está 1890, peço revisão. 

PATRÍCIA CRISTINA MARTINS DE MENDONÇA 

QUESTAO 05 . GABARITO C. questão está incorrenta. De acordo com o histórico do Município 
em outubro de 1894, Humaitá foi elevada à categoria de cidade. E não em 1890, como está no 
gabarito. Ou seja, nenhuma das alternativas estão corretas. 

 
 



PSS SEMED PMH 2022 
DOCENTE - SUPERIOR 
 

8 
 

RESPOSTAS AOS RECURSOS 

VALÉRIA FRANÇA DOS SANTOS 

Olá, venho através deste informar, que fiz a prova do seletivo para a disciplina de Língua 
Inglesa. Sendo assim, verifiquei o Gabarito de Língua Inglesa, pois percebi que na questão 5, 
colocaram a resposta correta a letra "c" e está errada, pois Humaitá foi elevada cidade em 
Outubro de 1894 e não em 1890, dessa forma a única alternativa correta é a letra "D" e eu 
marquei a Opção "D".  

ELISANGELA DE OLIVEIRA COSTA PEREIRA 

Conhecimentos Gerais: questão 5 No gabarito marca a alternativa (C), como correta: (C) foi 
elevada à condição de cidade em 1890. Falso, isso se deu em 1894. Assim como as demais 
alternativas estão incorretas, logo a resposta certa é a letra (D) - nenhuma das alternativas 
anteriores. Consulta no site http://cidades.ibge.gov.br 

GIULANDIO LOBATO NASCIMENTO 

Contestação da questão 05. O gabarito da questão 05 está acusando como correta a opção de 
resposta letra "c", no entanto, a afirmação da opção de resposta está errada. Pois, conforme o 
escritor Raimundo Neves de Almeida em seu livro "Retalhos Históricos e Geográficos de 
Humaitá, na página 64, afirma "Em 04/02/1890, através do decreto nº 31, do Governador 
Augusto Ximenes de Villeroy foi criado o munícipio e a vila de Humaitá, no entanto, Humaitá 
foi elevado a vila somente em 01/03/1980 e elevado a cidade em 02/02/1985, sendo assim, 
divergindo da opção de resposta do gabarito, que coloca que Humaitá foi elevada a condição 
de cidade em 04/02/1980. 

MARICLEIDE SILVA DA CRUZ 

Questão 05. A Questão pede a opção correta, o gabarito colocou a correta como sendo a Letra 
C, porém ela não está correta uma vez que Humaitá foi elevada a condição de cidade no auge 
do ciclo da borracha em outubro de 1894, sendo assim logo a resposta correta seria a letra D, 
pois o qual fala que nenhuma das alternativas está correta. Dando continuidade vamos 
analisar as letras A e B: A letra A está incorreta pois ela completa de emancipação em 04 de 
fevereiro 132 anos. A letra B está incorreta, pois o município de Porto velho na época na condi-
ção de vila era parte do Amazonas e desmembrou-se do mesmo. Logo a correta é a letra D. 

PARECER DA BANCA: Foi contatada a digitação errada da letra correta no gabarito preliminar, 
mas não em tempo de alterá-la no gabarito preliminar (já publicado com mais de uma hora 
quando o erro foi constatado), visto que isso poderia ser feito na publicação do gabarito 
definitivo, não gerando várias versões do mesmo gabarito, o que só nos traria transtornos. A 
alteração será feita no gabarito a ser publicado. Agradecemos a colaboração de todos(as) 

RECURSOS ACEITOS – RESPOSTA ALTERADA PARA A LETRA D 

 
Questão 6 – Nenhum recurso 
 
Questão 7 – Nenhum recurso 
 
Questão 8 
MARIA APARECIDA APARECIDA COSTA DE PAULA 

Questão 8- gabarito(B) está errada Segundo IBAMA mapa fica ao norte. (A)  

LAURA KAMILA PEREIRA COSTA 

Professor nível ll questão 8.qual nome se trata a questao: município ou floresta? 

 
 
 

http://cidades.ibge.gov.br/
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THAÍS CRISTINA THEODORO MAANA 

Sobre a questão 8, sobre a floresta nacional de humaita que está localizada na região norte ,e 
no gabarito saiu a letra B ,peço revisão ,pois a floresta nacional de humaita está na região 
norte. 

GIULANDIO LOBATO NASCIMENTO 

Prova objetiva de Língua Portuguesa. Contestação da questão 08 "Conhecimentos Gerais". A 
questão está mal formulada, gerando ambiguidade em sua análise, isso ocorreu devido ao uso 
do pronome possessivo "seu" antes do substantivo "nome" no final da questão. Causando a 
ambiguidade no momento em que o candidato ao analisar a questão não sabe se opção de 
resposta correta tem relação com o nome da cidade ou da floresta nacional. 

PARECER DA BANCA: Todos os argumentos apresentados estão pautados em desinformações 
tanto sobre mapas, Geografia, bem como conhecimentos da gramática da Língua Portuguesa. 
Recomendamos aos impetrantes uma leitura mais atenciosa da questão e uma pesquisa mais 
aprofundada na Internet para visualizar os mapas de forma correta. 

RECURSOS INDEFERIDOS – MANTIDA A LETRA B 

 
Questão 9  
ELOISIO DOS SANTOS 

 8ª questão de Língua portuguesa criou uma dúvida muito grande na primeira linha onde 
aparece a palavra serra, pois forneceu informações a principio de sentido confuso da palavra 
serra ( O conceito de serra é intuitivo: relevos acidentados com uma sucessão de picos, à 
semelhança da ferramenta dentada de mesmo nome.) entretanto somos sabedores do relevo 
da nossa Amazônia no Planalto das Guianas, ainda em território amazonense, o Pico da 
Neblina, com 3.014 metros de altitude e o Pico 31 de março, que conta com 2.992 metros 
acima do nível do mar. São os dois pontos mais elevados do relevo brasileiro. Então podemos 
entender que a serra em si, não é um causador indireto de danos à saúde humana, mais sim o 
uso excessivo da serra na floresta amazônica que causaria indiretamente o dano a saúde 
humana. Então contesto a resposta, pois aparece na questão a palavra lixo, e que infelizmente 
as pessoas não foram educadas para da um destino final ao lixo produzido por cada um.  

PARECER DA BANCA: Apesar do impetrante ter mencionado em seu reclame a questão 8ª, o 
enunciado a que se refere é da questão 9ª. A serra a que se refere o poema é a serra da 
motosserra, que devasta a floresta e causa grandes danos não somente ao meio ambiente, 
mas também ao ser humano.  

RECURSO INDEFERIDO – MANTIDA A LETRA D 

 
Questão 10 
MARIANA CABREIRO VILHARVA 

Venho através deste colocar uma observação sobre a questão de número 10 ( que a figura de 
linguagem pode ser encontrada na linha 5 do poema?) Que seria a água nunca foi tão pobre. A 
resposta considerada no gabarito preliminar e a letra D, portanto quando ocorre em uma frase 
o emprego de um elemento comparativo neste caso a palavra "tão" a frase e comparativa. Site 
toda matéria da professora Márcia Fernandes e canal no YouTube para esclarimentos. 

DANIELA MALTA MARREIRA 

Questão 10: de acordo com site www.portugues.com.br/hiperbole.html hiperbole é utilizado 
para passar ideia de intensidade ou exagero, com isso o trecho ÁGUA NUNCA FOI TÃO POBRE, 
expressa intensidade.  
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PARECER DA BANCA: Recomendamos que os impetrantes leiam sobre prosopopeia em 
qualquer buscador da Internet. Há uma vasta lista de opções para se informar sobre tal figura 
de linguagem. Talvez uma só possa não ser suficiente. Não é possível visualizar a opção 
comparação dentre as figuras apresentadas. 

RECURSOS INDEFERIDOS – MANTIDA A LETRA D 

 
Questão 11 
ELVES FRANÇA DA COSTA JUNIOR 

Questão 11. O gabarito aponta a alternativa A como correta, porém nenhum momento o texto 
fala sobre essa alternativa, e a palavra "LENIÊNCIA" não está empregada de forma correta, por 
significar algo que não condiz com a frase, deixando incoerente. Sendo mais aplicada a 
alternativa D.  

PARECER DA BANCA: Leniência tem como tantos sinônimos as palavras tolerância e 
indiferença. Uma busca em qualquer dicionário na Internet pode mostrar isso. 

RECURSO INDEFERIDO – MANTIDA A LETRA A 

 
Questão 12 
MARIA APARECIDA APARECIDA COSTA DE PAULA 

Questão 12 - gabarito (A) está errada segundo a gramática o texto possui 3 adjetivos. pobre, 
maldade, e indiferença  

JACKSON FERREIRA DA SILVA SANTOS - HISTÓRIA 

Recurso questão 12 docente. Segundo o enunciado da questão: Quantos adjetivos são 
encontrados no texto? (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) Mais de 4 Segundo 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adjetivo Adjetivo é toda palavra que se refere a um substantivo 
indicando-lhe um atributo. Flexionam-se em gênero, número e/ou grau. Sua função gramatical 
pode ser comparada com a do advérbio em relação aos verbos, aos adjetivos e a outros 
advérbios. Segue o texto: A serra que corta nossa Amazônia Corta também a pureza do ar 
Cada animal extinto no mundo É um ciclo de vida a se arrebentar A água nunca foi tão pobre 
Perdendo as riquezas com lixo ao mar Com tanta maldade e indiferença Um dia a natureza vai 
nos castigar • ”Corta também a pureza do ar”, neste trecho o “ ar é descrito a com a qualidade 
de pureza o que atende ao conceito de adjetivo. • ” A agua nunca foi tão podre” neste trecho a 
água é descrita com a qualidade de “podre” o que atende ao conceito de adjetivo. • Com tanta 
maldade e indiferença Um dia a natureza vai nos castigar, neste trecho a “natureza também é 
qualificada pela maldade e indiferença outros 2 adjetivos. Sendo assim respeitosamente 
solicito a mudança de gabarito para alternativa (C) 

PARECER DA BANCA: Nenhum dicionário confirmará que maldade, ar e água sejam adjetivo. A 
compreensão sobre o que se encontra nas fontes citadas foi feita de forma distorcida. Um 
adjetivo é um atributo a um substantivo, sem tornar o substantivo adjetivo.   

RECURSOS INDEFERIDOS – MANTIDA A LETRA A 

 
Questão 13 – Nenhum recurso 
 
Questão 14 
LAURA CAMPOS DE OLIVEIRA 

Questão 14 - na parte de Língua Portuguesa, no gabarito a opção é a B, porém, todas as 
palavras tem antônimos no texto. FINDAR - começar; PEQUENAS - grandes; MENOS - mais. 
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PARECER DA BANCA: Recurso desprovido de nexo. Não cabe este porém para não fazer 
qualquer discordância do que já está posto como correto.  Recomendamos reler o enunciado 
mais de uma vez para entender o que se pede, ou, talvez seja necessário reler o próprio 
recurso mais uma vez. 

RECURSO INDEFERIDO – MANTIDA A LETRA B 

 
Questão 15 
GIULANDIO LOBATO NASCIMENTO 

Prova objetiva de Língua Portuguesa. Contestação da questão 15 "Língua Portuguesa". O 
gabarito da questão 15 está acusando como opção de resposta correta letra "A" e isso está 
incorreto. O texto apresenta três opções de voz passiva que são as expressões, na linha ( 3 ) do 
poema "sendo despejadas"; na linha ( 10) a expressão "foi declarada" e na linha ( 13) a 
expressão "foram expulsas", configurando como reposta correta a opção letra "c". Segundo 
Domingo Paschoal Cegalla em sua "Novíssima Gramática da Língua Portuguesa", 49ª edição, 
página 220. "A voz passiva é formada pelo verbo auxiliar "ser" seguido do particípio do verbo 
principal" e essa regra citada concretiza-se nos exemplos acima mencionados, retirados do 
texto da prova. Prova objetiva de Língua Portuguesa. Contestação da questão 17 "Língua 
Portuguesa"  

PARECER DA BANCA: Há, de fato, três ocorrências de voz passiva no texto, o que nos leva a 
reconsiderar a resposta dada no gabarito preliminar. Agradecemos a colaboração. 

RECURSO ACEITO – RESPOSTA ALTERADA PARA A LETRA C 

 
Questão 16 – Nenhum recurso 
 
Questão 17 
MARIA MADALENA DE OLIVEIRA PINTO 

Na questão nº 17 o gabarito divulgado foi a alternativa A, no entanto a alternativa seria a letra 
B, pois o enunciado na questão pede a frase em que o uso da crase NÃO ESTÁ CORRETO. Na 
alternativa A o uso da crase após a preposição ATÉ está correto, pois o uso da crase nesse caso 
é facultativo, portanto, é aceito com a crase ou sem a crase. Na alternativa B a crase não está 
sendo usada de maneira correta, devido na frase ser usada a preposição EM. Só seria aceito o 
uso da crase caso fosse escrito: À MEDIDA QUE. Na alternativa C o uso da crase está correto, 
pois vem acompanhado de um substantivo feminino. Portanto, a única alternativa onde o uso 
da crase está errado é a alternativa B. Atendo assim ao pedido da questão. Devido essa 
irregularidade na questão elaborada, faço presente o pedido de ANULAÇÃO da questão.  

RODRIGO SANTOS 

Reavaliação da resposta da questão 17. “Até” antes de horas. Antes da indicação de um 
horário usamos crase, mas se antes das horas vier a preposição “até”, o seu uso é facultativo. 

NUBIA DE SOUZA SILVA  

Prova objetiva de língua portuguesa. Na questão 17, em que o emprego da crase não está 
correto. O gabarito aponta a letra A...porém, estudos apontam que é facultativo o uso nesse 
caso. Gostaria que analisassem a letra B, porque não é correto usar crase "a medida em que..." 
À medida em que " 

RAQUEL LOBATO LEÃO  

 Na questão 17, está pedindo pra marcar nas alternativas o uso da crase não correta. Ficando 
evidente que todas estão corretas, não tem nenhuma incorreta. A crase A crase deve ser 
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empregada apenas diante de palavras femininas, em expressões que indiquem hora, antes de 
locuções adverbiais femininas que expressam ideia de tempo, lugar e modo, a crase, na 
maioria das vezes, não ocorre antes de palavra masculina, antes dos pronomes possessivos 
femininos minha, tua, nossa etc.: Nesses casos, o uso do artigo antes do pronome é opcional, 
Antes de substantivos femininos próprios: Vale lembrar que, antes de nomes próprios 
femininos, o uso da crase é opcional, até porque o artigo antes do nome não é obrigatório. Ou 
seja as questões se encaixas nessas regras ai. Agradeço se houver correção da pontuação.  

GIULANDIO LOBATO NASCIMENTO 

O gabarito da questão 17 está acusando como opção de resposta correta letra "A" e isso está 
incorreto porque conforme Eugênio Paschoal Cegalla, "Novíssima Gramática Brasileira" 49ª 
edição, página 276, " O acento indicador de crase é utilizado diante de palavras femininas 
determinadas pelo artigo definido "a" ou "as" e subordinadas a termos que exigem a 
preposição "a". Essa regra citada concretiza a opção "A", sendo assim, o usa da crase nela está 
correto. A opção letra "b" que inicia com a expressão "À medida que" tem valor semântico de 
conjunção e conforme CEGALLA, 49ª edição, página 283, "As orações que iniciarem com a 
expressão "À medida que" utiliza-se o sinal de crase na letra "A" inicial. A questão letra "c" que 
está usando a crase de forma incorreta, porque conforme CEGALLA, 49ª edição, página 277, " 
Não se usa crase diante de substantivos femininos usados em sentido geral" e essa regra citada carac-
teriza a opção de resposta "c", porque há a mesa de comer, mesa de ping pong, mesa de massagem 
e etc. Sendo assim, o gabarito correto é letra "c". Prova objetiva de Língua Portuguesa.  

JAÍNE DE OLIVEIRA CRUZ 

Na questão nº 17 o gabarito divulgou a alternativa A como correta, no entanto a alternativa 
seria a letra B, pois o enunciado na questão pede a frase em que o uso da crase NÃO ESTÁ 
CORRETO. Na alternativa A o uso da crase após a preposição ATÉ está correto, pois o uso da 
crase nesse caso é facultativo, portanto, é aceito com a crase ou sem a crase, assim, não se 
pode afirmar que o uso da crase nessa alternativa está totalmente errada. Na alternativa B a 
crase não está sendo usada de maneira correta, devido na frase ser usada a preposição EM. Só 
seria aceito o uso da crase caso fosse escrito: À MEDIDA QUE. Na alternativa C o uso da crase 
está correto, pois vem acompanhado de um substantivo feminino. Portanto, a única 
alternativa onde o uso da crase está errado é a alternativa B. Atendo assim ao pedido da 
questão.  

LILIANE SANTANA DE OLIVEIRA MORAIS 

Na questão nº 17 o gabarito divulgado foi a alternativa A, no entanto a alternativa seria a letra 
B, pois o enunciado na questão pede a frase em que o uso da crase NÃO ESTÁ CORRETO. Na 
alternativa A o uso da crase após a preposição ATÉ está correto, pois o uso da crase nesse caso 
é facultativo, portanto, é aceito com a crase ou sem a crase. Na alternativa B a crase não está 
sendo usada de maneira correta, devido na frase ser usada a preposição EM. Só seria aceito o 
uso da crase caso fosse escrito: À MEDIDA QUE. Na alternativa C o uso da crase está correto, 
pois vem acompanhado de um substantivo feminino. Portanto, a única alternativa onde o uso 
da crase está errado é a alternativa B. Atendo assim ao pedido da questão. Devido essa 
irregularidade na questão elaborada, faço presente o pedido de ANULAÇÃO da questão.  

ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA 

Bom dia, gostaria que a banca analisasse a questão (17) de língua portuguesa que fala sobre o 
uso da crase. No gabarito a questão certa está a letra (A) , porém o uso da crase após 
preposição até é Facultativo, portanto essa questão está errada. Desde já agradeço! 

THAIS BRISSOW DOS SANTOS 

Questão 17 - No gabarito é marcada a alternativa "A", mas a alternativa encontra-se correta 
uma vez que o uso da crase é facultativa neste caso o uso é facultativo, pois a crase é a junção 
da preposição "a" com o artigo "a". Para não escrever “Vou a a praia”, usamos o acento grave 
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para indicar essa soma (a + a). Bem, “até” é preposição e, sendo assim, não há soma de “a + 
a”: Vou até a faculdade. Mas, também podemos dizer “até a”. “Até a” é uma locução 
prepositiva e, neste caso, há a soma de “a + a”: “Vou até a a faculdade” é o mesmo que “Vou 
até à faculdade”. Por isso, as duas formas estão corretas: “até a” ou “até à”. FONTE: 
(GRAMÁTICA HOUAISS); (https://www.todamateria.com.br/crase-facultativa/); (KLEIN, 
Cristina. minigramática da Língua Portuguesa Ilustrada). 

CAROLINE MONTEIRO DE SÁ 

Solicito que revejam a questão de número 17 acerca do uso incorreto da crase. No gabarito a 
letra "a" corresponde a questão certa, no entanto, o uso da crase quando há a presença da 
preposição "até" é facultativo, ou seja, opcional. A questão é bastante clara ao pedir para que 
o candidato marque a alternativa cujo uso da crase NÃO está correto e a única opção que se 
encaixa é a de letra "d" uma vez que não tem uma frase incorreta quanto ao uso da crase. Por 
isso, peço, encarecidamente, que analisem novamente.  

MARIA AUXILIADORA PINTO OLIVEIRA 

Na questão nº 17 o gabarito divulgado foi a alternativa A, no entanto a alternativa seria a letra 
B, pois o enunciado na questão pede a frase em que o uso da crase NÃO ESTÁ CORRETO. Na 
alternativa A o uso da crase após a preposição ATÉ está correto, pois o uso da crase nesse caso 
é facultativo, portanto, é aceito com a crase ou sem a crase. Na alternativa B a crase não está 
sendo usada de maneira correta, devido na frase ser usada a preposição EM. Só seria aceito o 
uso da crase caso fosse escrito: À MEDIDA QUE. Na alternativa C o uso da crase está correto, 
pois vem acompanhado de um substantivo feminino. Portanto, a única alternativa onde o uso 
da crase está errado é a alternativa B. Atendo assim ao pedido da questão. Devido essa 
irregularidade na questão elaborada, faço presente o pedido de ANULAÇÃO da questão.  

LAURA QUELE GOMES DE LIMA 

Na questão nº 17 o gabarito divulgado foi a alternativa A, no entanto a alternativa seria a letra 
B, pois o enunciado na questão pede a frase em que o uso da crase NÃO ESTÁ CORRETO. Na 
alternativa A o uso da crase após a preposição ATÉ está correto, pois o uso da crase nesse caso 
é facultativo, portanto, é aceito com a crase ou sem a crase. Na alternativa B a crase não está 
sendo usada de maneira correta, devido na frase ser usada a preposição EM. Só seria aceito o 
uso da crase caso fosse escrito: À MEDIDA QUE. Na alternativa C o uso da crase está correto, 
pois vem acompanhado de um substantivo feminino. Portanto, a única alternativa onde o uso 
da crase está errado é a alternativa B. Atendo assim ao pedido da questão. Devido essa 
irregularidade na questão elaborada, faço presente o pedido de ANULAÇÃO da questão.  

JOCELI CEZÁRIO DE MENEZES  

Ola. Na questão 17 do caderno de questões, está pedindo que marque a alternativa que utiliza 
a crase incorretamente. No gabarito a alternativa esta a letra A. Porém a frase "A prova se 
estenderá até às 18 horas" o uso de crase é FACULTATIVO. Em locução prepositiva "até a" o 
uso é facultativo, ou seja, usar a crase não significa que a frase está INCORRETA. 

ROMILSON FERNANDES DOS REIS 

Questão 17 - Quanto ao uso da crase antes de horas é facultativo Podemos ou não usar a crase 
se a preposição que está antes das horas é a preposição “até”: A aula vai até as 22h. OU A aula 
vai até às 22h. Estarei em casa até as 9h. OU Estarei em casa até às 9h. Ficou na casa da amiga 
até as dez da noite. OU Ficou na casa da amiga até às dez da noite.  

TOMÉ FERNANDES CAITANO 

A questão 17 pede que se marque a alternativa em que o uso da crase NÃO ESTÁ CORRETO. O 
gabarito aponta como alternativa a Letra (A), porém o uso da crase nessa alternativa é 
facultativo, como consta em várias gramáticas e sites, afirmando que "Após a preposição ATÉ, 
é facultativo o uso da preposição a, portanto será facultativo o uso do acento indicador de 
crase se houver substantivo feminino à frente. Ex: Chegarei em casa até as 20 horas ou 
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Chegarei em casa até às 20 horas". Desse modo, o uso da crase na alternativa (A) está 
empregado de maneira correta, assim como nas alternativas (B) e (C), o que, 
consequentemente, direciona a resposta à letra (D) que diz: Todas as alternativas estão 
corretas. Fontes: EDUCA BRASIL. Disponível em<> acesso em 16 Jan de 2022. GRAMÁTICA 
ONLINE. Disponível em <> acesso em 16 Jan de 2022. 

CLÁUDIO MARCOS PINTO DO NASCIMENTO 

A questão 17 não é a letra A e sim a letra B. Se não houvesse uma conjunção adverbial na letra 
B a letra D seria a resposta correta, a letra A está errada.. 

JOSIMAR MACIEL CORDEIRO 

A questão 17 - diz "Em qual das alternativas abaixo o uso da crase não está correto?" De acor-
do com o gabarito publicado, a questão incorreta é "A prova se estenderá até às 18 horas" que 
aparece como letra (A). No entanto, segundo a gramática escolar da língua portuguesa, o uso 
do indicador de crase é FACULTATIVO após a preposição ATÉ quando estiver se referindo a ho-
ras. DUARTE, Madalena Parisi. Gramática Escolar da Língua Portuguesa. Blumenal, SC: todolivro Edito-
ra, 2009. outra sugestão de pesquisa: https://www.todamateria.com.br/crase-facultativa/  

JANAINA EVALDT DA SILVA  

Solicito que revejam a questão de número 17 acerca do uso incorreto da crase. No gabarito a 
letra "a" corresponde a questão certa, no entanto, o uso da crase quando há a presença da 
preposição "até" é facultativo, ou seja, opcional. A questão é bastante clara ao pedir para que 
o candidato marque a alternativa cujo uso da crase NÃO está correto e a única opção que se 
encaixa é a de letra "d" uma vez que não tem uma frase incorreta quanto ao uso da crase. Por 
isso, peço, encarecidamente, que analisem novamente.  

NATANAEL BATISTA DE SOUZA 

Fiz a prova concorrendo a vaga de Língua Portuguesa. A questão n 17 dá como resposta a letra 
"a" no gabarito. No entanto a frase não está incorreta, pois o uso da crase não é incorreto 
antes de horas e sim facultativo. 

ADRIANE JAMILY LEAL DA CUNHA  

Solicito que revejam a questão de número 17 acerca do uso incorreto da crase. No gabarito a 
letra "a" corresponde a questão certa, no entanto, o uso da crase quando há a presença da 
preposição "até" é facultativo, ou seja, opcional. A questão é bastante clara ao pedir para que 
o candidato marque a alternativa cujo uso da crase NÃO está correto e a única opção que se 
encaixa é a de letra "d" uma vez que não tem uma frase incorreta quanto ao uso da crase. Por 
isso, peço, encarecidamente, que analisem novamente.  

CAMILA DA SILVA DE LIMA  

Solicito que revejam a questão de número 17 acerca do uso incorreto da crase. No gabarito a 
letra "a" corresponde a questão certa, no entanto, o uso da crase quando há a presença da 
preposição "até" é facultativo, ou seja, opcional. A questão é bastante clara ao pedir para que 
o candidato marque a alternativa cujo uso da crase NÃO está correto e a única opção que se 
encaixa é a de letra "d" uma vez que não tem uma frase incorreta quanto ao uso da crase. Por 
isso, peço, encarecidamente, que analisem novamente.  

ANDERSON PINHEIRO RIBEIRO 

Na questão nº 17 o gabarito divulgado foi a alternativa A, no entanto a alternativa seria a letra 
B, pois o enunciado na questão pede a frase em que o uso da crase NÃO ESTÁ CORRETO. Na 
alternativa A o uso da crase após a preposição ATÉ está correto, pois o uso da crase nesse caso 
é facultativo, portanto, é aceito com a crase ou sem a crase. Na alternativa B a crase não está 
sendo usada de maneira correta, devido na frase ser usada a preposição EM. Só seria aceito o 
uso da crase caso fosse escrito: À MEDIDA QUE. Na alternativa C o uso da crase está correto, 
pois vem acompanhado de um substantivo feminino. Portanto, a única alternativa onde o uso 

https://www.todamateria.com.br/crase-facultativa/
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da crase está errado é a alternativa B. Atendo assim ao pedido da questão. Devido essa 
irregularidade na questão elaborada, faço presente o pedido de ANULAÇÃO da questão.  

ELIANY MORAES VAZ 

Na questão 17 pede-se pra marcar a alternativa incorreta, quanto ao uso da crase. A 
alternativa A está incorreta pelo fato do artigo definido "as" está precedido da proposição "até 
". E a alternativa B também está incorreta pois "a medida em que" deixa de ser uma locução 
para unir ideias, tornando-se objeito ou sujeito de uma oração, não devendo assim acrasiar. 

SARA ALMIEIRA DA ROCHA 

Questão 17 Na questão 17 pede para marcar a opção em que o uso da crase está incorreto, 
porém as opções dadas são consideradas corretas, sendo assim a respostas seria a Letra D, que 
acusa que todas as alternativas estão corretas. No entanto, o gabarito mostrou a opção A 
como incorreta, mas Cegalla (2020) relata o uso de crase antes de horas, com atencendência 
da preposição "Até" como facultativa. Dessa forma, seu uso não está incorreto na alternativa 
A. Sites também confirmam como facultativo o uso da crase nessa situação. Fonte: CEGALLA, 
Domingos Paschoal. Novíssima Grmática da Língua Portuguesa. São Paulo, SP: Companhia 
Editora Nacional, 2020. Toda Matéria, Disponível em:<>. acesso em 17 Jan 2022. 

Mariana Cabreiro Vilharva 

Venho através deste questionar a questão número 17 em relação a alternativa dada no 
gabarito preliminar que a resposta e A , porém a o enunciado não condiz com a resposta que 
seria a resposta correta seria a letra D e não a letra A 
https://www.google.com/amp/s/m.brasilescola.uol.com.br/amp/gramatica/crase.htm 

PARECER DA BANCA: Muito embora boa parte dos argumentos dos recursos não tenham o 
devido embasamento para a correção devida, é certo que a alternativa A também traz uma 
ocorrência de crase que pode ser considerada correta. Sendo assim, todas as alternativas de A 
a C estão corretas, o que nos leva a ter como resposta correta a letra D. Agradecemos a 
colaboração de todos(as). 

RECURSOS ACEITOS – RESPOSTA ALTERADA PARA A LETRA D 

 
Questão 18 
ELVES FRANÇA DA COSTA JUNIOR 

Questão 18. O gabarito aponta a alternativa D, porém a alternativa A apresenta todos os 
elementos corretos (REGOJIZAR - ENDOSSAR - VISUALIZAR) todas estão grafadas corretamente 
de acordo com Dicionário Aurélio.  

JOSIMAR MACIEL CORDEIRO 

Questão 18) Esta questão diz que "Em qual das alternativas abaixo todas as palavras estão 
grafadas corretamente?" O gabarito aponta que todas as alternativas estão corretas (D). 
Entretanto, a alternativa (A) é descrita da seguinte forma: regojizar - endossar - visualizar. 
Segundo o dicionário online da língua portuguesa a grafia correta é regozijar. 
https://www.dicio.com.br/regozijar/  

PARECER DA BANCA: Regojizar, da forma como consta na questão da prova, não existe em 
nenhum dicionário de Língua Portuguesa.  Logo, todas as alternativas de A a C estão erradas, o 
que nos leva a optar pela letra D. Recomendamos que o segundo impetrante reveja o que está 
escrito na alternativa D da prova, pois parece ter havido aqui uma distorção em sua 
fundamentação. Não está correta a afirmação que faz em seu argumento sobre a opção 
apontada para o que consta no gabarito preliminar 

RECURSOS INDEFERIDOS – MANTIDA A LETRA D 

 

https://www.dicio.com.br/regozijar/
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Questão 19 
ELVES FRANÇA DA COSTA JUNIOR 

Questão 19. O gabarito aponta a alternativa D, porém, as conjunções (AINDA ASSIM e MAS) 
são conjunções adversativas. Sendo a alternativa A a correta.  

GIULANDIO LOBATO NASCIMENTO 

Contestação da questão 19 "Língua Portuguesa". O gabarito da questão 19 acusa como opção 
correta de resposta letra "D" e não é verdade, porque é notório na oração posta em análise no 
cabeçalho da questão, que há duas conjunções coordenadas adversativas que são "Apesar de" 
e "Mas" e isso é afirmado por CEGALLA, Novíssima Gramática Brasileira, 49ª edição, página 
290, " Exprimem exposição, contraste, ressalva, compensação: mas, porém, todavia, contudo, 
entretanto, senão, ao passo que, no entanto, não obstante, apesar disso, em todo caso" logo, 
a questão correta é letra "A". A conjunção "Apesar de" no enunciado da questão tem valor 
semântico também de "Apesar disso", então a opção de resposta letra "a" configura gabarito 
correto.  

PARECER DA BANCA: Diferentemente do que afirma um dos impetrantes, AINDA ASSIM é uma 
locução conjuntiva concessiva, e não uma conjunção adversativa, como afirma. Da mesma 
forma, o segundo impetrante afirma que APESAR DE seja também uma conjunção adversativa 
quando, de fato, trata-se de uma locução conjuntiva concessiva. Só há duas conjunções no 
enunciado da questão MAS e LOGO. Aquelas a que os impetrantes chamam de conjunção 
sequer podem ser chamadas como tal, são locuções conjuntivas. Qualquer gramática pode ser 
consultada para confirmar nosso parecer. 

RECURSOS INDEFERIDOS – MANTIDA A LETRA D 

 
Questão 20 
JAÍNE DE OLIVEIRA CRUZ 

Na questão nº 20 o gabarito divulgado foi a alternativa A, entretanto a alternativa seria a letra 
D, pois o enunciado da questão pede as três palavras que NÃO SÃO ACENTUADAS pela mesma 
regra. Na alternativa A e C todas as palavras seguem a mesma regra, todas são proparoxítonas 
e de acordo com a regra, todas as proparoxítonas recebem acento. Na alternativa B todas as 
palavras são acentuadas pela regra do hiato. Portanto, a única alternativa que as palavras são 
acentuadas seguindo regras diferentes é a D. Baú recebe acento pela regra do hiato, Sobressai 
é uma oxítona e Itapuã é paroxítona, pois sua sílaba tônica é PU e o A com til é somente 
símbolo de nasalização.  

ANDERSON PINHEIRO RIBEIRO 

Na questão nº 20 o gabarito divulgado foi a alternativa A, entretanto a alternativa seria a letra 
D, pois o enunciado da questão pede as três palavras que NÃO SÃO ACENTUADAS pela mesma 
regra. Na alternativa A e C todas as palavras seguem a mesma regra, todas são proparoxítonas 
e de acordo com a regra, todas as proparoxítonas recebem acento. Na alternativa B todas as 
palavras são acentuadas pela regra do hiato. Portanto, a única alternativa que as palavras são 
acentuadas seguindo regras diferentes é a D. Baú recebe acento pela regra do hiato, Sobressaí 
é uma oxítona e Itapuã é paroxítona, pois sua sílaba tônica é PU e o A com til é somente 
símbolo de nasalização. Devido essa irregularidade na questão elaborada, faço presente o 
pedido de ANULAÇÃO da questão.  

BRUNO CORRÊA DA CUNHA 

Questão 20. Em qual das alternativas abaixo as três palavras NÃO são acentuadas de acordo 
com a mesma regra gramatical? a resposta do gabarito é a letra A, portanto, todas estão 
acentuadas corretamente. Em meu ponto de vista a letra D seria a correta, pois a palavra 
sobressaí esta escrita de forma errônea.  
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ADRIANE JAMILY LEAL DA CUNHA  

Na questão n° 20 o gabarito divulgado foi alternativa A, entretanto a alternativa correta seria a 
letra D, pois o enunciado da questão pede as três palavras que NÃO SÃO ACENTUADAS pela 
mesma regra. Na alternativa A e C todas as palavras seguem a mesma regra, todas são 
proparoxítonas e de acordo com a regra, todas as proparoxítonas recebem acento. Na 
alternativa B todas as palavras são acentuadas pela regra do hiato. Portanto, a única 
alternativa que as palavras são acentuadas seguindo regras diferentes é a D. Baú recebe 
acento pela regra do hiato, Sobressaí é uma oxítona e Itapuã é paroxítona, pois sua silaba 
tônica é PU e o A com til é somente símbolo de nasalização. Por este motivo, os envio mais 
uma questão para que seja revisada e possivelmente, anulada. 

ALESON DE SOUZA PACHECO  

Questão 20 prova Docente - Educação Física, onde a questão pede sobre a acentuação, onde a 
questão considerada correta, está de acordo com as regras da gramática, porém, a questão 
pede a alternativa onde as palavras NÃO SÃO ACENTUADAS de acordo com a regras, então, 
conclui-se que a alternativa a ser assinalada seria a letra D, onde Baú (ACENTUADA DE FORMA 
CORRETA) Sobressai, que na alternativa está acentuada, porém, não há acentuação na palavra 
e Itapuã com a acentuação correta! 

LAURA QUELE GOMES DE LIMA 

Na questão nº 20 o gabarito divulgado foi a alternativa A, entretanto a alternativa seria a letra 
D, pois o enunciado da questão pede as três palavras que NÃO SÃO ACENTUADAS pela mesma 
regra. Na alternativa A e C todas as palavras seguem a mesma regra, todas são proparoxítonas 
e de acordo com a regra, todas as proparoxítonas recebem acento. Na alternativa B todas as 
palavras são acentuadas pela regra do hiato. Portanto, a única alternativa que as palavras são 
acentuadas seguindo regras diferentes é a D. Baú recebe acento pela regra do hiato, Sobressaí 
é uma oxítona e Itapuã é paroxítona, pois sua sílaba tônica é PU e o A com til é somente 
símbolo de nasalização. Devido essa irregularidade na questão elaborada, faço presente o 
pedido de ANULAÇÃO da questão. 

MARIA DE FÁTIMA DA ROCHA MAR 

LÍNGUA INGLESA Questão 20 – Essa questão possui duas respostas corretas, uma letra A, como 
saiu no gabarito, mas há também a letra D. Porque as palavras apresentas não estão 
acentuadas sob a mesma regra. Todas as palavras dessa alternativa (D) são oxítonas, é 
verdade, mas o til na palavra “itapuã” não é um acento, mas um sinal gráfico que indica 
nasalidade, portanto, não foi acentuado sob a mesma regra que os demais termos da 
alternativa em questão.  

LILIANE SANTANA DE OLIVEIRA MORAIS 

Na questão nº 20 o gabarito divulgado foi a alternativa A, entretanto a alternativa seria a letra 
D, pois o enunciado da questão pede as três palavras que NÃO SÃO ACENTUADAS pela mesma 
regra. Na alternativa A e C todas as palavras seguem a mesma regra, todas são proparoxítonas 
e de acordo com a regra, todas as proparoxítonas recebem acento. Na alternativa B todas as 
palavras são acentuadas pela regra do hiato. Portanto, a única alternativa que as palavras são 
acentuadas seguindo regras diferentes é a D. Baú recebe acento pela regra do hiato, Sobressaí 
é uma oxítona e Itapuã é paroxítona, pois sua sílaba tônica é PU e o A com til é somente 
símbolo de nasalização. Devido essa irregularidade na questão elaborada, faço presente o 
pedido de ANULAÇÃO da questão.  

MARIA AUXILIADORA PINTO OLIVEIRA 

Na questão nº 20 o gabarito divulgado foi a alternativa A, entretanto a alternativa seria a letra 
D, pois o enunciado da questão pede as três palavras que NÃO SÃO ACENTUADAS pela mesma 
regra. Na alternativa A e C todas as palavras seguem a mesma regra, todas são proparoxítonas 
e de acordo com a regra, todas as proparoxítonas recebem acento. Na alternativa B todas as 



PSS SEMED PMH 2022 
DOCENTE - SUPERIOR 
 

18 
 

RESPOSTAS AOS RECURSOS 

palavras são acentuadas pela regra do hiato. Portanto, a única alternativa que as palavras são 
acentuadas seguindo regras diferentes é a D. Baú recebe acento pela regra do hiato, Sobressaí 
é uma oxítona e Itapuã é paroxítona, pois sua sílaba tônica é PU e o A com til é somente 
símbolo de nasalização. Devido essa irregularidade na questão elaborada, faço presente o 
pedido de ANULAÇÃO da questão. 

PARECER DA BANCA: Alguns dos argumentos apresentados na defesa do recurso não têm 
qualquer plausibilidade, pois não estão de acordo com regra gramatical nenhuma, como a que 
afirma que as palavras da alternativa A são acentuadas sob a mesma regra, por exemplo. De 
fato, parece que o problema está em não se querer considerar o til como um acento gráfico. 
Todas as gramáticas afirmam que somente o circunflexo e o agudo são acentos que marcam a 
tonicidade de uma sílaba (nos dias atuais). Explicações etimológicas à parte, o til é um acento 
que se derivou da letra N e, como tal, se se preferir deixar o N em vez de til, a palavra 
obrigatoriamente passa a ser oxítona (com a sílaba tônica na última sílaba). Exemplos: Luã ou 
Luan, Irã ou Iran. Ambas formas são aceitas. Convencionou-se dizer que o til serve apenas para 
marcar a nasalidade da letra A ou O, como em melão e melões. Entretanto, na questão que foi 
posta na prova, pergunta-se se o til na palavra Itapuã também se encaixaria na mesma regra 
que as demais. Então, vejamos! Eis o que diz a Gramática: Todas as palavras oxítonas 
terminadas em A, E e O são acentuadas. Não havendo acento, elas são automaticamente 
paroxítonas. Se Itapuã não tivesse o til, certamente teria a letra U como tônica, e seria 
paroxítona: I-TA-PU-A. tendo um hiato ao final e não um ditongo. Aliás, se fosse um ditongo, 
para ser paroxítona, teria que ser acentuada na penúltima sílaba, já que se trataria de um 
ditongo crescente, o que não é o caso. Toda palavra paroxítona terminada em ditongo 
crescente é acentuada (início, privilégio). A pergunta que se faz aqui é: o que torna Roma 
paroxítona e romã oxítona? O til serviu apenas para nasalizar a letra A da última sílaba, ou, por 
acaso, este acento ou sinal gráfico (como quiserem chamar) fez com que um paroxítono 
virasse oxítono? E se Itapuã é oxítono, como ficaria a regra que diz que todo oxítono 
terminado em A precisa ser acentuado? A menos que se pudesse provar que Itapuã não fosse 
um oxítono, considerando que todos os oxítonos são acentuados, de acordo com qualquer 
gramática, esta questão teria que ser anulada, mas, pelo que se pode ver, não é o que se 
tentou exaustivamente provar com os argumentos apresentados neste recurso. Portanto, 
nosso parecer final é o de manter a resposta como está no gabarito preliminar. 

RECURSOS INDEFERIDOS – MANTIDA A LETRA A 

 
Questão 21  
MARIA APARECIDA COSTA DE PAULA 

QUESTÃO 21 GABARITO (d) LDB - 1961- 1971- 1986.-2021 -não está correta pois é atual. 
Gostaria que revessem essas questões. Agradeço ' 

ADRIANE JAMILY LEAL DA CUNHA 

Sobre a questão de número 21: De acordo com o edital referente à realização desta prova, 
mais especificamente, em sua página 18, quando se refere ao conteúdo que deve ser 
estudado, menciona: III - Conhecimentos Específicos I (05 questões): Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (Lei no 9.394/06.) tendo em vista que o ano desta lei esta incorreto, 
consequentemente, a mesma NÃO EXISTE, por não ter sido mencionada como aporte teórico 
para estudo, nem como conteúdo de prova, as questões sobre a mesma deveriam ser 
verificadas para possível cancelamento.  

PARECER DA BANCA: Numa questão de prova aplicada para egressos de cursos de Licenciatura 
que passaram boa parte de seu tempo na faculdade tratando da lei que regula todo o sistema 
de ensino no país, lei esta que é citada nominal e por extenso onde o erro de digitação é 
apontado, o que já seria o suficiente para que não se alegasse qualquer confusão, uma vez que 
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esta é a lei ainda vigente, ainda mais se se considerar que só tivemos quatro números para 
esta lei desde que o Brasil tornou-se um país independente, não nos parece nem um pouco 
razoável que se alegue que não seja possível acertar uma questão sobre esta lei pelo fato de se 
perceber que houve no conteúdo programático um erro de digitação que não se repete na 
prova. Mesmo que três impetrantes seja um número expressivo, levamos em consideração 
mais de 99% dos 418 candidatos que fizeram esta mesma prova e não tenham se valido de tal 
argumento que, diga-se de passagem, nem caberia ser posto, uma vez que tal erro não é 
encontrado na prova, pois nela está escrito LDB 9394/96. O parecer desta banca não poderia 
ser outro senão o voto pelo indeferimento do recurso. 

RECURSOS INDEFERIDOS – MANTIDA A LETRA D 

 
Questão 22 
ANTONIO VALDEMIR DA GAMA 

Questão 22 - a qual pede a questão incorreta, que é a letra A e não a letra C como consta no 
gabarito. Segundo a PORTARIA N2 1.570 , DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 a LDB foi lançada no 
ano de 2017 durante a gestão do Ministro Mendonça Filho.  

ADRIELE TEXEIRA DE AQUINO  

Questão 22 – Na questão 22, sobre a BNCC, traz no gabarito que a questão INCORRETA 
(conforme solicita o enunciado) é a letra C, porém no site do MEC 
(http://basenacionalcomummec.gov.br) confirma que a BNCC foi lançada no ano de 2017 na 
gestão de Mendonça Filho. Enquanto a alternativa “A” apresenta somente as redes de ensino 
privadas, tornando a questão INCORRETA por não incluir as redes de ensino públicas.  

PATRÍCIA CASTRO DE ALMEIDA 

Questão 22 – Na questão 22, sobre a BNCC, traz no gabarito que a questão INCORRETA 
(conforme solicita o enunciado) é a letra C, porém no site do MEC 
(http://basenacionalcomummec.gov.br) confirma que a BNCC foi lançada no ano de 2017 na 
gestão de Mendonça Filho. Enquanto a alternativa “A” apresenta somente as redes de ensino 
privadas, tornando a questão INCORRETA por não incluir as redes de ensino públicas.  

MARIA AUXILIADORA PINTO OLIVEIRA 

Na questão nº 22 o gabarito divulgado foi a alternativa C, entretanto a questão traz duas 
alternativas que poderiam ser marcadas a A e C, pois o enunciado da questão pede para 
marcar a questão que traz o que é INCORRETO afirmar sobre a BNCC. Na alternativa A, diz: 
norteia todos os currículos dos sistemas e redes de ensino PRIVADAS do país. Quando na 
verdade a BNCC norteia toda a rede de ensino, tanto publica quanto privada. Devido essa 
irregularidade na questão elaborada, faço presente o pedido de ANULAÇÃO da questão.  

ELIZETE BELEZA MENDONÇA 

A questão 22 foi mal formulada, a BNCC norteia todos os currículos dos sistemas e rede de 
ensino PÚBLICO e privadas. A questão 22 restringiu, apenas as privadas . 

THAIS BRISSOW DOS SANTOS 

Questão 22 - No gabarito é marcado a alternativa "C", mas Questão pede a alternativa 
incorreta, e a alternativa escolhida contém uma informação verdadeira, pois no dia 6 de abril 
de 2017, a proposta da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, foi entregue pelo Ministério 
da Educação Mendonça Filho ao Conselho Nacional de Educação. FONTE: 
(http://basenacionalcomum.mec.gov.br/historico)  

JOSIMAR MACIEL CORDEIRO 

Questão 22) Nesta questão, pede-se " A respeito da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), é 
incorreto afirmar que ela". De acordo com o gabarito o incorreto é: D) foi lançada no ano de 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/historico


PSS SEMED PMH 2022 
DOCENTE - SUPERIOR 
 

20 
 

RESPOSTAS AOS RECURSOS 

2017 durante a gestão do Ministro Mendonça Filho. Segundo o site da base nacional comum 
curricular: "Em 20 de dezembro de 2017 a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi 
homologada pelo ministro da Educação, Mendonça Filho." Além disso, a questão (A) diz que "a 
BNCC norteia todos os currículos dos sistemas e redes de ensino privadas do país". De maneira 
ampla, entendemos que a questão se refere a todos os ambientes educacionais, como: Escolas 
privadas e Faculdades privadas. O que se espera é que a BNCC seja responsável apenas pela 
educação BÁSICA privada. http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base 

ALBANICE DE SOUZA RAMOS 

Solicito q abanca examinadora reveja a questão 22. vocês pedem a opção incorreta,no 
entanto, no gabarito vocês marcam a opção correta, revejam o enunciado das questões o que 
ela realmente pede...desde já agradeço!! 

ELEN MARA DA SILVA NEVES 

A questão 22 que pede para indicar uma afirmativa incorreta. No gabarito a resposta é a opção 
C, mas a BNCC foi lançada em 2017 na gestão do então ministro da educação Mendonça Filho, 
configurando assim uma resposta correta.  

THAÍS CRISTINA THEODORO MAANA 

A questão 22 da prova nível II séries iniciais pede a incorreta com o novo gabarito divulgado 
ainda está a correta,peço revisão 

ROMILSON FERNANDES DOS REIS 

Questão 22 - No gabarito é marcado a alternativa "C", mas a Questão pede a alternativa 
incorreta, e a alternativa escolhida contém uma informação verdadeira. Nesta questão eu 
marquei a letra "A" pois a informação está incompleta.  

JOÃO MAURO PERES GASPAR 

Questão 22 - Conhecimentos Específicos I “22 - A respeito da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), é incorreto afirmar que ela:” Alternativa do gabarito é letra “C” Mas a letra “(A) 
norteia todos os currículos dos sistemas e redes de ensino privadas do país” Mas ela diz que: “ 
norteia todos os currículos dos sistemas e redes de unidades Federativas” Logo é alternativa 
incorreta. 

DOMINGAS DA CONCEIÇÃO BATISTA BARRETO 

QUESTÃO 22: A opção que se aplica como resposta para a referida questão é a alternativa A, 
pois a BNCC norteia todos os currículos dos sistemas e redes de ensino públicos e privados e 
não somente dos privados como afirmado na questão. Dessa forma essa seria a alternativa 
correta, pois a questão quer saber qual a opção INCORRETA. Portanto, a opção C de acordo 
com a resolução CNE/CP nº2 de 22 de dezembro de 2017 está CORRETA. 

RODRIGO BARROSO DOS SANTOS 

Prova professor nível II Questão 22. No gabarito lançado por vocês, a reposta seria a letra C, so 
que a letra C diz que a BNCC foi LANÇADA, lei não é lançada e sim PUBLICADA. Assim como 
tem erros na questão 25 e 33. 

THAÍS CRISTINA THEODORO MAANA 

Sobre a questão de n 22 da prova nível II séries iniciais ,pede a incorreta ,no gabarito está a 
letra C que está correta ,peço revisão 

PATRÍCIA CRISTINA MARTINS DE MENDONÇA 

Na prova para professor nível II, na questão 22, pede a informação incorreta. No gabarito está 
a Letra C. Mas a resposta não está de de acordo, pois a mesma está correta. A BNCC foi 
homologada em 2017, e sim, na gestão do ministro Mendonça Filho. Outra questão é a 25. No 
gabarito está a letra A no qual pede a informação incorrera. Mas a A não tá errada, a mesma 
mostra os dados corretos da lei do ECA, e o Pisa não é feito PELA UNESCO no Brasil e sim pelo 
Inep.  
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LAURA QUELE GOMES DE LIMA 

Na questão nº 22 o gabarito divulgado foi a alternativa C, entretanto a questão traz duas 
alternativas que poderiam ser marcadas a A e C, pois o enunciado da questão pede para 
marcar a questão que traz o que é INCORRETO afirmar sobre a BNCC. Na alternativa A, diz: 
norteia todos os currículos dos sistemas e redes de ensino PRIVADAS do país. Quando na 
verdade a BNCC norteia toda a rede de ensino, tanto publica quanto privada. Devido essa 
irregularidade na questão elaborada, faço presente o pedido de ANULAÇÃO da questão.  

MARICLEIDE SILVA DA CRUZ 

Questão 22 da prova nível II, dos conhecimentos específicos I. A questão pede a afirmação 
incorreta, mais no gabarito marcaram a letra A que é correta, sendo que a incorreta é a letra B, 
pois o pisa quem organiza é o INEP e não UNESCO. 

VERONICA DA SILVA CRUZ 

Prova objetiva, Professor Nível II. Sobre a questão 22. a respeito da BNCC, pedi para afirmar 
uma alternativa incorreta. Porém existem duas alternativas incorretas que são as alternativas 
A e C, diante disso peço a verificação dessas respostas.  

LOURDES DA SILVA CRUZ - CIE 

Prova objetiva: Ciências. Questão 22. A respeito da Base Nacional Comum Curricular, a questão 
tem apenas uma alternativa incorreta conforme o enunciado, porém peço revisão da 
alternativa A, pois o conceito exposto possui uma divergência fazendo com que haja duas 
alternativas incorretas.  

MARIA DE FÁTIMA DA ROCHA MAR 

Questão 22 – A questão 22 pede para marcar a alternativa incorreta. E a alternativa incorreta 
não é a letra C como consta no gabarito preliminar. A letra C, na verdade, está correta, porque 
foi no ano de 2017, sob a gestão de Mendonça Filho, que a BNCC foi lançada. Não parece 
haver uma alternativa totalmente incorreta . Valeria anular essa questão. 

ELIZÂNGELA TORRIANI DE CASTRO 

Na questão 22 a respeito da BNCC, pede para assinalar a alternativa INCORRETA. Segundo o 
gabarito preliminar, a alternativa correta seria a alternativa ( C), sendo que essa alternativa 
não seria INCORRETA, visto que em 22 de dezembro de 2017 foi publicada a Resolução CNE/CP 
nº 2, que institui e orienta a implantação da BNCC a ser respeitada obrigatoriamente ao longo 
das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica. Na época o Ministro da 
educação era o Mendonça Filho. 

ROMILSON FERNANDES DOS REIS 

Questão 22 - No gabarito é marcado a alternativa "C", mas Questão pede a alternativa 
incorreta, e a alternativa escolhida contém uma informação verdadeira. Nesta questão eu 
marquei a letra "A" por a informação está incompleta.  

ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA 

Bom dia, gostaria que a banca analisasse a questão 22 que fala sobre a BNCC, a questão quer 
saber a alternativa incorreta. No gabarito a questão incorreta é a letra (C), porém a letra (A) 
também está errada, pois a BNCC NÃO norteia somente os curriculos dos sistemas e redes de 
ensino PRIVADO, ELA norteia toda educação no âmbito geral. Essa questão está errada. Desde 
já agradeço! 

JOSÉ EDILSON DE LIMA MENDONÇA  

Questão (22) prova objetiva professor Nível II. A respeito da Base Comum Curricular (BNCC) . O 
gabarito oficial adotado pela Banca Examinadora considerou que o enunciado da questão seria 
LETRA (C) , com o que não se pode concordar. Com base na BNCC(2017) a mesma é referencial 
nacional para os sistemas de ensino e para as instituições ou redes escolares publicas e 
privadas da educação básica, ou seja isso nos remete a entender que a questão (A) é a correta 
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visto que na questão pede para julgar a incorreta, para tal situação o gabarito oficial apresenta 
a alternativa (C) como incorreta, porém essa opção é verdadeira no sentido que a BNCC foi sim 
lançada no ano de 2017 durante a gestão do Ministro da Educação Mendonça Filho conforme 
o sitio eletrônico do portal da educação disponível em 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/historico . Solicito anulação da questão ou revisão do 
gabarito oficial. atenciosamente José Edilson de Lima Mendonça 

AUXILIADORA RAMOS DE SOUZA 

QUESTÃO 22 Peço a anulação da questão, pois a resposta apresentada como correta no 
gabarito é uma afirmação correta e não incorreta. Em 20 de dezembro de 2017 a base comum 
curricular foi homologada pelo ministro da educação Mendonça Filho.  

MARIA DE ALMEIDA MARQUES 

Prova nível II. Questão 22, a questão pede a incorreta, sendo que todas estão correta. 

CLÁUDIA PAES DE ALMEIDA  

Revisao da questão 22 da prova de professor nível II, que se refere: A respeito da Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) , é incorreto afirmar que ela: Neste caso a resposta seria a 
de letra A, pois a BNCC não norteia somente os currículos do sistema de ensino das redes 
privadas, mas também da rede pública do ensino. 

CAROLINA WAGNER 

Peço que verifiquem e/ou anulem a questão (22) Questão 22 - A respeito da Base Nacional 
Comum Curricular, é incorreto afirmar que ela norteia todos os currículos dos sistemas e redes 
de ensino PRIVADAS do país, essa questão estaria incorreta pois esta incompleta. No gabarito 
é marcado a alternativa ''C'', e o certo seria a alternativa "A'' 

JOGIANE AGUIAR DA SILVA 

22 - a qual pede a questão incorreta, que é a letra A e não a letra C como consta no gabarito. 
Segundo a PORTARIA N2 1.570 , DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 a LDB foi lançada no ano de 
2017 durante a gestão do Ministro Mendonça Filho.  

GIULANDIO LOBATO NASCIMENTO 

Prova objetiva de Língua Portuguesa. Contestação da questão 22 "Conhecimentos Específicos 
1". O gabarito da questão 22 apresenta como opção de resposta correta a letra "C", no 
entanto, a BNCC foi homologada realmente em Dezembro de 2017, através da portaria 1.570, 
quando o ministério da educação estava sob o comando de Mendonça Filho, que ficou de 2016 
até abril de 2018 no cargo, logo, não se pode afirmar que a BNCC não foi lançada no ano de 
2017. E as outras demais opções de respostas estão corretas, dessa forma, a prova não está 
apresentando opção cabível como resposta, isto é , uma opção que esteja errada. As 
informações sobre a homologação da BNCC pode ser encontrada na sítio: 
basenacionalcomum.mec.go.br. E sobre a gestão de Mendonça filho se pode encontrar no sítio 
www.camara.leg.br. 

BRUNO CORRÊA DA CUNHA 

Questão 22. a respeito da BNCC, é INCORRETO afirmar que ela: resposta do gabarito: 
alternativa C. Mais como a questão pede a opção incorreta sobre a BNCC. eu gostaria de 
requer uma revisão na questão. Pois todas as alternativas estão corretas e a respeito da 
alternativa C, Mendonça filho foi quem lançou a BNCC em 2017. 

MILA CRISTIAN REIS DANTAS 

Na questão 22, sobre a BNCC, traz no gabarito que a questão INCORRETA (conforme solicita o 
enunciado) é a letra C, porém no site do MEC (http://basenacionalcomummec.gov.br) 
confirma que a BNCC foi lançada no ano de 2017 na gestão de Mendonça Filho. Enquanto a 
alternativa “A” apresenta somente as redes de ensino privadas, tornando a questão 
INCORRETA por não incluir as redes de ensino públicas.  
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RAIMUNDA RENÁGELA BELEZA MENDONÇA 

A questão 22 solicito a impugnação da questão 22 do PSS de 2022 que divulga a alternativa 
tida como correta a letra (C) mais vale salientar que na questão existem duas erradas pois a 
letra (A) também está errada. de acordo com o documento da Base Nacional Comum 
Curricular norteia tanto o ensino PUBLICO e PRIVADO. na alternativa foi ocultado a termo 
PÚBLICO ocasionado ao erro. solicito a anulação da questão.  

MARIA LEIDE TRINDADE MORAIS 

22 - a qual pede a questão incorreta, que é a letra A e não a letra C como consta no gabarito. 
Segundo a PORTARIA N2 1.570 , DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 a LDB foi lançada no ano de 
2017 durante a gestão do Ministro Mendonça Filho.  

GREICY OLIVEIRA NASCIMENTO 

Questão 22 – Na questão 22, sobre a BNCC, traz no gabarito que a questão INCORRETA 
(conforme solicita o enunciado) é a letra C, porém no site do MEC 
(http://basenacionalcomummec.gov.br) confirma que a BNCC foi lançada no ano de 2017 na 
gestão de Mendonça Filho. Enquanto a alternativa “A” apresenta somente as redes de ensino 
privadas, tornando a questão INCORRETA por não incluir as redes de ensino públicas.  

ELISANGELA DE OLIVEIRA COSTA PEREIRA  

Educação física Conhecimentos Específicos 1 Questão 22. A respeito da BNCC. A questão diz 
que é INCORRETO afirmar que: (A) que ela norteia todos os currículos dos sistemas e redes de 
ensino privadas do país ( INCORRETO. Ela norteia a rede pública e privada). (B) estabelece 
conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes 
desenvolvam ao longo da escolaridade básica. (CORRETO) (C) foi lançada no ano 2017 durante 
a gestão do ministro Mendonça Filho (INCORRETO, ela foi homologada nesta data, em sua 3 
versão. A sua primeira versão foi em 15 de dezembro de 2015). (D) estabelece 10 
competências gerais para a Educação Básica ( CORRETO). No gabarito está marcada a questão 
(C), o que estaria correto se não houvesse mais de uma questão incorreta, como a letra (A) e 
(C). Dessa forma, pede-se o cancelamento da questão pois não tem a opção de mais de uma 
resposta correta. 

ALDIMAR VIEIRA GUACEBE 

22 - a qual pede a questão incorreta, que é a letra A e não a letra C como consta no gabarito. 
Segundo a PORTARIA N2 1.570 , DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 a LDB foi lançada no ano de 
2017 durante a gestão do Ministro Mendonça Filho.  

MARICELMA PEREIRA DA COSTA 

Questão 22. A respeito da Base Nacional Comum Curricular ( BNCC) é incorreto afirmar que 
ela: C) foi lançada no ano 2017 durante a gestão do Ministro Mendonça Filho( incorreto). Pois 
nesse ano foi homologada. No entanto, devemos considerar que a alternativa A, também está 
incorreta. Pois ela diz que: A) norteia todos os currículos dos sistemas e redes de ensino 
privadas do país. E de acordo com o texto do site citado abaixo : "a Base deve nortear os 
currículos dos sistemas de ensino das Unidades Federativas...de todas as escolas públicas e 
privadas..." Faltou o termo públicas antes do termo privadas. Dando a entender que somente a 
rede privada é assistida pelo documento citado. Assim sendo, sugere-se anulação da questão. 
Fonte da pesquisa: https://basenacionalcomum.mec.gov.br 

MARIA MADALENA DE OLIVEIRA PINTO 

Na questão nº 22 o gabarito divulgado foi a alternativa C, entretanto a questão traz duas 
alternativas que poderiam ser marcadas a A e C, pois o enunciado da questão pede para 
marcar a questão que traz o que é INCORRETO afirmar sobre a BNCC. Na alternativa A, diz: 
norteia todos os currículos dos sistemas e redes de ensino PRIVADAS do país. Quando na 
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verdade a BNCC norteia toda a rede de ensino, tanto publica quanto privada. Devido essa 
irregularidade na questão elaborada, faço presente o pedido de ANULAÇÃO da questão.  

ALDRIM AUGUSTO DOS SANTO SILVA 

Olha eu de novo!!! Segundo o texto abaixo retirado do Google afirma que: 2014 - Lei n. 13.005, 
de 25 de junho de 2014, que regulamenta o Plano Nacional de Educação com vigência de 10 
(dez) anos. Em abril de 2017 – o MEC entregou a versão final da BNCC ao Conselho Nacional de 
Educação (CNE). O ministro da Educação na época era Mendonça Filho. Creio que a resposta é 
alerta A. Portanto peço a correção e a anulação da questão. Att: Aguardo deferimento 

ANDERSON PINHEIRO RIBEIRO 

Na questão nº 22 o gabarito divulgado foi a alternativa C, entretanto a questão traz duas 
alternativas que poderiam ser marcadas a A e C, pois o enunciado da questão pede para 
marcar a questão que traz o que é INCORRETO afirmar sobre a BNCC. Na alternativa A, diz: 
norteia todos os currículos dos sistemas e redes de ensino PRIVADAS do país. Quando na 
verdade a BNCC norteia toda a rede de ensino, tanto publica quanto privada. Devido essa 
irregularidade na questão elaborada, faço presente o pedido de ANULAÇÃO da questão.  

ELISANGELA DE OLIVEIRA COSTA PEREIRA  

Conhecimentos Específicos 1 Questão 22. A respeito da BNCC. A questão diz que é INCORRETO 
afirmar que: (A) que ela norteia todos os currículos dos sistemas e redes de ensino privadas do 
país ( INCORRETO. Ela norteia a rede pública e privada). (B) estabelece conhecimentos, 
competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da 
escolaridade básica. (CORRETO) (C) foi lançada no ano 2017 durante a gestão do ministro 
Mendonça Filho. (INCORRETO, ela foi homologada nesta data, em sua 3 versão. A sua primeira 
versão foi em 15 de dezembro de 2015). (D) estabelece 10 competências gerais para a 
Educação Básica (CORRETO). No gabarito está marcada a questão (C), o que estaria correto se 
não houvesse mais de uma questão incorreta, como a letra (A) e (C). Dessa forma, pede-se o 
cancelamento da questão pois não tem a opção de mais de uma resposta correta. Verificado 
no site: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/historico 

VALCINEIA DE CARVALHO MALTA 

QUESTÃO 22 Peço a anulação da questão, pois a resposta apresentada como correta no 
gabarito é uma afirmação correta e não incorreta. Em 20 de dezembro de 2017 a base comum 
curricular foi homologada pelo ministro da educação Mendonça Filho.  

JAÍNE DE OLIVEIRA CRUZ 

Na questão nº 22 o gabarito divulgado foi a alternativa C, entretanto a questão traz duas 
alternativas que poderiam ser marcadas a A e C, pois o enunciado da questão pede para 
marcar a questão que traz o que é INCORRETO afirmar sobre a BNCC. Na alternativa A, diz: 
norteia todos os currículos dos sistemas e redes de ensino PRIVADAS do país. Quando na 
verdade a BNCC norteia toda a rede de ensino, tanto publica quanto privada.  

LAURA KAMILA PEREIRA COSTA  

Professor nível ll questão 22 É correto afirmar que ela norteia todos os currículos dos sistemas 
e redes de ensino privadas do país. Somente privada? 

PARECER DA BANCA: Embora esteja visível a tentativa de alguns impetrantes em apontar 
como erro a letra apresentada no gabarito, esta questão, de fato, não apresentou nenhuma 
alternativa que pudesse ser assinalada como correta, observando-se o que é pedido no 
enunciado da mesma. Desta forma, esta banca votou pelo seu cancelamento, o que torna 
todos os candidatos agraciados por um ponto extra na contagem dos pontos das questões 
acertadas.  

RECURSOS DEFERIDOS – QUESTÃO ANULADA 

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/historico
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Questão 23 – Nenhum recurso 
 
Questão 24  
JAÍNE DE OLIVEIRA CRUZ 

Na questão nº 24 o gabarito divulgado foi a alternativa C, no entanto a alternativa seria a letra 
D, pois o enunciado da questão pede para marcar a alternativa que apresenta uma categoria 
que NÃO é mencionada na LDB. No entanto Ensino Médio com habilitação para a docência e 
Curso Técnico em área pedagógico estão incluídos mencionados sim no Artigo 61 da LDB. 
Conforme mostra as leis abaixo. Art. 61 I. Professores habilitados em nível médio ou superior 
para docência na educação infantil e no ensino fundamental e médio. III. trabalhadores em 
educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. 
Portanto, as duas áreas são mencionadas sim dentro da LDB 9394/96. 

Liliane Santana de Oliveira Morais 

Na questão nº 24 o gabarito divulgado foi a alternativa C, no entanto a alternativa seria a letra 
D, pois o enunciado da questão pede para marcar a alternativa que apresenta uma categoria 
que NÃO é mencionada na LDB. No entanto Ensino Médio com habilitação para a docência e 
Curso Técnico em área pedagógico estão incluídos mencionados sim no Artigo 61 da LDB. 
Conforme mostra as leis abaixo. Art. 61 I. Professores habilitados em nível médio ou superior 
para docência na educação infantil e no ensino fundamental e médio. III. trabalhadores em 
educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. 
Portanto, as duas áreas são mencionadas sim dentro da LDB 9394/96. Devido essa 
irregularidade na questão elaborada, faço presente o pedido de ANULAÇÃO da questão.  

LUCIANO LIMA DOS PASSOS 

Meu recurso é sobre a questão 24 A questão 24 fala sobre a LDB 9394/96 em seu título VI 
(Art.61) .Qual das alternativas NÃO É MENCIONADA neste dispositivo legal? A resposta do 
gabarito foi a letra "C" - (As alternativas A e B estão corretas) onde diz que o Ensino Médio 
com habilitação para a docência e o curso técnico em área pedagógica (não são mencionados) 
. Marquei a Letra "D" pois esses dois perfis são mencionados sim neste dispositivo. Peço a 
reparação desta questão . Desde já agradeço a compreensão da mesa. 

GIULANDIO LOBATO NASCIMENTO 

Contestação da questão 24 "Conhecimentos Específicos 1" O gabarito da questão 24 apresenta 
como questão correta letra "c", porém está afirmação é equivocada, porque na LDB 9394/96 
Título VI (Art.61) é evidenciado no primeiro e terceiro parágrafo do artigo 61, a formação de 
nível médio que habilita para a docência e a formação em curso técnico em área pedagógica. 
Artigo 61 . Consideram - se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em 
efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecíveis, são: I - professores 
habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensino 
fundamental e médio; III - trabalhadores em educação, portadoras de diploma de curso 
técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Dessa forma as opções de respostas não 
apresentam nenhuma nenhum dispositivo legal que não é citado na LDB 9394/96. Prova 
objetiva de Língua Portuguesa.  

THAIS BRISSOW DOS SANTOS 

Questão 24 - No gabarito é marcada a letra "C", mas no Título VI (Art. 61) da LDB 9394/96 
contém a seguinte informação "I – professores habilitados em nível médio ou superior para a 
docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; III – trabalhadores em 
educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim;", 
as informações são mencionadas na LDB, por tanto a questão DEVE ser anulada, pois a mesma 
diz da seguinte forma "Qual das alternativas abaixo NÃO É MENCIONADA neste dispositivo". 
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VALCINEIA DE CARVALHO MALTA 

QUESTÃO 24 Peço anulação da questão, pois no enunciado esta pedindo a categoria de 
portadores de diplomas que não são mencionadas no artigo 61 e as alternativas A e B são 
mencionadas.  

AUXILIADORA RAMOS DE SOUZA 

QUESTÃO 24 Peço anulação da questão, pois no enunciado esta pedindo a categoria de 
portadores de diplomas que não são mencionadas no artigo 61 e as alternativas A e B são 
mencionadas.  

ALBANICE DE SOUZA RAMOS 

Solicito q abanca examinadora reveja a questão 24. vocês pedem a opção incorreta,no 
entanto, no gabarito vocês marcam a opção correta, revejam o enunciado das questões o que 
ela realmente pede...desde já agradeço!! 

ELEN MARA DA SILVA NEVES 

Na questão 24 pede para indicar a alternativa que NÃO é mencionada na LDB, mas as duas 
opções que foram consideradas corretas, na verdade elas estão descritas no documento. 
Desde já agradeço! 

ADRIELE TEXEIRA DE AQUINO  

Questão 24 - No gabarito é marcada a letra "C", mas no Título VI (Art. 61) da LDB 9394/96 
contém a seguinte informação "I – professores habilitados em nível médio ou superior para a 
docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; III – trabalhadores em 
educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim;", 
as informações são mencionadas na LDB, por tanto a questão DEVE ser anulada, pois a mesma 
diz da seguinte forma "Qual das alternativas abaixo NÃO É MENCIONADA neste dispositivo".  

THAÍS CRISTINA THEODORO MAANA 

A questão 24 da prova nível II séries iniciais pede o que não e mencionado no artigo 61 ,nova 
gabarito saiu e continua como a letra C e a letra C e mencionada no artigo 61,peço revisão. 

ROMILSON FERNANDES DOS REIS 

Questão 24 - No gabarito é marcada a letra "C", mas no Título VI (Art. 61) da LDB 9394/96 
contém a seguinte informação "I – professores habilitados em nível médio ou superior para a 
docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; III – trabalhadores em 
educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim;", 
as informações são mencionadas na LDB, por tanto a questão DEVE ser anulada, pois a mesma 
diz da seguinte forma: "Qual das alternativas abaixo NÃO É MENCIONADA neste dispositivo". 

MARIA MADALENA DE OLIVEIRA PINTO 

Na questão nº 24 o gabarito divulgado foi a alternativa C, no entanto a alternativa seria a letra 
D, pois o enunciado da questão pede para marcar a alternativa que apresenta uma categoria 
que NÃO é mencionada na LDB. No entanto Ensino Médio com habilitação para a docência e 
Curso Técnico em área pedagógico estão incluídos mencionados sim no Artigo 61 da LDB. 
Conforme mostra as leis abaixo. Art. 61 I. Professores habilitados em nível médio ou superior 
para docência na educação infantil e no ensino fundamental e médio. III. trabalhadores em 
educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. 
Portanto, as duas áreas são mencionadas sim dentro da LDB 9394/96. Devido essa 
irregularidade na questão elaborada, faço presente o pedido de ANULAÇÃO da questão. 

THAÍS CRISTINA THEODORO MAANA 

Questão 24 ,da prova de nível II séries iniciais, pede a questão que não e mencionada no artigo 
61 da LDB ,e a responda do gabarito foi a letra C sendo que a letra c e mencionada no artigo 61 
da LDB, e a questão pede a que não e mencionada nesse artigo, peço revisão. 
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LAURA QUELE GOMES DE LIMA 

Na questão nº 24 o gabarito divulgado foi a alternativa C, no entanto a alternativa seria a letra 
D, pois o enunciado da questão pede para marcar a alternativa que apresenta uma categoria 
que NÃO é mencionada na LDB. No entanto Ensino Médio com habilitação para a docência e 
Curso Técnico em área pedagógico estão incluídos mencionados sim no Artigo 61 da LDB. 
Conforme mostra as leis abaixo. Art. 61 I. Professores habilitados em nível médio ou superior 
para docência na educação infantil e no ensino fundamental e médio. III. trabalhadores em 
educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. 
Portanto, as duas áreas são mencionadas sim dentro da LDB 9394/96. Devido essa 
irregularidade na questão elaborada, faço presente o pedido de ANULAÇÃO da questão. 

ROMILSON FERNANDES DOS REIS 

Questão 24 - No gabarito é marcada a letra "C", mas no Título VI (Art. 61) da LDB 9394/96 
contém a seguinte informação "I – professores habilitados em nível médio ou superior para a 
docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; III – trabalhadores em 
educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim;", 
as informações são mencionadas na LDB, por tanto a questão DEVE ser anulada, pois a mesma 
diz da seguinte forma "Qual das alternativas abaixo NÃO É MENCIONADA neste dispositivo".  

ELVES FRANÇA DA COSTA JÚNIOR 

PROVA - PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA - ZONA URBANA QUESTÃO 24. O gabarito mostra a 
letra C como correta, porém, a pergunta quer saber a alternativa que não é mencionada no 
Art. 61 da LDB 9394/96. E as alternativas A e B são mencionadas neste artigo, ficando 
contraditório. Fonte: Documento Art. 61 da LDB. 

TOMÉ FERNANDES CAITANO  

DOCENTE- LÍNGUA PORTUGUESA- QUESTÃO 24 Na questão 24, o gabarito aponta como 
correta a alternativa (C), no entanto a referida alternativa apresenta duas inconsistências: 1º O 
enunciado pede que se marque a alternativa que apresenta uma categoria que NÃO É 
MENCIONADA na LDB, e nesta alternativa (C) é afirmado que as alternativas A (Ensino Médio 
com habilitação para docência) e B (Curso técnico na área pedagógica) estão corretas, ou seja, 
essas categorias SÃO MENCIONADAS SIM pela LDB, o que não vai de encontro com o 
enunciado, que solicitava a categoria que NÃO É MENCIONADA pela LDB. 2º O enunciado pede 
que se marque a alternativa que apresenta UMA categoria, todavia na alternativa (C) temos 
DUAS categorias: A (Ensino Médio com habilitação para docência) e B (Curso técnico na área 
pedagógica). Neste sentido, a questão deve ser anulada. Fonte: LEIS, DECRETOS E 
DOCUMENTOS GERAIS. Disponível em<> aceso em 16 Jan 2022. 

DOMINGAS DA CONCEIÇÃO BATISTA BARRETO 

A referida questão pergunta qual das categorias de portadores de diplomas NÃO é 
mencionada no art. 61 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB 93934/96) e o gabarito diz que é a 
opção C, (as alternativas A e B estão corretas). Porém, a pergunta é que não é mencionada, 
portanto seria a opção incorreta, configurando assim a resposta correta a alternativa D 
(nenhuma das alternativas anteriores), sendo que a os profissionais portadores de diplomas do 
ensino médio com habilitação para a docência (alternativa A) encontram – se sim 
mencionados no inciso I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência 
na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; e no inciso: II – trabalhadores em 
educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. 

GREICY OLIVEIRA NASCIMENTO 

Questão 24 - No gabarito é marcada a letra "C", mas no Título VI (Art. 61) da LDB 9394/96 
contém a seguinte informação "I – professores habilitados em nível médio ou superior para a 
docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; III – trabalhadores em 
educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim;", 
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as informações são mencionadas na LDB, por tanto a questão DEVE ser anulada, pois a mesma 
diz da seguinte forma "Qual das alternativas abaixo NÃO É MENCIONADA neste dispositivo".  

MARIA AUXILIADORA PINTO OLIVEIRA 

Na questão nº 24 o gabarito divulgado foi a alternativa C, no entanto a alternativa seria a letra 
D, pois o enunciado da questão pede para marcar a alternativa que apresenta uma categoria 
que NÃO é mencionada na LDB. No entanto Ensino Médio com habilitação para a docência e 
Curso Técnico em área pedagógico estão incluídos mencionados sim no Artigo 61 da LDB. 
Conforme mostra as leis abaixo. Art. 61 I. Professores habilitados em nível médio ou superior 
para docência na educação infantil e no ensino fundamental e médio. III. trabalhadores em 
educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. 
Portanto, as duas áreas são mencionadas sim dentro da LDB 9394/96. Devido essa 
irregularidade na questão elaborada, faço presente o pedido de ANULAÇÃO da questão. 

PARECER DA BANCA: Após análise feita dos reclames e constatada que a alternativa apontada 
como correta no gabarito preliminar esteva trocada, a banca decidiu pela correção do 
gabarito, visto que não há razão para a anulação da questão como alguns impetrantes 
pleitearam. Desta forma, os recursos impetrados neste sentido foram todos indeferidos, mas 
deferiu-se a favor daqueles que fizeram o encaminhamento correto, pedindo a correção, em 
vez da anulação da questão. 

RECURSOS ACEITOS – RESPOSTA ALTERADA PARA A LETRA D 

 
Questão 25  
ANDERSON PINHEIRO RIBEIRO 

Com relação a questão 25 peço esclarecimentos a respeito da modificação do gabarito 
preliminar. Mesmo que fosse erro de digitação, o mais correto seria a anulação da questão, 
pois assim nenhum candidato será prejudicado. Desde já agradeço os esclarecimentos e conto 
com a compreensão. 

MARIANA CABREIRO VILHARVA 

Venho através deste questionar a questão de número 25 em relação a alternativa dada no 
gabarito preliminar que a alternativa seria a letra A, porém segundo pesquisa neste site não 
condiz com a resposta https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-
educacionais/pisa Então a alternativa seria que seria incorreta e a a letra B e não a letra A. 

MARIA MADALENA DE OLIVEIRA PINTO 

 Com relação a questão 25 peço esclarecimentos a respeito da modificação do gabarito 
preliminar. Mesmo que fosse erro de digitação, o mais correto seria a anulação da questão, 
pois assim nenhum candidato será prejudicado. Desde já agradeço os esclarecimentos e conto 
com a compreensão. 

LILIANE SANTANA DE OLIVEIRA MORAIS 

Com relação a questão 25 peço esclarecimentos a respeito da modificação do gabarito 
preliminar. Mesmo que fosse erro de digitação, o mais correto seria a anulação da questão, 
pois assim nenhum candidato será prejudicado. Desde já agradeço os esclarecimentos e conto 
com a compreensão. 

ESTER SOARES DA SILVA 

Quando a banca erra o resposta no gabarito tem que anular a questão Então peço a anulação 
da questão 25 Pois estava com a resposta A E corrigiram para resposta B 

MARIA DE ALMEIDA MARQUES 

Questão 25, específico I. Resposta correta letra B. 
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DOMINGAS DA CONCEIÇÃO BATISTA BARRETO 

A resposta para esta questão é a alternativa B e não a alternativa A como foi dada pelo 
gabarito. Fundamentação: O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), 
tradução de Programme for International Student Assessment, é um estudo comparativo 
internacional realizado a cada três anos pela Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-
atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/pisa 

ELVES FRANÇA DA COSTA JUNIOR 

Questão 25. O gabarito aponta a alternativa A, porém, a errada é a alternativa B, pois o PISA é 
um estudo comparativo internacional realizado a cada três anos pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e não pela UNESCO. FONTE: 
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/pisa  

OLINDA DE OLIVEIRA MORAES 

Conhecimentos específicos I A questão 25 diz: Qual das alternativas abaixo apresenta uma 
afirmativa incorreta? A banca colocou como incorreta a opção (a) . Porém, a opção incorreta 
para essa questão é a letra (B) pois o PISA não é realizado pela UNESCO, mas sim, pelo Inep 

CLÁUDIO MARCOS PINTO DO NASCIMENTO 

Não concordo com a resposta da questão 25 letra "A" A respostas certa é a letra "B" que tem 
uma afirmação incorreta.. "A avalição feita não é pela UNESCO e sim pelo OCDE. ( - PISA - 
Programa Internacional de Avaliação de Estudante • É um estudo comparativo internacional 
realizado a cada três anos pela a Organização para a cooperação e desenvolvimento 
econômico (OCDE) O PISA oferece informações sobre o desempenho dos estudantes na faixa 
etária dos 15 anos. O INPE é o órgão responsável pelo planejamento e a operacionalizacao da 
avaliação no país o que envolve representar o Brasil perante OCDE. END. WWW.GOV.BR - ) - A 
questão 07 "fiz um levantamento e deu menos de dez escolas ou seja a letra correta seria a A" 

THAIS DE SOUZA QUIRINO 

Com meus cordiais cumprimentos, gostaria de solicitar a revisão de duas questões e suas 
respectivas respostas conforme o gabarito disponibilizado na data de ontem. Trata-se da prova 
de Cargo - Professor - Nível II Questão 25 - Resposta (A) Pergunta-se quais das alterativas 
apresenta uma afirmação incorreta, e a alternativa A é uma alternativa correta. L8069. LEI Nº 
8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências.  

ADRIANE JAMILY LEAL DA CUNHA 

Questão 25: A pergunta de número 25 questiona sobre uma informação incorreta, segundo o 
gabarito que saiu ontem, 16/01/2022, a incorreta seria a opção da letra A, mas, podemos 
observar incoerências na afirmação. Consta, na opção "B" que: o PISA é uma avaliação feita a 
cada três anos pela UNESCO, tendo em vista essa afirmação, podemos considerar que a 
mesma contem erros pois, segundo dados do Portal Mec: O Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pela coordenação do programa no país, investirá 
R$ 1,9 milhão na aplicação do exame, que terá ênfase na leitura e avaliará as áreas de ciências 
e matemática. Os resultados da avaliação serão divulgados pela OCDE em dezembro de 2010." 
logo, a Unesco não é responsável pela avaliação do PISA, e, por isso, esta questão também 
deve ser analisada. 

TOME FERNANDES CAITANO 

PROVA DOCENTE- LÍNGUA PORTUGUESA- QUESTÃO 25 O enunciado da questão 25 pede a 
afirmação INCORRETA, que seria a letra B pois o PISA não é uma avaliação feita pela UNESCO e 
sim pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O gabarito 
aponta a resposta como sendo a Letra A, todavia a referida alternativa está correta, neste 

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/pisa
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/pisa
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/pisa
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sentido não poderia ser marcada, já que se pede a INCORRETA. Fonte: MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira | Inep. 
Disponível em<> acesso em 16 Jan 2021. 

CLÁUDIA PAES DE ALMEIDA  

Venho pedir a banca examinadora que averigue a questão de número 25 da prova de 
professor nível II. Em que a pergunta se refere: Qual das alternativas abaixo apresenta uma 
afirmação incorreta? A resposta seria a letra B. Pois o Pisa é uma avaliação feita pela OCDE 
(Organização para a cooperação e o desenvolvimento econômico), e não pela Unesco. O 
gabarito afirmou a letra A que é uma alternativa correta, e não incorreta como está pedindo 
na pergunta. 

ELOISIO DOS SANTOS - 

para 25ª questão de conhecimentos especifico I por ter causado conflito na resposta que a 
principio foi divulgada a letra A e depois vem com outra resposta letra B sugiro a esta comissão 
a nulidade da mesma. pois é motivo de ação no MP.  

ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA 

Bom dia, gostaria que a banca analisasse a questão 25 que fala sobre o PISA, a questão quer a 
afirmação incorreta. No gabarito a resposta foi a letra (A) mas a questão da letra (A) está 
correta. A questão incorreta é a letra (B) pois afirma que o PISA é uma avaliação feita pela 
UNESCO, e isso está errado, O PISA é feito pela OCDE (Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico), Dessa forma a letra (B) seria a letra incorreta portanto a 
questão está errada. Desde já agradeço. 

LEOMAR TORRES DE CARVALHO 

Conforme consulta ao site Planalto.gov.br, ao contrário do que afirma o gabarito, a questão de 
n. 25 não é uma afirmação incorreta, pois a lei 8.069 foi criada em julho de 1990, sendo 
correta. Aguardo exclarecimento... 

THAÍS CRISTINA THEODORO MAANA 

Sobre a questão 25, a questão pede a incorreta ,sendo que o gabarito e a letra A, que está 
correta ,peço revisão. 

ELIZÂNGELA TORRIANI DE CASTRO 

Na questão 25, onde pede para assinalar a opção INCORRETA, no gabarito preliminar tem-se 
como opção de afirmativa correta a alternativa (A), sendo que o ECA foi lançado em 13 de 
JULHO de 1990 sob o número de lei 8.069. Portanto essa alternativa não é INCORRETA. A 
alternativa (B) referente ao PISA, ao que me parece é a alternativa INCORRETA, visto que, o 
PISA é uma avaliação realizada a cada três anos pela OCDE( organização para a cooperação e 
desenvolvimento econômico), e o INEP é o órgão responsável pelo planejamento e a 
operacionalização da avaliação no país, o que envolve representar o Brasil perante a OCDE. 

BRENDA JÉSSICA DE MOURA GOMES BRANDÃO 

Revisão na questão 25, pois o Pisa é uma avaliação feita pelo Inep e na questão consta 
UNESCO, a questão está pedindo a afirmativa incorreta. Revisão da questão 30 está pedindo a 
afirmativa. 

ROMILSON FERNANDES DOS REIS 

Questão 25 - No gabarito é marcado a letra "A" como a "afirmação incorreta", entretanto, o 
ECA foi lançado em 13 de julho de 1990 e o número da lei é 8.069, logo, essa informação é 
verdadeira. Por tanto essa questão também precisa ser verificada e/ou anulada. 

SARA ALMIEIRA DA ROCHA 

Questão 25 A questão pede para marcar a incorreta, no caso seria a Letra B, pois o PISA é uma 
avaliação elaborada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
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e não pela UNESCO como afirmou a opção. Porém, o gabarito preliminar apontou a A como 
resposta, entretanto a resposta está correta, assim não poderia ser marcada, uma vez que a 
questão pede a incorreta. Fonte: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira | Inep. Disponível em<> acesso em 16 Jan 2022. LEI Nº 
8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Estatudo da Criança e do Adoslescente. Disponível em <> 
acesso em 16 Jan 2022. 

ESTER SOARESDA SILVA 

Boa tarde Quero pedir a anulação da questão 25 da prova nível 2 O edital não autoriza ser 
mudado Alternativas do gabarito Por erro de digitalização pois o primeiro resultado e que 
prevalecerá então o resultado Estava errado alternativa A 

PARECER DA BANCA: Apesar da tentativa de conserto do erro de digitação que apresentou a 
letra A como resposta correta para esta questão, em vez da B, visando a não causar tamanho 
desgaste a todos os que aqui impetraram recurso contra a resposta dada na primeira versão 
do gabarito preliminar, estamos mantendo a letra B, que já está na versão alterada como a 
resposta correta. 

RECURSOS ACEITOS – MANTIDA A LETRA B  

 
Questão 26 – apenas para as provas de Professor de Nível II e 
Educação Especial 
ADRIELE TEXEIRA DE AQUINO  

Questão 26 – na questão vem pedindo a alternativa que NÃO é considerada uma perspectiva 
epistemológica como podemos verificar no site: 
https://www.webartigos.com/artigos/racionalismo-e-empirismo-e-suas-relacoes-com-a-
teoria-do-construtivismo-prova-de-merito-e-concurso-publico/109104.  

THAÍS CRISTINA THEODORO MAANA 

Questão 26 da prova nível II séries iniciais pede a que não e considerada perspectiva 
epistemologia que produziu algumas das teorias da aprendizagem no novo gabarito que saiu a 
pouco letra A sendo que racionalismo e considerada ,peço revisão. 

JOSÉ EDILSON DE LIMA MENDONÇA  

Questão (26) sobre a questão que enfatiza que não é considerada uma perspectiva 
epistemológica, que produziu algumas das teorias do aprendizagem existentes e praticada 
hoje. O gabarito oficial adotado pela Banca Examinadora considerou que o enunciado da 
questão seria LETRA ( A) , com o que não se pode concordar. Com base no autor 
(PORFÍRIO,2022) Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/biografia/rene-descartes.htm. 
Acesso em 17 de janeiro de 2022 . Descartes revolucionou o pensamento filosófico moderno. 
Suas contribuições deram origem à tradição racionalista que se baseia no entendimento de 
que o conhecimento racional é inato ao ser humano. Assim como Platão, o filósofo francês 
concebeu o ser humano como um ser composto por uma dualidade psico-física, isto é, por 
uma mente ou alma (psique) e por um corpo. Portanto, O racionalismo é uma corrente 
filosófica pertencente ao campo da filosofia chamado de epistemologia ou teoria do 
conhecimento que influenciaram sim algumas da teorias da aprendizagem, neste sentido, 
solicito a mudança de gabarito ou anulação da questão devido todas as alternativas 
apresentarem ambiguidade. Atenciosamente.. José Edilson de Lima Mendonça 

PATRÍCIA CASTRO DE ALMEIDA 

Questão 26 – na questão vem pedindo a alternativa que NÃO é considerada uma perspectiva 
epistemológica como podemos verificar no site: 
https://www.webartigos.com/artigos/racionalismo-e-empirismo-e-suas-relacoes-com-a-
teoria-do-construtivismo-prova-de-merito-e-concurso-publico/109104. Racionalismo, 



PSS SEMED PMH 2022 
DOCENTE - SUPERIOR 
 

32 
 

RESPOSTAS AOS RECURSOS 

Empirismo e Interacionismo são considerados e estão ligados diretamente com a 
epistemologia. As três opções citadas acima são três ramos distintos da epistemologia. Sendo 
assim, a resposta correta seria a letra C (Método Montessori).  

ELIZÂNGELA TORRIANI DE CASTRO 

De acordo com o novo gabarito publicado, na questão 26 a resposta correta seria a letra(A), 
sendo que o método montessori não é considerado uma teoria da aprendizagem. 

MILA CRISTIAN REIS DANTAS 

Questão 26 – na questão vem pedindo a alternativa que NÃO é considerada uma perspectiva 
epistemológica como podemos verificar no site: 
https://www.webartigos.com/artigos/racionalismo-e-empirismo-e-suas-relacoes-com-a-
teoria-do-construtivismo-prova-de-merito-e-concurso-publico/109104. Racionalismo, 
Empirismo e Interacionismo são considerados e estão ligados diretamente com a 
epistemologia. As três opções citadas acima são três ramos distintos da epistemologia. Sendo 
assim, a resposta correta seria a letra C (Método Montessori).  

VALCINEIA DE CARVALHO MALTA 

QUESTÃO 26 No primeiro gabarito a alternativa C estava correta, pois o Método Montessori é 
praticado é praticado, mas não é uma perspectiva epistemológica. 

AUXILIADORA RAMOS DE SOUZA 

QUESTÃO 26 No primeiro gabarito a alternativa C estava correta, pois o Método Montessori é 
praticado é praticado, mas não é uma perspectiva epistemológica.  

PARECER DA BANCA: Após analisados os recursos impetrados sobre a questão em pauta, 
confirmamos a alteração da letra A para a letra C 

RECURSOS ACEITOS – RESPOSTA ALETRADA PARA A LETRA C 

 
Questão 26 – apenas para as provas de Professor de Ciências 
THAIS HANNA SANTIAGO DA SILVA - CIE 

Solicito que revejam a questão (26) da prova de Ciências. 

LOURDES DA SILVA CRUZ  - CIE 

Questão 26. Com relação a alternativa que explica corretamente a função das organelas, 
conforme o gabarito a opção correta é a letra A, mas gostaria de pedir revisão da alternativa A 
visto que o conceito possui uma informação incorreta. 

PARECER DA BANCA: A membrana plasmática participa de numerosas funções celulares. É 
responsável pela manutenção da constância do meio intracelular, que é diferente do meio 
extracelular. Para que as células funcionem, cresçam e se multipliquem, é necessário que as 
substâncias adequadas sejam selecionadas e transferidas para dentro da célula e as 
substâncias indesejáveis sejam impedidas de penetrar ou, então, eliminadas do citoplasma. A 
membrana tem capacidade de reconhecer outras células e diversos tipos de moléculas, como 
por exemplo, hormônios.  
 

 

A membrana plasmática e as demais membranas celulares são constituídas principalmente de 
lipídios, proteínas e hidratos de carbono. Os lipídios mais comuns nas membranas são os 
fosfolipídios principalmente os fosfoglicerídeos. As membranas das células animais contêm 
colesterol e as das células vegetais apresentam outros esteróis. Os esteróis são importantes 
porque através da concentração deles, a célula pode variar a fluidez das membranas. 
 

Todas as membranas celulares apresentam a mesma organização básica, sendo constituídas 
por duas camadas lipídicas responsáveis pela estrutura destas membranas. 

RECURSOS INDEFERIDOS – MANTIDA A LETRA A 



PSS SEMED PMH 2022 
DOCENTE - SUPERIOR 
 

33 
 

RESPOSTAS AOS RECURSOS 

Questão 27– apenas para a prova de Professor de Língua 
Portuguesa 
CAMILA DA SILVA DE LIMA  

Na questão de número 27, a letra "d", no gabarito, é a certa por "ss" preencher corretamente 
as lacunas das palavras "aterrissar" e "aerossol". Entretanto, há outra alternativa que se 
encaixa como opção adequada à pergunta, já que é solicitado ao candidato que escolha a 
alternativa que pode ser preenchida com UMA mesma letra e a alternativa de letra b se 
enquadra, pois embora "excremento" possua o dígrafo "xc" e "exotérico" não, a letra que está 
faltando nas lacunas é a "x" e é justamente isso que postula a pergunta: "quais lacunas podem 
ser preenchidas com uma mesma letra?". Caso precisássemos inserir o dígrafo na lacuna de 
excremento e somente a letra "x" na lacuna de exotérico, estaria incorreta e não haveria 
motivo para recorrer à análise, porém visto que há uma possível confusão, peço que, por 
favor, revejam esta correção. Desde já, agradeço! 

GEOVANE ALVES DE PAIVA 

Questão 27". Assim sendo, a resposta da questão sendo opção "D" com as palavras (aterri...ar 
/ aero...ol) está equivocada, pois aterrizar é grafado com Z e aerossol com SS. Logo, seria a 
opção "B" com as palavras (e...cremento e e...otérico) em que a letra "X" pode ser usada nas 
duas palavras. Mediante o exposto solicito revisão do gabarito nesta questão, opção "B" é a 
correção a ser feita. Desde já agradeço. 

GIULANDIO LOBATO NASCIMENTO 

Contestação da questão 27 "Conhecimentos Específicos". O gabarito da questão 27 afirma que 
a questão correta é a letra "D", todavia, o Dicionário do Vocabulário Ortográfico da Língua 
Portuguesa, disponibilizado pela Academia Brasileira de Letras, 6ª edição 2021, encontrado no 
sítio: academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-vocabulário. Aceita em seu acervo de palavras 
duas formas de escrita da palavra "aterrizar" e "aterrissar", com "ss" e "z" sendo assim, se o 
candidato ao analisar as opções de respostas considerar o aterrizar com a letra "z" a opção 
estará errada, causando assim confusão de análise no candidato. Em vista disso, creio que essa 
questão não apresenta opções de respostas cabíveis e coerente e deve ser anulada. 

JANAINA EVALDT DA SILVA  

Na questão de número 27, a letra "d", no gabarito, é a certa por "ss" preencher corretamente 
as lacunas das palavras "aterrissar" e "aerossol". Entretanto, há outra alternativa que se 
encaixa como opção adequada à pergunta, já que é solicitado ao candidato que escolha a 
alternativa que pode ser preenchida com UMA mesma letra e a alternativa de letra b se 
enquadra, pois embora "excremento" possua o dígrafo "xc" e "exotérico" não, a letra que está 
faltando nas lacunas é a "x" e é justamente isso que postula a pergunta: "quais lacunas podem 
ser preenchidas com uma mesma letra?". Caso precisássemos inserir o dígrafo na lacuna de 
excremento e somente a letra "x" na lacuna de exotérico, estaria incorreta e não haveria 
motivo para recorrer à análise, porém visto que há uma possível confusão, peço que, por 
favor, revejam esta correção. Desde já, agradeço! 

CAROLINE MONTEIRO DE SÁ  

Na questão de número 27, a letra "d", no gabarito, é a certa por "ss" preencher corretamente 
as lacunas das palavras "aterrissar" e "aerossol". Entretanto, há outra alternativa que se 
encaixa como opção adequada à pergunta, já que é solicitado ao candidato que escolha a 
alternativa que pode ser preenchida com UMA mesma letra e a alternativa de letra b se 
enquadra, pois embora "excremento" possua o dígrafo "xc" e "exotérico" não, a letra que está 
faltando nas lacunas é a "x" e é justamente isso que postula a pergunta: "quais lacunas podem 
ser preenchidas com uma mesma letra?". Caso precisássemos inserir o dígrafo na lacuna de 
excremento e somente a letra "x" na lacuna de exotérico, estaria incorreta e não haveria 
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motivo para recorrer à análise, porém visto que há uma possível confusão, peço que, por 
favor, revejam esta correção. Desde já, agradeço! 

ADRIANE JAMILY LEAL DA CUNHA  

Na questão de número 27, a letra "d", no gabarito, é a certa por "ss" preencher corretamente 
as lacunas das palavras "aterrissar" e "aerossol". Entretanto, há outra alternativa que se 
encaixa como opção adequada à pergunta, já que é solicitado ao candidato que escolha a 
alternativa que pode ser preenchida com UMA mesma letra e a alternativa de letra b se 
enquadra, pois embora "excremento" possua o dígrafo "xc" e "exotérico" não, a letra que está 
faltando nas lacunas é a "x" e é justamente isso que postula a pergunta: "quais lacunas podem 
ser preenchidas com uma mesma letra?". Caso precisássemos inserir o dígrafo na lacuna de 
excremento e somente a letra "x" na lacuna de exotérico, estaria incorreta e não haveria 
motivo para recorrer à análise, porém visto que há uma possível confusão, peço que, por 
favor, revejam esta correção. Desde já, agradeço. 

PARECER DA BANCA: Conquanto X e C são duas letras diferentes, por si só, isto invalida a 
possibilidade da resposta ser a letra B. Quanto à palavra aterrissar poder ser grafada de duas 
formas, não me parece plausível a afirmação de que tal duplicidade de forma impossibilite o 
candidato de saber como se escreve aerossol. Caso ele não saiba como escrever aerossol, e 
escreva esta palavra com apenas um S, vai escrever aterrissar com apenas um S. Com isto, ele 
só tem a mostrar que não sabe nem de uma coisa e nem de outra. Por sua vez, mesmo que 
aterrissar e aerossol sejam escritas com duas letras, trata-se da mesma letra, portanto UMA 
MESMA LETRA, como está no enunciado. A confusão a ser gerada só se daria pelo 
desconhecimento da forma correta para aerossol e de aterrissar, que é exatamente o foco da 
questão. 

RECURSOS INDEFERIDOS – MANTIDA A LETRA D 

 
Questão 27 – apenas para as provas de Professor de Nível II e 
Educação Especial 
PATRÍCIA CRISTINA MARTINS DE MENDONÇA  

Questão 27 . Gabarito C Questão deve ser anulada, pois todas as alternativas são corretas em 
relacao ao conceitos da teoria piagetiana. "SEGUNDO obra de Piaget, portanto, pode (e deve) 
ajudar ao professor a tornar seu trabalho mais eficiente, pois na teoria piagetiana ele é um 
MEDIADOR, e não um mero transmissor do conhecimento. OU SEJA, ASSIMILACAO, 
ACOMODAÇÃO, EQUILIBRAÇÃO E MEDIAÇÃO. TODAS SAO CONCEITOS DA TEORIA DO PIAGET. 

PARECER DA BANCA: Mediação é um conceito de Vigotski e não de Piaget.  

RECURSO INDEFERIDO – MANTIDA A LETRA D 

 
Questão 28 – apenas para a prova de Professor de Ciências 
OLADIR MORAES QUINDERÉ 

Responsável pelo armazenamento de eletrólidos, límpidos e glicosaminoglicanos são as células 
presente que fazem a função de defesa e feita pelos macrofagos e os plasmocitos e já a função 
de transporte de algumas substâncias só é possível devido os capilares sanguines existente no 
tecido, que fazem o transporte de nutrientes e produtos metabólicas do organismo. Deste 
modo como está na questão o tecido por si só não realiza tais processos e sim estruturas e 
células específicas presente no mesmo. Logo a letra D também não está correta e a letra B 
também segue a mesma linha de explicação da letra D. A questão 28 está muito confusa. 

PARECER DA BANCA: Os tecidos conjuntivos são caracterizados por apresentarem diversos 
tipos de células imersas em grande quantidade de matriz extracelular, que é sintetizada pelas 
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próprias células do tecido e cuja composição caracteriza os diversos tipos de tecidos 
conjuntivos. Dessa maneira, os macrófagos (presentes nos principais tipos de células do 
TECIDO CONJUNTIVO), apresentam como funções fagocitar agentes invasores; alertam o 
sistema imunitário (pois são os apresentadores de antígenos – APCs – despoletando a resposta 
imune) e produzem anticorpos que combatem agentes invasores, (protegendo dessa maneira 
contra possíveis infecções). Isto é, o tecido conjuntivo é a primeira barreira imunológica. 
 

A substância fundamental homogênea e gelatinosa, é constituída por água, sais, 
glicoproteínas. Através dela difundem-se muitas substâncias, que podem então, ser trocadas 
entre as muitas células no interior do tecido conjuntivo ou entre diferentes tecidos vizinhos. 
Atuando, portanto também na distribuição de substâncias. Além disso, o sangue é um tecido 
conjuntivo, responsável por transporte de todas as substâncias, bem como excretas 
metabólicas. Na mesma linha de raciocínio, o tecido conjuntivo também participa do processo 
de regeneração em diferentes órgãos, apresentando consistência variável, podendo se 
apresentar na forma líquida, sólida, flexível e elástica ou como cordões de fibras resistentes. 
 

Diante do exposto a questão continua correta e sua resposta é a letra C. 

RECURSO INDEFERIDO – MANTIDA A LETRA C 

 
Questão 29 – apenas para as provas de Professor de Nível II e 
Educação Especial 
GREICY OLIVEIRA NASCIMENTO 

Questão 29 – No primeiro gabarito apresentou-se a alternativa A, que realmente é a correta. 
Afinal, na abordagem vygotskiana, as interações entre os colegas e a mediação do educador 
fazem da escola um local importante para o desenvolvimento da criança funções psicológicas 
superiores, o desenvolvimento e aprendizagem e a zona de desenvolvimento proximal são 
conceitos que devem estar claros ao nos referirmos aos processos de ensino e aprendizagem 
segundo Vygotsky. 

ANTONIO VALDEMIR DA GAMA 

29 - A letra A está correta, pois a zona de desenvolvimento proximal é onde o professor vai 
fazer intervenções para uma aprendizagem satisfatória e a relação entre pensamento e 
linguagem, pois é por meio da linguagem que o aprendizado é mediado. Portanto segundo 
Vygotski, mediação e zona de desenvolvimento proximal são conceitos clássicos aplicáveis á 
educação. 

MARIA LEIDE TRINDADE MORAIS – NÍVEL II 

29 - A letra A está correta, pois a zona de desenvolvimento proximal é onde o professor vai 
fazer intervenções para uma aprendizagem satisfatória e a relação entre pensamento e 
linguagem, pois é por meio da linguagem que o aprendizado é mediado. Portanto segundo 
Vygotski, mediação e zona de desenvolvimento proximal são conceitos clássicos aplicáveis á 
educação.  

RAQUEL LOBATO LEÃO – NIVEL II 

Na questão 29- fala sobre os conceitos clássicos que são aplicados á Educação, no gabarito 
vocês colocaram como certo a questão B, (mediação e aprendizagem significativa). Sendo que 
as principais teorias desse autor, esta relacionado a zona de desenvolvimento potencial, 
desenvolvimento real, e zona de desenvolvimento proximal. Ou seja essa questão deveria ser 
anulada.  

THAÍS CRISTINA THEODORO MAANA NÍVEL II 

Questão 29 da prova nível II séries iniciais teoria de Vigotski no novo gabarito que saiu foi a 
letra B ,sendo q e a letra A zdp zona de desenvolvimento proximal, peço revisão. 
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PATRÍCIA CASTRO DE ALMEIDA – NÍVEL II 

Questão 29 – No primeiro gabarito apresentou-se a alternativa A, que realmente é a correta. 
Afinal, na abordagem vygotskiana, as interações entre os colegas e a mediação do educador 
fazem da escola um local importante para o desenvolvimento da criança funções psicológicas 
superiores, o desenvolvimento e aprendizagem e a zona de desenvolvimento proximal são 
conceitos que devem estar claros ao nos referirmos aos processos de ensino e aprendizagem 
segundo Vygotsky.  

MILA CRISTIAN REIS DANTAS 

Questão 29 – No primeiro gabarito apresentou-se a alternativa A, que realmente é a correta. 
Afinal, na abordagem vygotskiana, as interações entre os colegas e a mediação do educador 
fazem da escola um local importante para o desenvolvimento da criança funções psicológicas 
superiores, o desenvolvimento e aprendizagem e a zona de desenvolvimento proximal são 
conceitos que devem estar claros ao nos referirmos aos processos de ensino e aprendizagem 
segundo Vygotsky. 

JOGIANE AGUIAR DA SILVA 

29 - A letra A está correta, pois a zona de desenvolvimento proximal é onde o professor vai 
fazer intervenções para uma aprendizagem satisfatória e a relação entre pensamento e 
linguagem, pois é por meio da linguagem que o aprendizado é mediado. Portanto segundo 
Vygotski, mediação e zona de desenvolvimento proximal são conceitos clássicos aplicáveis á 
educação.  

VALCINEIA DE CARVALHO MALTA 

QUESTÃO 29 Peço anulação da questão, pois a letra A está correta porque mediação e zona de 
desenvolvimento proximal são conceitos elaborados por Vigotsky.  

ADRIELE TEXEIRA DE AQUINO  

Questão 29 – No primeiro gabarito apresentou-se a alternativa A, que realmente é a correta. 
Afinal, na abordagem vygotskiana, as interações entre os colegas e a mediação do educador 
fazem da escola um local importante para o desenvolvimento da criança funções psicológicas 
superiores,  

AUXILIADORA RAMOS DE SOUZA 

QUESTÃO 29 Peço anulação da questão, pois a letra A está correta porque mediação e zona de 
desenvolvimento proximal são conceitos elaborados por Vigotsky. QUESTÃO 30 Na questão a 
penas a alternativa "A" está incorreta, as outras opções estão corretas a respeito do 
enunciado.  

PARECER DA BANCA: Após analisados os recursos impetrados sobre a questão em pauta, 
confirmamos a resposta correta para esta questão como a letra A  

RECURSOS ACEITOS – RESPOSTA ALTERADA PARA A LETRA A 

 
Questão 29 – apenas para as provas de Professor de Ciências  
TATIANE DE OLIVEIRA MORAES  

Na questão 29 fala para marcara a alternativa correta. A banca marcou como correta a 
alternativa (B) 1 - brônquio; 2 - bronquíolo; 3 - alvéolos (bronquíolos) Porem, verificando as 
alternativas a correta é a questão (D) 1- traqueia; 2 - brônquio;; 3 - alvéolos (bronquíolos) pois 
mostra a sequencia correta da numeração que está no desenho. 

THAIS HANNA SANTIAGO DA SILVA  

A Questão 29, peço que revisem, a opção correta. Creio que a qual vocês indicaram como 
correta, seja avaliada. Pois creio que seja a opção de letra (D). 
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ROSIANE VIEIRA GUACEBE  

Revisão do gabarito da questão 29. A estrutura indicada no n° 1 da figura é a traqueia e não os 
brônquios como indicado na alternativa do gabarito. 

JOSÉ RAIMUNDO MORAES QUINDERE  

a questão 29 o gabarito diz que a resposta e a letra B, porém a questão correta é a letra D, 
visto que a seta 1, está indicando a traqueia e não brônquios. Deste modo a sequência é 1_ 
traquei,2_bronquio,3_alveolos ou alvéolos pulmonares ( bronquiolos). 

PARECER DA BANCA: Trata-se de uma questão cuja resposta havia sido digitada errada na 
primeira versão do gabarito preliminar, tendo sido corrigida logo após ter sido publicada. 
Portanto, desde a manhã do dia 17 de janeiro que a letra D já consta como a alternativa 
correta para esta questão.  

RECURSOS ACEITOS – RESPOSTA CORRETA (LETRA D) JÁ ALTERADA 

 
Questão 30 – apenas para as provas de Professor de Nível II e 
Educação Especial 
PATRÍCIA CASTRO DE ALMEIDA 

Questão 30 – A questão 30, de início, já se apresenta de maneira equivocada por apresentar o 
termo “portadores de necessidades educacionais especiais” como é a sabido, a Lei nº 13.146 
de 6 de julho de 2015 exclui o termo portadores, além das alternativas B, C e D fazerem parte 
do texto utilizado para a elaboração da questão que consta no site www.assistiva.com.br, 
estando corretas.  

GREICY OLIVEIRA NASCIMENTO 

Questão 30 – A questão 30, de início, já se apresenta de maneira equivocada por apresentar o 
termo “portadores de necessidades educacionais especiais” como é a sabido, a Lei nº 13.146 
de 6 de julho de 2015 exclui o termo portadores, além das alternativas B, C e D fazerem parte 
do texto utilizado para a elaboração da questão que consta no site www.assistiva.com.br, 
estando corretas.  

JOSÉ EDILSON DE LIMA MENDONÇA  

Questão (30) ao que concerne sobre as tecnologias assistivas. O gabarito oficial adotado pela 
Banca Examinadora considerou que o enunciado da questão seria LETRA (B) , com o que não se 
pode concordar, pelo fato de haver também outra alternativa que nos remete a outra opção 
verdadeira sendo a alternativa (D). Para tal argumentação, a autora Bersch,R. (2007, p.31): 
afirma que as tecnologia assistiva é uma expressão utilizada para identificar todo o arsenal de 
recursos e serviços que contribuem para proporcionar , minorar ou ampliar habilidades 
funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover vida independente e 
inclusão”. , Diante dessas considerações, solicito cordialmente à banca Examinadora que se 
promova a anulação da questão. Atenciosamente.. José Edilson de Lima Mendonça 

LAURA COSTALAURA 

Questão 30 PNEE nao são relevantes no contexto escolar 

RAIMUNDA RENÁGELA BELEZA MENDONÇA 

Questão: 30 solicito a impugnação da questão 30 tendo em vista que de acordo com o próprio 
documento do PNE 13.005/2014 sendo assim dentre as alternativa proposta a correta seria a 
letra D e não a letra B como esta no gabarito.  

THAÍS CRISTINA THEODORO MAANA 

Questão 30 da prova nível II séries iniciais pede a afirmativa sobre tecnologias assistivas e com 
o novo gabarito e o anterior também está dando a incorreta,peço revisão. 
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THAIS DE SOUZA QUIRINO 

Questão 30 - Resposta (A) Sobre o contexto das Tecnologias Assistivas, a resposta A afirma que 
elas não são relevantes no contexto escolar. 

SUELEN TELES 

A questão 30 retrata sobre os especiais. A mesma pede afirmativa dela Sua resposta é a letra 
C, pois retrata sobre a inclusão de pessoas especiais no ambiente escolar 

THAÍS CRISTINA THEODORO MAANA 

Questão 30 da prova nível II de séries iniciais ,pedi a afirmativa sobre as tecnologias assistivas 
,e no gabarito saiu a letra A que e incorreta ,peço revisão da questão . Pois as tecnologias 
assistivas são relevantes no contexto escolar e na prova a letra A fala: que não são relevantes , 
e pede a afirmativa. 

MILA CRISTIAN REIS DANTAS 

Questão 30 – A questão 30, de início, já se apresenta de maneira equivocada por apresentar o 
termo “portadores de necessidades educacionais especiais” como é a sabido, a Lei nº 13.146 
de 6 de julho de 2015 exclui o termo portadores, além das alternativas B, C e D fazerem parte 
do texto utilizado para a elaboração da questão que consta no site www.assistiva.com.br, 
estando corretas.  

VERONICA DA SILVA CRUZ 

Questão 30. sobre o PNEE, consta no gabarito que a alternativa correta e a letra A. Porém essa 
alternativa não esta de acordo com os estudos teóricos das tecnologias assistivas, por isso 
peço a revisão dessa questão.  

DANIELA MALTA MARREIRA 

Questão 30: segundo o site www.assistiva.com.br/tassistiva.html as tecnologias assistidas são 
de extrema importância no contexto escolar, visto que esse termo refere-se aos recursos que 
auxiliam na autonomia e desenvolvimento de pessoas PNEE, dessa forma a alternativa A é a 
única que não condiz com o que o enunciado pede.  

PATRÍCIA CRISTINA MARTINS DE MENDONÇA 

Outra questão é a 30 no gabarito tá a letra A. Considero errada a questão, pois o PNEE não é 
irrelevante na educação, ao contrário, pois o mesmo garante direitos aos estudantes com 
necessidades especiais.  

THAÍS CRISTINA THEODORO MAANA 

A questão 30 da prova nível II séries iniciais ,pede a afirmativa sobre tecnologias assistivas e no 
gabarito está a letra A incorreta. 

ADRIELE TEXEIRA DE AQUINO  

Questão 30 – A questão 30, de início, já se apresenta de maneira equivocada por apresentar o 
termo “portadores de necessidades educacionais especiais” como é a sabido, a Lei nº 13.146 
de 6 de julho de 2015 exclui o termo portadores, além das alternativas B, C e D fazerem parte 
do texto utilizado para a elaboração da questão que consta no site www.assistiva.com.br, 
estando corretas.  

VALCINEIA DE CARVALHO MALTA 

QUESTÃO 30 Na questão a penas a alternativa "A" está incorreta, as outras opções estão 
corretas a respeito do enunciado.  

PARECER DA BANCA: Após análise dos recursos, a banca votou favorável ao cancelamento da 
questão, dada a dificuldade posta em se determinar qual resposta seria a mais acertada.  

RECURSOS DEFERIDOS – QUESTÃO ANULADA 
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Questão 30 – apenas para as provas de Professor de Ciências  
JOSÉ RAIMUNDO MORAES QUINDERE  

Questão 30: em relação a teoria d origem da vida a letra D, pode ser considerada verdadeira 

pois segundo os diferentes estudos realizados para tentar explicar o surgimento da vida, todos 

chegaram a mesma conclusão que um ser vivo só pode se gerar a partir de outro ja existente, 

por isso que alguns cientistas acreditam que a vida surgiu fora do planeta e veio para terra 

através de corpos presentes no espaço como meteoro e outros. E a teoria da endosibiose diz 

que os primeiros seres eram autroficos pois devido o planeta não oferecer condições perfeitas 

para alimento, eles eram capazes de fabricar seus próprio alimento, visto que seres autroficos 

são capazes de produzir seus alimentos ( substâncias orgânicas) a partir de substâncias 

inorgânica retiradas do próprio ambiente, fato este que é explicado pelo seu próprio nome 

que diz; autrofico que vem do grego e significa " o próprio ","sozinho " e trophos, que se 

alimenta, ou seja : que se alimenta sozinho ou por si próprio. 

PARECER DA BANCA: Com relação a Hipótese autotrófica, a hipótese mais aceita sobre o 
modo de nutrição dos primeiros seres vivos. Seus defensores argumentam que na Terra 
primitiva não haveria moléculas orgânicas em quantidade suficientes para sustentar a 
multiplicação dos primeiros seres vivos até o surgimento da fotossíntese.  
 

Diante do exposto a questão apresenta duas respostas corretas: letras B e D. 

RECURSO DEFERID – QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 31 apenas para as provas de Professor de Nível II e 
Educação Especial 
ADRIELE TEXEIRA DE AQUINO  

Questão 31 - No primeiro gabarito constava que a alternativa correta seria a D, porém depois 
mudaram para a alternativa A, sendo que é correto afirmar que “as situações dia-a-dia 
apresentam muitas oportunidades para construir situações-problemas” sendo uma afirmativa 
correta, e a questão pede a alternativa que “NÃO É ACERTADO DIZER”.  

RAQUEL LOBATO LEÃO  

Recurso questão 31. Está pedindo para colocar a questão que não é acertado dizer sobre as 
situações problemas. Ficando evidente que dentre as questões não é correto dizer que uma 
limitação do ensino baseado em situações - problema é a impossibilidade de exercício no 
campo teórico das áreas de conhecimento abordadas, por ser uma atividade eminentemente 
prática. Deixando claro que trabalhar com situações problemas não se limita apenas a 
atividades práticas, mas faz relações com a teoria. A questão dada como certa no gabarito, 
letra A, não condiz com a pergunta da questão. Peço analise dessa resposta e anulamento da 
questão. 

PATRÍCIA CASTRO DE ALMEIDA 

Questão 31 - No primeiro gabarito constava que a alternativa correta seria a D, porém depois 
mudaram para a alternativa A, sendo que é correto afirmar que “as situações dia-a-dia 
apresentam muitas oportunidades para construir situações-problemas” sendo uma afirmativa 
correta, e a questão pede a alternativa que “NÃO É ACERTADO DIZER”.  

THAÍS CRISTINA THEODORO MAANA 

Questão 31 pede a não e acertado em dizer sobre as situações problemas e com o novo 
gabarito que saiu a pouco letra A e o que e certo a dizer e pede o que não e certo,peço revisão 
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GREICY OLIVEIRA NASCIMENTO 

Questão 31 - No primeiro gabarito constava que a alternativa correta seria a D, porém depois 
mudaram para a alternativa A, sendo que é correto afirmar que “as situações dia-a-dia 
apresentam muitas oportunidades para construir situações-problemas” sendo uma afirmativa 
correta, e a questão pede a alternativa que “NÃO É ACERTADO DIZER”.  

PARECER DA BANCA: Embora não entendamos porque se menciona nos reclames acima uma 
alternativa correta diferente da que se encontra no gabarito preliminar desde a noite do dia 16 
de janeiro, postado algumas horas após o término da prova, a alternativa correta para esta 
questão sempre foi, continuou todo este tempo e continuará sendo a alternativa D 

RECURSOS ACEITOS – RESPOSTA ALTERADA PARA A LETRA D 

 
Questão 31 apenas para as provas de Professor de Língua Inglesa 
VALÉRIA FRANÇA DOS SANTOS 

Questão 31, por que a alternativa correta é a "A", sendo que a opção "B" está correta, pois o 
ing- da palavra entering se encontra no gerúndio. então, vamos ter duas opções corretas e não 
uma???. Portanto, verifiquem, por favor. Att. Valéria Santos. 

PARECER DA BANCA: Apenas a alternativa A responde corretamente ao enunciado, uma vez 
que a explicação para o uso do –ING neste caso é a que consta nela. 

RECURSO INDEFERIDO – MANTIDA A LETRA A 

 
Questão 31 – apenas para as provas de Professor de Geografia 
Elizete Beleza Mendonça  

Por meio deste solicito a impugnação da questão 31 Docente Geografia do PSS 2022 , que 
divulga a alternativa (A) como correta, no qual afirma que " Alteração na qualidade dos 
recursos hídricos" NÃO está associado a mineração. No entanto de acordo com (MECHI e 
SANCHES, 2010) "regime hidrológico dos cursos d’água e dos aquíferos pode ser alterado por 
escavações ou quando se faz uso desses recursos na lavra para desmonte hidráulico e 
beneficiamento de minérios, podendo também causar o rebaixamento do lençol freático" . 
Sendo assim a alternativa mais adequada é a (B). 

PARECER DA BANCA: Após análise do recurso e da alternativa publicada como correta para 
esta questão no gabarito preliminar, constatou-se que, de fato, a resposta correta para a 
questão proposta é a que consta da alternativa B, e não a que consta da letra A. 

RECURSO ACEITO – RESPOSTA ALTERADA PARA A LETRA B 

 
Questão 31 – apenas para as provas de Professor História 
Jackson Ferreira da Silva Santos 

Por meio deste venho respeitosamente solicitar a revisão da 31 PSS SEMED/PMH 2022 Segue a 
questão: 31. Quem criou o Estado do Maranhão e do Grão Pará em 1621? (A) Os portugueses 
(B) Os espanhóis (C) Os brasileiros (D) Os nativos da região. O gabarito desta questão considera 
a alternativa (A) Os portugueses como a alternativa correta o que respeitosamente contesto e 
com as seguinte argumentações: Argumento 01 a União Ibérica, A União Ibérica, que ocorreu 
entre 1580 e 1640, foi a unificação das Coroas espanhola e portuguesa a partir da crise 
sucessória do trono português. Essa crise de sucessão decretou o fim da Dinastia de Avis e 
coroou o rei Filipe II, da Espanha, como rei tanto de Portugal quanto da Espanha. 
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-foi-uniao-iberica.htm Sendo assim a de 
se considerar que embora o rei espanhol também fosse rei português a nacionalidade do 
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mesmo era espanhola e a criação do estado do Maranhão e Grão Para surge neste contexto o 
de o soberano absolutista era Espanhol, sendo assim afirmar que a criação deste estado é 
portuguesa seria anular o poder real do soberano ESPANHOL. Argumento 2 Tratado de 
Tordesilhas e tratado de Madri. https://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Madrid_(1750) 
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/tratado-de-tordesilhas.htm As referências acima são 
de 02 tratados feitos entre espanhóis e portugueses o tratado de TORDESILHAS E O TRATADO 
DE MADRI. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo feito entre os reinos de Portugal e 
Espanha, em 7 de junho de 1494, que definiu os limites das áreas de exploração entre ambos 
na América do Sul. A divisão se daria a partir de um meridiano estabelecido a 370 léguas de 
Cabo Verde. Nessa partição, as terras descobertas a oeste da linha imaginária pertenceriam 
aos espanhóis e as terras descobertas a leste pertenceriam aos portugueses. O fim do tratado 
se deu com a formação da União Ibérica, quando os reinos de Portugal e Espanha foram 
unificados. Fim do Tratado de Tordesilhas O Tratado de Tordesilhas foi extinto quando a 
Espanha anexou Portugal à sua monarquia, instituindo a União Ibérica (1580-1640). Como os 
dois reinos estavam unidos, não fazia mais sentido haver uma linha dividindo suas posses. Os 
portugueses puderam, então, organizar expedições para o interior do Brasil no intuito de 
encontrar metais preciosos. Sendo assim é impossível considerar a criação do estado do 
Maranhão e Grão Pará por Portugal pelo fato da anexação de Portugal a Espanha e nesta 
época a maior parte das terras da região que seria criada de acordo com o tratado de 
Tordesilhas seriam da Espanha. O Tratado de Madri que reconheceu o território Brasileiro 
muito próximo da atual formação só foi assinado em 1750. Dado a solidez das fontes históricas 
solicito respeitosamente o cancelamento da questão pois a alternativa correta deveria 
explanar :(Os espanhóis no contexto da União Ibérica, quando Portugal estava anexado aos 
domínios da coroa espanhola) Aguardando deferimento.  

VALCINEIA DE CARVALHO MALTA 

QUESTÃO 31 A questão "D" estava correta no primeiro gabarito,  

AUXILIADORA RAMOS DE SOUZA 

QUESTÃO 31 A questão "D" estava correta no primeiro gabarito,  

MILA CRISTIAN REIS DANTAS 

Questão 31 - No primeiro gabarito constava que a alternativa correta seria a D, porém depois 
mudaram para a alternativa A, sendo que é correto afirmar que “as situações dia-a-dia 
apresentam muitas oportunidades para construir situações-problemas” sendo uma afirmativa 
correta, e a questão pede a alternativa que “NÃO É ACERTADO DIZER”.  

PARECER DA BANCA: Após análise dos recursos, a banca votou pelo cancelamento da questão, 
dada a dificuldade posta em se determinar qual resposta seria a mais acertada, diante das 
fontes apresentadas pelo primeiro impetrante.  

RECURSOS DEFERIDOS – QUESTÃO ANULADA 

 
Questão 32 – apenas para as provas de Professor de Nível II e 
Educação Especial 
ALDIMAR VIEIRA GUACEBE 

32 - Sobre o processo de elaboração e aprovação da Base Nacional Comum Curricular e 
aprovação ( BNCC) a qual consta no gabarito que a letra B está correta, sendo que a BNCC não 
trata de exclusão e nem opressão com a criança e a sua família. O objetivo da mesma é 
transformar a educação brasileira para que todos os estudantes em todo país e independente 
de condições econômicas e classe social, adquira as mesmas aprendizagens essenciais, uma 
vez que a educação é direito de todos. Portanto a letra B não está correta, sendo que não tem 
opção das questões I e III estarem corretas, a letra C está correta.  
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ANTONIO VALDEMIR DA GAMA 

 32 - Sobre o processo de elaboração e aprovação da Base Nacional Comum Curricular e 
aprovação ( BNCC) a qual consta no gabarito que a letra B está correta, sendo que a BNCC não 
trata de exclusão e nem opressão com a criança e a sua família. O objetivo da mesma é 
transformar a educação brasileira para que todos os estudantes em todo país e independente 
de condições econômicas e classe social, adquira as mesmas aprendizagens essenciais, uma 
vez que a educação é direito de todos. Portanto a letra B não está correta, sendo que não tem 
opção das questões I e III estarem corretas, a letra C está correta. 

MARIA LEIDE TRINDADE MORAIS 

32 - Sobre o processo de elaboração e aprovação da Base Nacional Comum Curricular e 
aprovação ( BNCC) a qual consta no gabarito que a letra B está correta, sendo que a BNCC não 
trata de exclusão e nem opressão com a criança e a sua família. O objetivo da mesma é 
transformar a educação brasileira para que todos os estudantes em todo país e independente 
de condições econômicas e classe social, adquira as mesmas aprendizagens essenciais, uma 
vez que a educação é direito de todos. Portanto a letra B não está correta, sendo que não tem 
opção das questões I e III estarem corretas, a letra C está correta. 

CLÁUDIA PAES DE ALMEIDA  

Solicito a averiguação da questão de número 32 da prova de professor nível II. Em que a 
mesma se refere: Uma análise crítica de sua implementação (BNCC) permite -nos afirmar, 
dentre outras coisas, que: Acredito que a resposta deveria ser anulada, pois não tem como a 
BNCC ser implantada dando espaço para uma possível proposição de testes e medidas de larga 
escala para medir as capacidades infantis, servindo, nesse caso para opressão exclusão das 
crianças e suas famílias, sobretudo as de baixa renda. 

JOGIANE AGUIAR DA SILVA 

32 - Sobre o processo de elaboração e aprovação da Base Nacional Comum Curricular e 
aprovação ( BNCC) a qual consta no gabarito que a letra B está correta, sendo que a BNCC não 
trata de exclusão e nem opressão com a criança e sua família. O objetivo da mesma é 
transformar a educação brasileira para que todos os estudantes em todo país e independente 
de condições econômicas e classe social, adquira as mesmas aprendizagens essenciais, uma 
vez que a educação é direito de todos. Portanto a letra B não está correta, sendo que não tem 
opção das questões I e III estarem corretas, a letra C está correta. 

ADRIELE TEXEIRA DE AQUINO  

Questão 32, na qual há um erro nas alternativas. No gabarito está letra (D) como certa, porém 
conforme a BNCC a questão II se distancia dos princípios estabelecido por ela! A Base 
estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes 
desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Orientada pelos seus princípios éticos, políticos 
e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Desse modo, a 
Base soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana 
integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva." (BNCC,2017), 
deste modo ela não serve como opressão, exclusão. As opções corretas seria a I e III, como não 
há essa alternativa, a questão precisaria ser cancelada ou revista.  

AUXILIADORA RAMOS DE SOUZA 

QUESTÃO 32 Todas as alternativas em relação ao enunciado estão incorretas. QUESTÃO 33 A 
alternativa B estava correta no primeiro gabarito.  

VALCINEIA DE CARVALHO MALTA 

QUESTÃO 32 Todas as alternativas em relação ao enunciado estão incorretas.  

PARECER DA BANCA: Embora não entendamos porque se menciona nos reclames acima uma 
alternativa correta diferente da que se encontra no gabarito preliminar desde a noite do dia 16 
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de janeiro, postado algumas horas após o término da prova, a alternativa correta para esta 
questão sempre foi, continuou todo este tempo e continuará sendo a alternativa D. Para 
aqueles que, por ventura, insistam em discordar desta alternativa, pedimos que leiam esta 
fonte como referência:  
BARBOSA, Ivone G.; SILVEIRA, Telma A. T. M.; SOARES, Marcos Antônio. A BNCC da Educação 
Infantil e suas contradições: regulação versus autonomia. Revista Retratos da Escola, Brasília, 
v. 13, n. 25, p. 77-90, jan./mai. 2019. Disponível em: <http//www.esforce.org.br> 

RECURSOS INDEFERIDOS – FICA MANTIDA A LETRA D 

 
Questão 33 – apenas para as provas de Professor de Nível II e 
Educação Especial 
GREICY OLIVEIRA NASCIMENTO 

Questão 33 – conforme o texto de José Geraldo Silveira Bueno que tem como título “função 
social da escola e organização do trabalho pedagógico” discute sobre o que é perguntado, e na 
p. 6 é descrito que “a escola possui formas de organização, normas e procedimentos que NÃO 
SÃO meramente aspectos formais de sua estrutura”, assim NÃO TEM COMO A ALTERNATIVA 
CORRETA ser a letra D e sim a letra “B” do primeiro gabarito.  

ADRIELE TEXEIRA DE AQUINO  

Questão 33 – conforme o texto de José Geraldo Silveira Bueno que tem como título “função 
social da escola e organização do trabalho pedagógico” discute sobre o que é perguntado, e na 
p. 6 é descrito que “a escola possui formas de organização, normas e procedimentos que NÃO 
SÃO meramente aspectos formais de sua estrutura”, assim  

JOSÉ EDILSON DE LIMA MENDONÇA  

QUESTÃO (33) Ao que concerne sobre a função social da escola. O gabarito oficial adotado 
pela Banca Examinadora considerou que o enunciado da questão seria LETRA(B), com o que 
não se pode concordar. Em decorrência da alternativa (D) também está correta, Segundo 
Libâneo (2015), um dos princípios da organização e gestão escolar participativa é o da 
autonomia das escolas e da comunidade educativa. Examinando esse princípio, o autor 
explicita que “autonomia de uma instituição significa ter poder de decisão sobre seus 
OBJETIVOS , PROCEDIMENTOS e SUAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO , manter-se relativamente 
independente do poder central, administrar livremente recursos financeiros. Assim, as escolas 
podem traçar seu próprio caminho, envolvendo professores, alunos, funcionários, pais e 
comunidade próxima, que se tornam corresponsáveis pelo êxito da instituição. Dessa forma, a 
organização da escola se transforma em instância educadora, espaço de trabalho coletivo e de 
aprendizagem. Diante dessas considerações, requer-se que se promova a anulação da questão 
ou alteração no gabarito. Atenciosamente... José Edilson de Lima Mendonça 

PARECER DA BANCA: Para se certificar da resposta dada como correta, busque-se como fonte> 
BUENO, José Geraldo S. Função social da escola e organização do trabalho pedagógico. Educar, 
Curitiba, n. 17, p. 101-110, 2001.  

RECURSOS ACEITOS – RESPOSTA CORRETA É A ALTERNATIVA B 

 
Questão 33 – apenas para as provas de Professor de História 
JACKSON FERREIRA DA SILVA SANTOS  

Por meio deste venho respeitosamente solicitar a revisão da 33 PSS SEMED/PMH 2022 Segue a 
questão: 33 Qual era o nome do programa de rádio criado em 1935 durante a Era Vargas no 
qual eram propagandeados os feitos do então governo. (A) A voz do Brasil (B) Vargas e o povo 



PSS SEMED PMH 2022 
DOCENTE - SUPERIOR 
 

44 
 

RESPOSTAS AOS RECURSOS 

(C) Voz do Povo (D) A hora do Brasil De forma respeitosa solicito a esta banca analise da 
questão acima pois a mesma dá como correta a alternativa (D) o que não esta correto. Abaixo 
citarei várias fontes que mostram que o nome do referido programa quando foi criado era: ( 
PROGRAMA NACIONAL) somente em 1938 ele recebeu o nome: ( A HORA DO BRASIL) por fim 
em 1962 recebeu o nome que tem até hoje: (A VOZ DO BRASIL) Sendo assim, por sequer 
constar o primeiro nome: ( PROGRAMA NACIONAL) entre as alternativas solicito o 
cancelamento da mesma pela claridade das fontes históricas, inclusive dos oficiais do Governo; 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-07/voz-do-brasil-86-anos-conheca-quem-
faz-o-programa https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Voz_do_Brasil 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-07/voz-do-brasil-86-anos-conheca-quem-
faz-o-programa  

PARECER DA BANCA: Após análise do recurso acima e das fontes fornecidas, constatou-se que, 
de fato, o impetrante nos apresenta uma alternativa de resposta que não consta dentre as 
opções oferecidas, restando a esta banca decidir pelo cancelamento da questão. Nossa 
gratidão pela colaboração. 

RECURSO DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 
Questões 33 e 35 – apenas para a prova de Educação Física 
ELISÂNGELA DE OLIVEIRA COSTA PEREIRA 

Conhecimentos específicos II As questões 33 e 35 são questões que para serem respondidas 

necessitaria a leitura específica de duas obras ( Livro lazer e recreação de Nelson Carvalho e o 

livro metodologia do ensino de coletivos de autores (1992). Porém, no edital, em 

conhecimentos específicos, não foi mencionado como conteúdo de estudo os referidos livros. 

As questões só seriam possíveis de serem respondidas corretamente se houvesse a leitura 

anterior das obras. 

PARECER DA BANCA: Seu reclame procede. A professora elaboradora parece não ter atentado 

para as orientações que lhe foram passadas sobre a restrição das questões aos conteúdos 

anunciados nos editais. A Banca decidiu anular questões elaboradas fora do contexto 

apresentado nos editais e, por esta razão, uma vez reclamada, estamos procedendo com a 

anulação destas questões. 

RECURSO DEFERIDO – QUESTÕES ANULADAS 

 
Questão 34 – apenas para as provas de Professor de Geografia 
ELOISIO DOS SANTOS 

com relação a 34ª questão venho discordar da resposta apresentada por esta comissão, pois 
vamos ter três períodos: primeiro a pecuária, no período imperial, segundo a cana de açúcar e 
depois por ultimo é que vem o café, estes no sistema colonial e não no período imperial. Mas, 
foi em meados do século XIX que outro produto começa a ganhar espaço na produção 
nacional: o café. O cultivo do açúcar era mais caro, demandava maior número de 
trabalhadores e exigia mais da terra, enquanto o café era um produto mais barato de produzir, 
exigia menos da terra e era possível com um número menor de trabalhadores, o que 
significava que era um produto mais lucrativo. o novo produto de destaque era produzido no 
Sudeste. Inicialmente o café era produzido no Rio de Janeiro, e, aos poucos, a produção foi se 
interiorizando, até chegar no estado de São Paulo, que possuía a terra ideal para o seu plantio. 
Foi em meados do século XIX que o café ganhou protagonismo nas relações econômicas do 
país, e, consequentemente, São Paulo passou a protagonizar a vida política da nação Então a 
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resposta mais conveniente seria a letra ( B ) pecuária que foi inicialmente a primeira atividade 
econômica que proporcionou o desbravamento e povoamento do interior do Brasil. Vale Sali-
entar que além de servir para o abastecimento da população a atividade pecuarista também 
consolidou um próspero comércio de animais usados para o transporte de pessoas e mercado-
rias. então não podemos confundir a região Sudeste com o interior do Brasil. ciente que terei 
meus recursos analisados com muita serenidade, agradeço carinhosamente vossa atenção. 

PARECER DA BANCA: Dentre as atividades citadas pelo primeiro impetrante, aquela que, 
durante o Período Imperial, prosperou mais, levando as pessoas das cidades para o campo e, 
logo que a República foi proclamada, passou a importar mão de obra até da Europa para 
empregar em suas atividades foi a atividade cafeeira. Apesar da importância da pecuária, não 
foi esta atividade que causou a onda de ocupação do país no período imperial, muito embora 
esteja certo o recursante quando faz a observação que o interior do país não se restringia 
apenas ao Sudeste. No entanto, temos que observar que foi no Sudeste (Vale do Paraíba e São 
Paulo) onde a terra era mais propícia à produção do café. Foi neste ciclo que São Paulo ganhou 
mais importância no mercado e economia do país. Portanto, fica mantida a letra C como 
resposta correta. 

RECURSO NEGADO – MANTIDA A ALTERNATIVA C 

 
Questão 34 – apenas para as provas de Professor de Nível II e 
Educação Especial 
ALDIMAR VIEIRA GUACEBE 

34 - Na questão 34 a letra C está incorreta, sendo que a BNCC é um documento NORMATIVO, e 
não PRATICAMENTE NORMATIVO como está na questão. 

RAIMUNDA RENÁGELA BELEZA MENDONÇA 

Questão; 34 Solicito a impugnação da questão , pois de acordo com a questão na qual o 
gabarito diz que a correta é a letra (B) porem como a própria BNCC ressalta ela é um 
documento NORMATIVO e não PRATICAMENTE normativo com está na questão. sendo assim a 
questão correta seria a letra (B). 

JOSÉ EDILSON DE LIMA MENDONÇA 

QUESTÃO ( 34). Ao que concerne especificadamente sobre o ensino fundamental, O gabarito 
oficial adotado pela Banca Examinadora considerou que o enunciado da questão seria 
ALTERNATIVA(D) , com o que não se pode concordar. Neste sentido, a banca considerou a 
alternativa (D) Visto que na própria Base é possível afirmar conforme o trecho introdutório 
que a mesma é Elaborada por especialistas de todas as áreas do conhecimento, a Base é um 
documento completo e contemporâneo, que corresponde às demandas do estudante desta 
época, preparando-o para o futuro. Consequentemente, a única alternativa passível de ser 
incorreta seria LETRA(C) Visto que a BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR é um documento 
de caráter normativo OBRIGATÓRIO que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendi-
zagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades 
da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). 
Diante dessas considerações, requer-se que se promova a alteração do gabarito 

MARLENE DOS SANTOS CUNHA  

A questão 34.a resposta seria:A no gabarito esta C 

MILA CRISTIAN REIS DANTAS 

Questão 34 – A questão 34 apresenta-se de maneira mal elaborada, na qual trata inicialmente 
sobre o objetivo do ensino do ensino fundamental se referindo “ESPECIFICAMENTE” sobre o 
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ensino fundamental, desta forma a alternativa A apresenta uma análise crítica sobre a BNCC 
não tratando especificamente do ensino fundamental. Sugere-se que esta questão seja 
anulada devido a sua escrita e apresentação estarem equivocadas e desconectada do 
enunciado da questão.  

VERONICA DA SILVA CRUZ 

Questão 34. sobre as linhas gerais da BNCC, peço a revisão dessa questão no gabarito que não 
esta de acordo com a alternativa correta. 

PATRÍCIA CRISTINA MARTINS DE MENDONÇA 

Outra questão 34. No gabarito está a D. E pede a resposta não adequada. Cosnidera-se 
também a letra C não adequada pois no texto fala que a BNCC é um documento 
"praticamente" normativo, e sabemos que a BNCC é normativo, não existe dúvida na lei. Por 
isso a questão deve ser anulada pois está em contradição com as outras alternativas. 

ADRIELE TEXEIRA DE AQUINO  

Na questão 34, segundo o enunciado é solicitado para marcar a alternativa que não é 
adequado afirmar. No gabarito a questão correta está a letra(D). Porém a questão que não é 
adequado afirmar é a questão (B), pois a participação dos docentes foram ativas e não teve 
configuração de marginalização e nem de escassez. Todas referencias da base nacional comum 
apontam a presença e participação dos docentes no texto final. como podem observar no link: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/historico.  

GREICY OLIVEIRA NASCIMENTO 

Questão 34 – A questão 34 apresenta-se de maneira mal elaborada, na qual trata inicialmente 
sobre o objetivo do ensino do ensino fundamental se referindo “ESPECIFICAMENTE” sobre o 
ensino fundamental, desta forma a alternativa A apresenta uma análise crítica sobre a BNCC 
não tratando especificamente do ensino fundamental. Sugere-se que esta questão seja 
anulada devido a sua escrita e apresentação estarem equivocadas e desconectada do 
enunciado da questão.  

ADRIELE TEXEIRA DE AQUINO  

Questão 34 – A questão 34 apresenta-se de maneira mal elaborada, na qual trata inicialmente 
sobre o objetivo do ensino do ensino fundamental se referindo “ESPECIFICAMENTE” sobre o 
ensino fundamental, desta forma a alternativa A apresenta uma análise crítica sobre a BNCC 
não tratando especificamente do ensino fundamental. Sugere-se que esta questão seja 
anulada devido a sua escrita e apresentação estarem equivocadas e desconectada do 
enunciado da questão.  

ALDIMAR VIEIRA GUACEBE 

34 - Na questão 34 a letra C está incorreta, sendo que a BNCC é um documento NORMATIVO, e 
não PRATICAMENTE NORMATIVO como está na questão. 

JOGIANE AGUIAR DA SILVA 

Questão 34 - A questão incorreta da mesma é a letra c, pois a BNCC é um documento 
NORMATIVO, não praticamente normativo como diz  

VALCINEIA DE CARVALHO MALTA 

QUESTÃO 34 Não concordo com a resposta do primeiro e nem do segundo gabarito. A 
alternativa B é a correta segundo o enunciado pois mesmo que os professores não 
MARGINALIZADOS, pois de uma maneira ou de outra participaram da produção nos textos da 
BNCC. QUESTÃO 35 Peço anulação da questão, pois toda 

AUXILIADORA RAMOS DE SOUZA 

QUESTÃO 34 Não concordo com a resposta do primeiro e nem do segundo gabarito. A 
alternativa B é a correta segundo o enunciado pois mesmo que os professores não 
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MARGINALIZADOS, pois de uma maneira ou de outra participaram da produção nos textos da 
BNCC.  

PARECER DA BANCA: O processo de elaboração da BNCC pouco ou nada levou em 
consideração pesquisas recentes da área da Educação ou as experiências dos profissionais da 
Educação Básica. Para maiores referências que fundamentam a resposta dada, consultar: 
ORNELLAS, Janaína F.; SILVA, Luana C. O Ensino Fundamental da BNCC: proposta de um 
currículo na contramão do conhecimento. Rev. Espaço do Currículo (online), João Pessoa, v. 
12, n. 2, p. 309-325, maio/ago., 2019. 

RECURSO NEGADO – MANTIDA A ALTERNATIVA D 

 
Questão 35 – apenas para as provas de Professor de Nível II e 
Educação Especial 
JOGIANE AGUIAR DA SILVA 

Questão! 35 - O conteúdo da mesma não estava no edital. 

PATRÍCIA CASTRO DE ALMEIDA 

Questão 35 – a questão 35 apresenta a alternativa D como sendo a correta, assim entende-se 
que a medicalização da educação NÃO é necessária no contexto educativo já que a questão 
solicita a alternativa que “não é correta dizer”, assim sendo solicito que seja revisto esta 
questão afinal, a medicalização da educação É SIM NECESSÁRIA no contexto educativo. OBS: 
Solicito uma justificativa do motivo das provas para professores nível II, serem IGUAIS para 
orientador pedagógico, sendo que são áreas de atuação diferentes e editais diferentes. 

GREICY OLIVEIRA NASCIMENTO 

Questão 35 – a questão 35 apresenta a alternativa D como sendo a correta, assim entende-se 
que a medicalização da educação NÃO é necessária no contexto educativo já que a questão 
solicita a alternativa que “não é correta dizer”, assim sendo solicito que seja revisto esta 
questão afinal, a medicalização da educação É SIM NECESSÁRIA no contexto educativo. No 
mais, peço mais respeito pelos candidatos. 

MILA CRISTIAN REIS DANTAS 

Questão 35 – a questão 35 apresenta a alternativa D como sendo a correta, assim entende-se 
que a medicalização da educação NÃO é necessária no contexto educativo já que a questão 
solicita a alternativa que “não é correta dizer”, assim sendo solicito que seja revisto esta 
questão afinal, a medicalização da educação É SIM NECESSÁRIA no contexto educativo. 

ADRIELE TEXEIRA DE AQUINO  

Questão 35 – a questão 35 apresenta a alternativa D como sendo a correta, assim entende-se 
que a medicalização da educação NÃO é necessária no contexto educativo já que a questão 
solicita a alternativa que “não é correta dizer”, assim sendo solicito que seja revisto esta 
questão afinal, a medicalização da educação É SIM NECESSÁRIA no contexto educativo. Espero 
que repensem essas questões! Boa noite obrigada. 

AUXILIADORA RAMOS DE SOUZA 

QUESTÃO 35 Peço anulação da questão, pois todas as alternativas estão corretas. 

PARECER DA BANCA: Sobre o primeiro questionamento, de fato, o reclame procede. O 
professor elaborador parece não ter atentado para as orientações que lhe foram passadas 
sobre a restrição das questões aos conteúdos anunciados nos editais. A Banca decidiu anular 
questões elaboradas fora do contexto apresentado nos editais e, por esta razão, uma vez 
reclamada, estamos procedendo com a anulação desta questão. 
 

No tocante ao segundo questionamento feito neste bloco, temos a esclarecer que decidimos 
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aplicar uma mesma prova para cargos que demandam profissionais egressos de um mesmo 
curso e que teriam o domínio do mesmo conteúdo. Isto já havia sido colocado nos Editais 02 e 
03 quando os conteúdos programáticos restaram sendo os mesmos. 

RECURSO DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 


