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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, 

que insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no EDITAL DO CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 45/2014, PARA PROVIMENTO DE CARGOS PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO. 

 
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

558001205 Marlucia Da Costa Professor EBTT - 1º Segmento do Ensino Fundamental 

558002928 Marcelle De Oliveira Bezerra Professor EBTT - 1º Segmento do Ensino Fundamental 

558003227 Giuliano Da Silva Griffo Costa Professor EBTT - 1º Segmento do Ensino Fundamental 

558003390 Osení Maria Raimundo Professor EBTT - 1º Segmento do Ensino Fundamental 

558003733 Wanessa Almeida Maciel Da Silva Professor EBTT - 1º Segmento do Ensino Fundamental 

558005546 Pedro Esteves De Freitas Professor EBTT - 1º Segmento do Ensino Fundamental 

558005775 Susan Kratochwill Professor EBTT - 1º Segmento do Ensino Fundamental 

558006167 Patricia Gurgel Professor EBTT - 1º Segmento do Ensino Fundamental 

558008151 Camile Jantalia Barbosa Professor EBTT - 1º Segmento do Ensino Fundamental 

558009377 Monique Lopes Gouvea Da Silva Professor EBTT - 1º Segmento do Ensino Fundamental 

558011760 Ivani Alves Rodrigues Professor EBTT - 1º Segmento do Ensino Fundamental 

558012022 Paula Cristina Lace De Moraes Suzano Pereira Professor EBTT - 1º Segmento do Ensino Fundamental 

558013085 Tatiana Rodrigues França Professor EBTT - 1º Segmento do Ensino Fundamental 

558000745 Gianne Maria Montedônio Chagastelles Professor EBTT - Artes Visuais 

558001628 Filipe Lázaro Alvernaz Professor EBTT - Artes Visuais 

558002192 Leonardo Oliveira Monteiro Professor EBTT - Artes Visuais 

558002491 José Minerini Neto Professor EBTT - Artes Visuais 

558003174 André Dias Pires Professor EBTT - Artes Visuais 

558006652 Leandro Barbosa Da Cunha Professor EBTT - Artes Visuais 

558007723 Gabriel Cerqueira Leite Martire Professor EBTT - Artes Visuais 

558008617 Arthur Batista Cordeiro Professor EBTT - Artes Visuais 

558010419 Rodrigo Mendes Affonso Professor EBTT - Artes Visuais 

558011410 Aishá Terumi Kanda Professor EBTT - Artes Visuais 
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558011717 Sergio Ramos Professor EBTT - Artes Visuais 

558011999 Sirlene Ribeiro Alves Professor EBTT - Artes Visuais 

558001233 Luciana Maria De Jesus Baptista Gomes Professor EBTT - Biologia 

558001841 Guilherme De Rezende Dias Professor EBTT - Biologia 

558001950 Tatiana Luna Gomes Da Silva Professor EBTT - Biologia 

558002238 Vanessa De Almeida Moreira Professor EBTT - Biologia 

558002733 Sydney Jorge De Souza Junior Professor EBTT - Biologia 

558002763 Fernanda Bittencourt De Assumpção Victorio Professor EBTT - Biologia 

558003158 Natalia Collares De Moura Professor EBTT - Biologia 

558003172 Tabatta Dos Santos Da Silva Professor EBTT - Biologia 

558003680 Flavia Garcia Professor EBTT - Biologia 

558005275 Bruno Barufatti Grisolia Professor EBTT - Biologia 

558006005 Roberta Mariano Silva Professor EBTT - Biologia 

558006261 Viviane Wallerstein Mignone Dantas Professor EBTT - Biologia 

558008396 Tatiane Andrade Costa Professor EBTT - Biologia 

558009108 Christine Lourenço Amorim Pereira Professor EBTT - Biologia 

558009116 Letícia Loss De Oliveira Professor EBTT - Biologia 

558010221 Leonardo De Carvalho Garcia Professor EBTT - Biologia 

558004728 Ana Luísa De Cerqueira Leite Duboc Professor EBTT - Ciência da computação 

558005792 Fabrício Raphael Silva Pereira Professor EBTT - Ciência da computação 

558006349 Soraia Pacheco De Almeida Silva Felicio Professor EBTT - Ciência da computação 

558010995 Anderson Alves De Albuquerque Professor EBTT - Ciência da computação 

558012483 Raphael Freitas Pereira Professor EBTT - Ciência da computação 

558013089 Érico Travassos Lemos Professor EBTT - Ciência da computação 

558000129 Fabio Patrick Dias Bastos Professor EBTT - Desenho 

558001353 Isabel Barros Fiaux Dos Santos Professor EBTT - Desenho 

558002329 Beatriz Dos Ramos Pinto Professor EBTT - Desenho 

558005744 Valderlei Da Cunha Medeiros Professor EBTT - Desenho 

558006613 Vera Lucia Fernandes Sellanes Professor EBTT - Desenho 

558009517 Natália Mafra Lessa Eloy Professor EBTT - Desenho 

558010469 Cristina Jardim Batista Professor EBTT - Desenho 

558000128 Isadora Araújo Do Nascimento Professor EBTT - Educação Física 

558000664 Andressa Brasil Barbeito Professor EBTT - Educação Física 

558000890 Leandro Guimaraes Vargas Professor EBTT - Educação Física 

558001094 Marcelo Luiz De Souza Professor EBTT - Educação Física 

558001547 Marcio De Oliveira Ramos Professor EBTT - Educação Física 

558002909 Mariana Gaglianone Da Cruz Professor EBTT - Educação Física 

558003389 Tais De Almeida Costa Professor EBTT - Educação Física 

558003723 Vivian Machado Dutra Professor EBTT - Educação Física 

558003894 Lisia Costa Gonçalves De Araujo Professor EBTT - Educação Física 

558004631 Fernando Dias De Oliveira Professor EBTT - Educação Física 

558005604 Leandro Carmo De Assumpção Rabello Professor EBTT - Educação Física 

558006142 Sidnei Jorge Fonseca Junior Professor EBTT - Educação Física 

558006358 Lorrana De Oliveira Lessa Professor EBTT - Educação Física 

558007120 Roberto Martins Costa Professor EBTT - Educação Física 

558008068 Fábio Narduchi De Paula Professor EBTT - Educação Física 
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558008620 Pedro Vieira Sarmet Moreira Professor EBTT - Educação Física 

558009247 Cristiane Jordano De Barros Professor EBTT - Educação Física 

558009300 Fabio Nunes De Araujo Professor EBTT - Educação Física 

558009535 Mario Hermes Feitoza Professor EBTT - Educação Física 

558010634 Gustavo Machado Soares Franco Professor EBTT - Educação Física 

558011219 Vivian Liane Mattos Pinto Professor EBTT - Educação Física 

558012228 Renata Mesquita Firmo Professor EBTT - Educação Física 

558000949 Jéssica Pereira Amorim Santos Professor EBTT - Educação Infantil 

558001074 Marcela Guimarães Clemente Professor EBTT - Educação Infantil 

558002330 Leandro Henrique De Jesus Tavares Professor EBTT - Educação Infantil 

558008061 Vanessa Monteiro Castro Professor EBTT - Educação Infantil 

558011338 Flavia Barros Carvalhal Professor EBTT - Educação Infantil 

558000692 Isabel Cristina Maciel Flauzino Professor EBTT - Educação Musical 

558000863 Gabriela De Sousa Santos Professor EBTT - Educação Musical 

558001691 Vinícius Pereira Rodrigues Professor EBTT - Educação Musical 

558003111 Glauber Resende Domingues Professor EBTT - Educação Musical 

558003480 Marcela Da Silva Velon Professor EBTT - Educação Musical 

558006220 Carlos Eduardo Gisi Professor EBTT - Educação Musical 

558006284 João Filipe De Almeida Xavier Professor EBTT - Educação Musical 

558006366 Luiz De França Costa Lima Neto Professor EBTT - Educação Musical 

558006407 Nancy Dias Rodrigues De Carvalho Professor EBTT - Educação Musical 

558006529 Tiago Portella Otto Professor EBTT - Educação Musical 

558006583 Márlon Souza Vieira Professor EBTT - Educação Musical 

558011826 Maria Emilia Silva Dutra Professor EBTT - Educação Musical 

558002947 Keren Betsabe González Rodríguez Professor EBTT - Espanhol 

558006316 Alice Moraes Rego De Souza Professor EBTT - Espanhol 

558006511 Fabiana Oliveira De Souza Professor EBTT - Espanhol 

558011965 Roberta Fraga De Mello Professor EBTT - Espanhol 

558001113 Klinger Scoralick Professor EBTT - Filosofia 

558002965 Bernardo Boelsums Barreto Sansevero Professor EBTT - Filosofia 

558003850 Vinícius Moraes Rezende De Carvalho Professor EBTT - Filosofia 

558004442 Lis Helena Aschermann Keuchegerian Professor EBTT - Filosofia 

558007713 Luana Goulart De Castro Alves Professor EBTT - Filosofia 

558009146 Juliana Batista Loreto Professor EBTT - Filosofia 

558012078 Marlon Tomazella Baptista Professor EBTT - Filosofia 

558000021 Pedro De Paula Terra Professor EBTT - Física 

558002037 Fabiano Fernandes De Oliveira Professor EBTT - Física 

558002551 Adilson Costa Da Silva Professor EBTT - Física 

558003059 Leandro Fernandes Batista Professor EBTT - Física 

558004647 Mariana Faria Brito Francisquini Professor EBTT - Física 

558005691 Rannyer Dos Santos Soares Professor EBTT - Física 

558005705 Jonatas Henrique Pinheiro Do Lago Professor EBTT - Física 

558007245 Leandro Fabricio Ribeiro Professor EBTT - Física 

558009162 Bruno Suarez Pompeo Professor EBTT - Física 

558010448 Mirela De Castro Santos Professor EBTT - Física 

558011357 João Henrique Ávila De Barros Professor EBTT - Física 
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558012696 Marlon Ferreira Ramos Professor EBTT - Física 

558006654 Sandra Lima Machado Professor EBTT - Francês 

558009774 Andrea Reis Da Costa Professor EBTT - Francês 

558000731 Rodrigo Batista Lobato Professor EBTT - Geografia 

558000861 Marta Rodrigues De Oliveira Professor EBTT - Geografia 

558001488 Luiz Claudio Espírito Santo De Oliveira Professor EBTT - Geografia 

558001917 Andressa Elisa Lacerda Professor EBTT - Geografia 

558002102 Raphael E Silva Girão Professor EBTT - Geografia 

558002322 Aline Fernandes Leite Professor EBTT - Geografia 

558003872 José Mauro Dos Santos Farias Professor EBTT - Geografia 

558004042 Thiago Bogossian Porto Professor EBTT - Geografia 

558005464 Rodrigo Dos Santos Borges Professor EBTT - Geografia 

558006547 Robson De Castro Dos Santos Professor EBTT - Geografia 

558006588 Carla Hirt Professor EBTT - Geografia 

558006796 Tatiana Ferreira Vaz Professor EBTT - Geografia 

558007474 Marcia Isabel De Vargas Benaduce Professor EBTT - Geografia 

558007943 Yasmim Ribeiro Mello Professor EBTT - Geografia 

558008908 Paulo Mauricio Rangel Goncalves Professor EBTT - Geografia 

558009143 Hilton Marcos Costa Da Silva Junior Professor EBTT - Geografia 

558010291 Pedro Araújo Marinho Professor EBTT - Geografia 

558011148 Fernando Cavalcante Barcellos Professor EBTT - Geografia 

558011356 Washington Drummond Da Silva Professor EBTT - Geografia 

558011649 Tiago Dos Reis Rocha Professor EBTT - Geografia 

558012622 Bruno Pustilnick Maia Professor EBTT - Geografia 

558000217 Pedro Parga Rodrigues Professor EBTT - História 

558000314 Luiz Celso De Mattos Junior Professor EBTT - História 

558000623 Pedro Guimarães Pimentel Professor EBTT - História 

558000725 Rachel Romano Dos Santos Professor EBTT - História 

558001047 César Alves Da Silva Filho Professor EBTT - História 

558002762 Bruno De Almeida Gambert Professor EBTT - História 

558003527 Lúcio Mário De Souza Professor EBTT - História 

558011075 Bruno Silva De Souza Professor EBTT - História 

558011201 Mariana Nastari Siqueira Professor EBTT - História 

558011707 Marcello José Gomes Loureiro Professor EBTT - História 

558012025 Carlos Eduardo Rebuá Oliveira Professor EBTT - História 

558013015 Regina Mendes De Araujo Professor EBTT - História 

558013231 Diego Martins Dória Paulo Professor EBTT - História 

558000545 Fernanda Couto Dos Santos Araujo Professor EBTT - Informática Educativa 

558002781 Claudia Cristina Castelhano Rezende Professor EBTT - Informática Educativa 

558010541 Roni Costa Ferreira Professor EBTT - Informática Educativa 

558001886 Bruna Goulart De Alencar Professor EBTT - Inglês 

558000563 Elizabeth Ribeiro De Macedo Motta Professor EBTT - Matemática 

558001032 Vinícius Machado Martinez Professor EBTT - Matemática 

558001707 João Jefferson Faria Marinho Professor EBTT - Matemática 

558003238 Carolina Moura Brasil Carneiro Da Silva Professor EBTT - Matemática 

558004877 Luiza Harab Da Silva Rosa Professor EBTT - Matemática 
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558005820 Luis Gabriel Rodrigues Sousa Professor EBTT - Matemática 

558007957 Monique Soriano Vital Professor EBTT - Matemática 

558002584 Maximiliano Oliveira Braga Professor EBTT - Português 

558003004 Anna Faedrich Martins Professor EBTT - Português 

558003564 Alessandro Dos Santos Elias Professor EBTT - Português 

558003647 Luana Cruz Da Silva Professor EBTT - Português 

558003749 Alessandra Maia De Lemos Professor EBTT - Português 

558004645 Michelle Cardoso Chagas Professor EBTT - Português 

558006510 Thaís Seabra Leite Professor EBTT - Português 

558006799 Adriana De Paula Santana Aleixo De Souza Professor EBTT - Português 

558007106 Nathalie Pires Vlcek Professor EBTT - Português 

558008417 Hanna Chiapetta Portella Magalhães Professor EBTT - Português 

558008970 Marcelo De Souza Pereira Professor EBTT - Português 

558009405 Lucio Menezes Valentim Professor EBTT - Português 

558010178 Cirlene De Sousa Sanson Professor EBTT - Português 

558012055 Letícia Cao Ponso Professor EBTT - Português 

558001357 Thallis Martins Souza Professor EBTT - Química 

558001673 Graziela Rangel Silveira Professor EBTT - Química 

558001782 André Lourenço Da Silveira Professor EBTT - Química 

558002398 Raphael Neves Leonardo Professor EBTT - Química 

558002887 Nathalia Motta De Carvalho Tolentino Professor EBTT - Química 

558004008 Rodrigo Vieira Rodrigues Professor EBTT - Química 

558004212 José Luiz Neves De Aguiar Professor EBTT - Química 

558005540 Luiza Albuquerque De Assis Costa Professor EBTT - Química 

558005618 Elvis Alessandro Fernandes De Araújo Professor EBTT - Química 

558005772 Luiz César Mota De Sá Professor EBTT - Química 

558010460 Renato Jonas Benne De Oliveira Professor EBTT - Química 

558012730 Vinícius Rangel Campos Professor EBTT - Química 

558003261 Pablo Polese De Queiroz Professor EBTT - Sociologia 

558004081 Julia Ventura Professor EBTT - Sociologia 

558007853 Thiago Costa Santiago Professor EBTT - Sociologia 

558010461 Thiago Da Costa Lopes Professor EBTT - Sociologia 
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II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

  

 

 

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes para 

provas de mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de recursos nos 

referidos cargos. Esta atitude é tomada devido à isonomia e legalidade do presente processo seletivo 

quando da utilização dos mesmos conteúdos programáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 

 

 

Cargo: Professor EBTT - 1º Segmento do Ensino Fundamental 

 

Questão: 02 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão 2 refere-se à metáfora, recurso de linguagem definido no comando “figura de linguagem em que 

são estabelecidas comparações implícitas entre dois elementos”, tema inserido no item “Língua portuguesa: 

texto literário e não literário: elementos ficcionais e não ficcionais; linguagem denotativa e conotativa; 

pressuposições implícitas e explícitas; intertextualidade”. As figuras de linguagem são recursos expressivos da 

linguagem conotativa, constituintes dos textos literários. 

No poema Caixa, a memória tem tratamento metafórico e os versos que melhor exemplificam o emprego de 

tal recurso estilístico são “E então, em dias de saudade, / abriríamos nossa caixa”, transcritos na opção B. Tais 

versos evidenciam a relação metafórica expressa desde o título do texto. Há outros versos no poema que se 

referem à imagem metafórica da caixa “Se houvesse uma caixa / para guardá-los, seriam / nosso tesouro”, nos 

quais se empregam os tempos verbais pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do pretérito do indicativo, 

reiterando a sugestão de uma imagem metafórica para memória. 

Os versos da opção A se referem às lembranças olfativas, por meio do emprego da palavra “cheiros”, não se 

configurando, portanto, como exemplo de metáfora para memória. O eu lírico faz referência aos cheiros de 

que se recorda. Os versos transcritos na opção D, por sua vez, trazem o vocábulo COMO, que evidencia outro 

recurso estilístico, a comparação. O gabarito está mantido. 

Fonte:  

 KOCH, Ingedore V. O texto e a construção de sentidos. São Paulo: Contexto, 2003. 

 CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1985. 

 

Questão: 04 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão refere-se ao armazenamento das informações, à memória. É no cérebro que são armazenadas as 

informações e processados os dados obtidos a partir de estímulos exteriores. O bulbo tem outras funções no 

organismo, não armazena informações. O gabarito está mantido. 

Fonte: 

 MOTTA, Cristiane, Coleção Aprender juntos. São Paulo: Editora SM, 2013. 

 BARROS, Carlos; Paulino, Wilson. Coleção Ciências. São Paulo: Editora Ática, 2009. 

 

Questão: 16 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão é resolvida a partir do cálculo de 1/10 de 24h que é realizado a partir da divisão de 24h por 10.  

Assim, começando a efetuar o cálculo, chega-se a 24h:10=2h e sobram 4h. É necessário, então, obter a 

quantidade de minutos dividindo 4h por 10. Para isso, é realizada a conversão de horas em minutos 

multiplicando-se 4 por 60, porque uma hora corresponde a 60 minutos e obtém-se 240 min. O resultado da 

divisão dos 240min por 10 é igual a 24min. Dessa forma, 1/10 de 24h corresponde a 2h e 24min. O gabarito 

está mantido. 
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Fonte:  

 IMENES, L. M.; LELLIS, M. Matemática (6º ao 9º anos). São Paulo: Moderna, 2010.  

 SILVEIRA, Ênio; MARQUES, Cláudio. Matemática: compreensão e prática (do 6º ao 9º anos). 2ª ed. São 

Paulo: Moderna, 2013. 

 

Questão: 25 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão 25 avalia o conteúdo programático de “Ciências e seu Ensino” do concurso para professores . A 

pergunta refere-se ao processo de oxidação dos alimentos  por meio do qual o organismo obtém energia para 

a manutenção de seus processos vitais. A respiração é o processo por meio do qual a energia é liberada 

quando acontece a oxidação dos nutrientes nas células dos seres vivos, sejam eles animais ou vegetais.  A 

digestão, a transpiração e a fotossíntese não são processos de oxidação dos alimentos. O gabarito está 

mantido. 

Fonte:  

 MOTTA, Cristiane. Coleção Aprender juntos. São Paulo: Editora SM, 2013. 

 SOARES, José Luís. Biologia v.2. 4ª ed. São Paulo: Scipione, 1986. 

 

Questão: 29 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão está relacionada à prática reflexiva do docente, na visão de Moreira e Caleffe (2008), que é um dos 

aspectos essenciais no desenvolvimento profissional dos professores, juntamente com a reflexão e a pesquisa.  

A questão não se relaciona à pratica docente, nem a como ser um professor, os referidos autores não se 

valem dessas categorias.  

Os autores diferenciam claramente a reflexão da prática reflexiva. A reflexão, de acordo com os mesmos, 

“sugere que o professor vá além da rotina do senso-comum e da ação habitual para uma ação que é 

caracterizada por auto-avaliação, flexibilidade, criatividade, consciência social, cultural e política” (2008, p. 

12). Já a prática reflexiva “não é um processo solitário e muito menos a prática de meditação. [...] é um 

processo desafiador, exigente e penoso, que é mais exitosa quando o esforço é colaborativo. [...] é vista como 

um meio pelo qual os professores podem desenvolver um nível maior de autoconsciência sobre a natureza e o 

impacto de sua prática, consciência esta que oferece oportunidades para o desenvolvimento profissional” 

(2008, p. 12). O gabarito está mantido. 

Fonte: MOREIRA, Herivelto; CALEFFE, Luiz Gonzaga. Metodologia da pesquisa para o professor pesquisador. 2. 

ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2008.  

 

 

Cargo: Professor EBTT - Artes Visuais 

 

Questão: 03 

Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Recurso prejudicado por ausência de fundamentação. 

 

Questão: 05 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
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O enunciado e o comando estão baseados no texto de Fayga Ostrower e sua classificação das correntes 

estilísticas. Não se trata de classificar os movimentos de arte. Na classificação das três correntes estilísticas 

defendidas por esta autora, o único artista que atende à categorização da corrente estilística expressionista é 

El Greco.  

Fonte: 

 OSTROWER, Fayga.  Universos da arte.  Rio de Janeiro: Editora Campus, 1983, pp. 316 a 318. 

 MOREIRA, Terezinha Maria Losada.  A interpretação da imagem: subsídios para o ensino da arte.  Rio 

de Janeiro: Mauad X: FAPERJ, 2011, p. 196.  

 

Questão: 06 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Em 1912 Picasso e Braque começaram a incorporar a colagem em suas obras. Foram importantes inovações 

técnicas realizadas por estes artistas nas Vanguardas Modernistas Europeias.   

Matisse realizou um trabalho muito expressivo na colagem, mas não foi o pioneiro.   

Jean Arp inovou com a colagem aleatória no Dadaísmo.    

A colagem “O que Exatamente Torna os Lares de Hoje tão Diferentes, tão Atraentes?” de Richard Hamilton é a 

primeira obra genuína de arte pop realizada na Grã-Bretanha. 

A colagem é um desdobramento do interesse de Beatriz Milhazes pela pop art e pela matéria plastificada.  

Utiliza embalagens de produtos de marcas como Garoto ou Junior Mints e papéis de balas e bombons 

montados em malha dissonante.   

Fonte:  

 HERKENHOFF, Paulo.  Beatriz Milhazes cor e volúpia.  Rio de Janeiro: Barléu Edições Ltda., 2006, p. 227. 

 STANGOS, Nikos.  Conceitos da Arte Moderna.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor Ltda, 1991, pp. 46 e 

160.  

 

Questão: 10 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Em um concurso público há necessidade de ligar as respostas possíveis a uma bibliografia, justamente para 

que os candidatos saibam exatamente de onde poderão ser extraídas as perguntas. E as referências listadas 

neste concurso para esta questão são: Paulo Herkenhoff. Beatriz Milhazes cor e volúpia. Rio de Janeiro: Barléu 

Edições Ltda., 2006; Marcos Moraes. Adriana Varejão. São Paulo: Instituto Itaú Cultural, 2013; Fernando 

Cocchiarale, e Anna Bella Geiger. Abstracionismo geométrico e informal. Rio de Janeiro: Funarte, 1987 e Paulo 

Braga. Hélio Oiticica, São Paulo, 2013. 

A entrevista, depoimento e site citados no recurso não estão listados na bibliografia deste concurso e não 

podem ser utilizados como referência para a resposta. Além disso, não foram parte de trabalhos acadêmicos, 

ficando prejudicado o seu emprego para fins de concurso. 

Fonte: 

 BRAGA, Paulo.  Hélio Oiticica.  São Paulo: Folha de São Paulo: Instituto Itaú Cultural, 2013. 

 COCCHIARALE, Fernando e GEIGER, Anna Bella. Abstracionismo geométrico e informal. Rio de Janeiro: 

Funarte, 1987. 

 HERKENHOFF, Paulo.  Beatriz Milhazes Cor e Volúpia.  Rio de Janeiro: Barléu Edições Ltda., 2006. 

 MORAES, Marcos.  Adriana Varejão.  São Paulo: Folha de S. Paulo: Instituto Itaú Cultural, 2013. 
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Questão: 11 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A definição de composição simétrica se traduz como “aquela em que cada elemento tem o seu 

correspondente, cada elemento ou conjunto se associa a outro idêntico.” (PERAZZO e VALENÇA, 1997, p.86) 

Nesse aspecto, não existe simetria na obra. 

No livro Universos da Arte, Fayga Ostrower dedica um capítulo ao tema da tensão espacial, (Parte IV, 

Composição, Capitulo XII,  - Tensão espacial - ritmo). 

A simplificação e a geometrização não causam tensão nessa obra específica, pois seus elementos não 

apresentam conflitos formais no interior da obra.  No caso da obra em questão, seus elementos não 

apresentam rupturas, e está marcada pela simplicidade, continuidade  e concordância . (Fayga Ostrower) 

Na obra de Brecheret há simplificação e geometrização, mas estas características não levam a uma tensão.  

Arnheim afirma que: a “deformação é fator chave na percepção de profundidade porque diminui a 

simplicidade e aumenta a tensão no campo visual e cria, desse modo, uma necessidade no sentido de 

simplificação e relaxamento. Essa necessidade pode ser satisfeita sob certas condições  transferindo-se 

configurações  para a terceira dimensão.”  (ARNHEIM, 1986, p. 248)  

Em relação ao equilíbrio, deve-se afirmar que “Equilíbrio não é simetria. A composição pode ser assimétrica e 

equilibrada.” (PERAZZO e VALENÇA, 1997, p. 85) 

A argumentação de que a obra está entre a figuração e abstração não se sustenta porque a obra é claramente 

figurativa. Quanto à comparação com Rodin, deve-se destacar que o tratamento da superfície do escultor  

francês  não é o mesmo de Brecheret. 

Fonte: 

 ARNHEIM, Rudolf.  Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora.  São Paulo: Pioneira: 

Editora da Universidade de São Paulo,  1986 

 OSTROWER, Fayga.  Universos da Arte.  Rio de Janeiro: Editora Campus, 1983.  

 PERRAZO. Luiz Fernado e VALENÇA, Máslova. Elementos da Forma . Rio de Janeiro: Ed. Senac Nacional, 

1997. 

 

Questão: 14 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O fato de existirem denominações e interpretações diferentes para o mesmo evento, fenômeno ou local é 

comum, mesmo em ciência. E esta é a razão para a existência de uma bibliografia em um concurso público, 

que permita delimitar as respostas possíveis. E a obra que embasa esta questão, mencionada em seu 

enunciado e listada na bibliografia deste concurso, é Fusari e Ferraz - Arte na Educação Escolar (1991. p. 123; 

124), estando a única resposta correta contida nestes parágrafos. 

Fonte: FUSARI, M. F. de R; FERRAZ, M. H. C. de T. Arte na educação escolar. São Paulo: Cortez, 2001. 

 

Questão: 15 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso não se justifica porque as linhas para criação dos padrões corporais não são azuis, visualmente são 

pretas. Essa resposta se sustenta em Els Lagrou que em seu texto sobre a pintura corporal indígena assinala 

que: “As mulheres xikrin passam horas por dia pintando seus filhos, parentes e amigos de ambos os sexos, 

levando a marca indelével de sua condição de artista na ‘mão-palheta’ que está sempre preta, tingida de 

jenipapo (matéria prima usada na pintura corporal pela maior parte dos grupos  indígenas brasileiros  e 

ameríndios em geral).” (p.71) 
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Fonte: LAGROU, Els. Arte indígena no Brasil. Belo Horizonte: C/ Arte, 2009. 

 

Questão: 16 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é improcedente, pois é visível na imagem nº III que se trata de um objeto configurado a partir de 

material colorido e torcido, de caráter não figurativo, que no caso da artista em questão, se constitui em 

material pertinente à sua produção. Todos os artistas trazidos para a questão estão referenciados no texto 

Novos Artistas, de Emanoel Araújo, um dos capítulos do livro A mão afro-brasileira que integra a bibliografia. 

Nesse escrito, o pesquisador comenta sobre alguns trabalhos que percorrem o universo afro-brasileiro na 

produção contemporânea. A dimensão da imagem não prejudica a identificação de sua autoria. 

Fonte: ARAUJO, Emanoel.  (Org.) A mão  afro-brasileira. Significado da contribuição artística e histórica. 2ª 

edição revista e ampliada. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo/Museu Afro Brasil, 2010. 

 

Questão: 17 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Em relação ao recurso a banca o considera improcedente, porque não está indagada a questão da 

representação do negro ou algo similar nas obras de arte, mas sim a problemática do artista negro na 

Academia e sua aceitação no universo artístico do Oitocentos.  

Os artistas Estevão Silva e Antonio Firmino Monteiro são citados por Luiz Marques como artistas que, não 

obstante sua produção, foram negligenciados ou desqualificados pela Academia na obtenção de premiações 

mais significativas. (p. 193) 

O comando é objetivo: Quais dos artistas são negros.  Nesse sentido, nem os pintores Modesto Brocos e 

Antonio Parreiras são intitulados negros.  Quanto à afirmação de etnia de determinado indivíduo, deve-se 

refletir que esta atribuição também passa por um crivo social, e nesse sentido, o pintor  Antonio Parreiras não 

é  reconhecido como  artista negro no século XIX e nem na atualidade. Diferentemente dos artistas Estevão 

Silva e Antônio Firmino Monteiro que são reconhecidos como artistas negros, não só por Luiz Marques, mas 

também por José Roberto Teixeira Leite e Emanoel Araújo.  

Fonte: MARQUES, Luis. O Século XIX e o advento da Academia de Belas Artes e o novo estatuto do artista 

negro, in ARAUJO, Emanoel.  (Org.) A mão  afro-brasileira. Significado da contribuição artística e histórica. 2ª 

edição revista e ampliada. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo/Museu Afro Brasil, 2010. 

 

Questão: 18 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Esta questão pede que seja identificada e marcada a obra do artista Manoel Galdino entre as reproduções 

apresentadas. Esta é uma solicitação específica: identificar e marcar a obra. 

Considera-se, portanto, que o erro de impressão não teve influência na compreensão da questão, uma vez 

que os itens A, B, C e D dispostos equivocadamente no final da página contêm, todos, nomes de artistas e não 

reproduções, como pede a questão. 

Os recursos fazem referência a um erro gráfico, a uma repetição das respostas da questão anterior e a um 

erro de impressão, o que demonstra o pleno entendimento sobre a natureza da falha. 

As equipes presentes informaram sobre este erro de impressão em todas as salas em que a prova se realizava, 

em tempo hábil.  
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Questão: 24 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso cita o trecho de Ana Mae Barbosa em Ensino da Arte: Memória e História (2008. p. 6;7)  em que há 

um histórico sobre “Arte para Liberação Emocional”, passando pelo aparecimento de ateliês para crianças no 

Brasil a partir de 1947, a criação da Escolinha de Arte do Brasil de Augusto Rodrigues, os programas escolares 

e as tentativas para a sua renovação, mencionando o programa elaborado por Lúcio Costa e várias outras 

experiências em escolas comuns de cidades pelo país. 

Barbosa segue falando de experiências realizadas em escolas comuns que buscavam alternativas para os 

currículos e programas determinados pelo Ministério da Educação. Aqui Barbosa faz referência ao autor Viktor 

Lowenfeld, que teria se tornado, segundo ela, “uma espécie de bíblia dos arte/educadores de vanguarda”. 

Também aqui Barbosa afirma que Herbert Read foi frequentemente citado, mas raramente utilizado como 

embasamento teórico.   

Portanto, nessas últimas afirmações, Barbosa não está se referindo à Escolinha de Arte do Brasil, mas às 

experiências realizadas em escolas comuns.  

O autor das ideias com as quais a escolinha de Arte do Brasil logo começa a afirmar a sua identificação foi 

Herbert Read, e esta afirmação está apresentada na obra arte-educação: conflitos e acertos, de Ana Mae 

Barbosa, 1988. p. 15, mencionada no texto da questão da prova. 

Fonte:  

 BARBOSA, Ana Mae.  Arte-Educação: conflitos/acertos. SP: Max Limonad, 1988. 

 BARBOSA, Ana Mae. (Org.). Ensino da arte: memória e história. S.P.: Perspectiva, 2008. 

 

Questão: 26 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Todas as imagens são encontradas na bibliografia, e o fato da obra não ser apresentada na íntegra não 

interfere em sua identificação. 

a) David Siqueiros; b) Juan O’Gorman;  c) Diego Rivera; d) José Orozco. 

Fonte: 

 ADES, Dawn.  Arte na América Latina. S. P.: Cosac & Naify Edições, 1997. 

 ARGAN, Gilio Carlo. Arte Moderna: do Iluminismo aos movimentos contemporâneos.  São Paulo: 

Companhia das Letras,1992. 

 

Questão: 27 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A obra apresentada sob o número 3 da questão 27 é intitulada “Las Meninas”, de autoria de Velázquez. Trata-

se de uma cena em que o próprio pintor é visto trabalhando em um quadro de grande tamanho que está 

refletido no espelho do fundo do atelier, revelando as figuras do Rei e da rainha, segundo Gombrich (1999. p. 

323). A filha pequena dos monarcas, a infanta Margarita, uma Habsburgo, de acordo com Bell (2008. p.249), é 

retratada com duas damas de honra, uma delas servindo-lhe um lanche.  

É, portanto, uma cena da realeza e não do cotidiano burguês. 

Fonte: 

 BELL, Julian.  Uma nova história da arte. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

 GOMBRICH, E. H.A História da arte. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan S.A., 1993. 
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Cargo: Professor EBTT - Biologia 

 

Questão: 01 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Após ter sido atingido o equilíbrio dinâmico do experimento, a colocação de uma substância à qual a 

membrana seja permeável não altera a pressão osmótica no sistema, o que mantém os níveis previamente 

atingidos no sistema. Diante do exposto, mantém-se o gabarito original. 

Fonte: CAMPBELL, N. A.; REECE, J. B.; URRY, L. A.; CAIN, M.L.; WASSERMANN, S.A.; MINORSKY, P.V.; JACKSON, 

R.B. Biologia. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

 

Questão: 02 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os grupos químicos específicos presentes nas proteínas permitem a ligação com outras moléculas. Quando o 

espermatozoide dos mamíferos encontra o ovócito, diferentes proteínas nos dois tipos de células fazem 

complementariedade na superfície de ligação. 

As alegações de que a fusão pode ser mediada por carboidratos não procede já que todas levam em conta a 

ligação de glicídios a proteínas para que haja o reconhecimento. As opções explicitam apenas um tipo 

molecular como responsável, e, mesmo levando em consideração a presença de glicoproteínas, no momento 

de união das membranas plasmáticas dos gametas, ocorre complementariedade da porção proteica. 

Os carboidratos são marcadores de superfície, reconhecidos pelas proteínas, que têm atividade e plasticidade 

que os carboidratos não possuem. 

O termo complementariedade é utilizado em referências sugeridas, como: “... quando o espermatozoide de 

um mamífero encontra um óvulo, diferentes proteínas, sobre esses dois tipos de células, apresentam 

superfícies com complementaridade de ligação.” (SADAVA et alli, 2009) 

Os fosfolipídios não se fundem, passam a integrar a mesma bicamada, o termo fusão é utilizado para a união 

das bicamadas das duas células que passam a se comportar como uma única na formação de uma quimera. 

Não foram acatados os recursos apresentados sem referências bibliográficas que fundamentassem a 

argumentação, impedindo a comprovação do exposto, ou com citações em língua estrangeira. 

Diante do exposto, mantém-se o gabarito original. 

Fonte: SADAVA, D.; HELLER, H. C.; ORIANS, G. H.; PURVES, W. K.; HILLIS, D. M. Vida: a ciência da Biologia. 

Volumes I, II e III. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

Questão: 03 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Com a retirada dos íntrons, permite-se a edição diferenciada do RNA mensageiro primário. Um mesmo 

segmento de DNA pode codificar diferentes proteínas, dependendo da edição do transcrito primário.  

A retirada de íntrons não gera mutações. A retirada dos íntrons não garante tampouco que mutações, 

deletérias ou não, sejam retiradas do RNA mensageiro editado, já que as mutações podem atingir também 

material codificante. Este é um princípio fundamental da evolução.  

Diante do exposto, mantém-se o gabarito original. 

Fonte: SADAVA, D.; HELLER, H. C.; ORIANS, G. H.; PURVES, W. K.; HILLIS, D. M. Vida: a ciência da Biologia. 

Volumes I, II e III. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

 



 

14 

 

Questão: 04 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão trata do estabelecimento do ginandromorfismo a partir do zigoto já formado, e é clara a menção de 

que o processo é determinado a partir da primeira divisão mitótica, o que descarta considerações sobre o 

processo meiótico. 

Na primeira divisão mitótica, cada um dos cromossomos W do zigoto macho WW gera uma cópia: o indivíduo 

fica com 4 cromátides: WW e WW.  Quando colocados no fuso, ao haver a tração, um dos cromossomos 

duplicados não se separa e é tracionado para o mesmo polo, enquanto o outro é separado normalmente e as 

cromátides são tracionadas para polos opostos. Assim, um dos polos apresenta 3 cromossomos  enquanto o 

outro apresenta um único. Ao ocorrer a citocinese, uma das células filhas apresenta WWW, configurando-se 

como uma célula macho, e a outra apresenta apenas um W, configurando-se como uma célula W0.  A partir 

daí, cada célula entra em expansão clonal e dá origem a cada uma das metades do animal, uma metade 

macho e uma metade fêmea. 

Diante do exposto, mantém-se o gabarito original. 

Fonte: CAMPBELL, N. A.; REECE, J. B.; URRY, L. A.; CAIN, M.L.; WASSERMANN, S.A.; MINORSKY, P.V.; JACKSON, 

R.B.  Biologia. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

 

Questão: 12 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O gráfico em questão trata de percentuais de CO2 e O2 no ar inalado, e não da quantidade total de ar inalado 

e expirado, quantidade essa referida como “taxa” na argumentação. 

A respiração é mais sensível ao aumento do conteúdo de dióxido de carbono no ar inalado do que ao 

decréscimo do conteúdo de oxigênio. Uma maior taxa de CO2 no sangue, percebida no bulbo, faz com que 

aumente a frequência ventilatória e, dessa forma, aumentam as trocas gasosas, levando à normalização 

paulatina do ritmo da respiração. 

Diante do exposto, mantém-se o gabarito original. 

Fonte: SADAVA, D.; HELLER, H. C.; ORIANS, G. H.; PURVES, W. K.; HILLIS, D. M. Vida: a ciência da Biologia. 

Volumes I, II e III. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

Questão: 13 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão não se refere ao sêmen, liberado no momento da ejaculação, e sim apenas ao muco lubrificante 

produzido pelas glândulas bulbouretrais. 

“Três conjuntos de glândulas acessórias (as vesículas seminais, a próstata e as glândulas bulbouretrais) 

produzem secreções que se combinam com os espermatozoides para formar o sêmen, o líquido ejaculado.” 

(CAMPBELL et alli, 2010) 

“As glândulas bulbouretrais produzem um pequeno volume de secreção mucoide alcalina que ajuda a 

lubrificar e neutralizar a acidez na uretra, facilitando a passagem do sêmen durante a ejaculação. A secreção 

das glândulas bulbouretrais precede o clímax do ato sexual, e pode carregar espermatozoides residuais de 

uma atividade sexual anterior. Por esse motivo, torna-se possível que a gravidez ocorra mesmo removendo o 

pênis do corpo da fêmea momentos antes da ejaculação (método pouco efetivo para o controle da natalidade, 

conhecido como coito interrompido).” (SADAVA et alli, 2009) 

Segundo Sadava et alli (2009), a taxa anual de falha do método de coito interrompido pode alcançar 40%. 

Diante do exposto, mantém-se o gabarito original. 
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Fonte:  

 CAMPBELL, N. A.; REECE, J. B.; URRY, L. A.; CAIN, M.L.; WASSERMANN, S.A.; MINORSKY, P.V.; JACKSON, 

R.B. Biologia. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

 SADAVA, D.; HELLER, H. C.; ORIANS, G. H.; PURVES, W. K.; HILLIS, D. M. Vida: a ciência da Biologia. 

Volumes I, II e III. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

Questão: 15 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão refere-se à sequência gênica responsável pela codificação da sequência de aminoácidos, e não à 

sequência de aminoácidos em si, contida na região 2. 

A sequência do material genético responsável pela região 2, por não ser uma região codificante para a 

proteína em questão e não sendo necessariamente conservada, pode ser mantida no genoma mesmo com 

altas taxas de mutação.  As sequências gênicas responsáveis pelas demais regiões, se sofrerem mutação, 

podem alterar a conformação da proteína e interferir na sua função, trazendo uma desvantagem adaptativa 

ao organismo. 

Diante do exposto, mantém-se o gabarito original. 

Fonte: RIDLEY, M. Evolução.  Porto Alegre: Artmed, 2006. 

 

Questão: 17 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Como seres vivos, e consequentemente fonte de nutrientes, os decompositores (fungos, bactérias, e outros 

organismos, como vermes, ácaros, alguns artrópodes, alguns anelídeos e animais necrófagos em geral) estão 

também sujeitos a predação “por consumidores secundários ou terciários”, portanto é um equívoco colocá-los 

no último nível trófico.  

A afirmação de que “os decompositores devem estar intercalados com os consumidores” não é pertinente, 

pois nesse caso não haveria a decomposição dos produtores. 

Afirmar que os decompositores são específicos para determinados ecossistemas foge do escopo da questão, 

uma vez que a mesma trata de níveis tróficos em uma dada cadeia alimentar. 

Diante do exposto, mantém-se o gabarito original. 

Fonte: CAMPBELL, N. A.; REECE, J. B.; URRY, L. A.; CAIN, M.L.; WASSERMANN, S.A.; MINORSKY, P.V.; JACKSON, 

R.B. Biologia. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

 

Questão: 19 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O enunciado da questão refere-se a um evento específico na sequência de metamorfose, a passagem de larva 

à pupa. O hormônio juvenil mantém a forma larvar. A ecdisona promove as mudas, mas, em altas 

concentrações de hormônio juvenil, a muda dá origem a um outro estágio larvar. Assim, a diminuição do 

hormônio juvenil estimula a progressão da metamorfose. 

“Na região cerebral, células secretoras produzem PTTH, o qual é transportado para o corpus cardiacum, onde 

este é liberado. O PTTH estimula a glândula prototorácica a secretar ecdisona. A liberação da ecdisona é 

episódica; cada liberação estimula uma muda. Quando o hormônio juvenil atinge baixos níveis, a larva tece um 

casulo e muda para pupa”. (grifo nosso) 

Diante do exposto, mantém-se o gabarito original. 

Fonte:  
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 CAMPBELL, N. A.; REECE, J. B.; URRY, L. A.; CAIN, M.L.; WASSERMANN, S.A.; MINORSKY, P.V.; JACKSON, 

R.B. Biologia. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

 SADAVA, D.; HELLER, H. C.; ORIANS, G. H.; PURVES, W. K.; HILLIS, D. M. Vida: a ciência da Biologia. 

Volumes I, II e III. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

Questão: 20 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O dimetil sulfeto é a principal fonte de pequenas partículas para que a água possa condensar. Acréscimos ou 

decréscimos nas emissões de enxofre podem alterar a cobertura de nuvens e, consequentemente, o clima. 

A argumentação refere-se à formação de chuva ácida, o que não é objeto da questão. 

Diante do exposto, mantém-se o gabarito original. 

Fonte: SADAVA, D.; HELLER, H. C.; ORIANS, G. H.; PURVES, W. K.; HILLIS, D. M. Vida: a ciência da Biologia. 

Volumes I, II e III. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

Questão: 24 

Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Recurso prejudicado por ausência de fundamentação. 

 

Questão: 27 

Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Recurso Prejudicado por ausência de fundamentação. 

 

Questão: 29 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Acata-se a argumentação, face à retificação do Edital nº 45/2014 publicada no Edital nº 47/2014. 

 

Questão: 30 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Acata-se a argumentação, face à retificação do Edital nº 45/2014 publicada no Edital nº 47/2014. 

 

 

Cargo: Professor EBTT - Ciência da computação 

 

Questão: 22 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O gabarito já aponta a letra A como resposta correta.  

O item A está CERTO – Por meio desses dois fluxos que se entende o funcionamento do Caso de Uso. 

O item B está ERRADO – Pode haver texto sem restrição.  

O item C está ERRADO – Faz parte dos diagramas da UML. 

O item D está ERRADO – Pode haver esquemas gráficos para facilitar o entendimento. 

Fonte: 

 GUEDES, G. T. A. UML: abordagem prática. São Paulo: Novatec, 2008. 

 LIMA. A. S. UML 2.3: do requisito à solução. São Paulo: Érica, 2011. 

 PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. São Paulo: Mc Graw-Hill, 2011. 
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Questão: 25 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Para atender ao enunciado, 3 opções de resposta deveriam ser corretas e uma incorreta. Mas constam 3 

opções de resposta incorretas e uma correta, o que invalida o atendimento ao enunciado. 

 

 

Cargo: Professor EBTT - Desenho 

 

Questão: 01 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Na sequência de imagens retiradas do filme destacamos, nas sucatas, entes geométricos por meio do 

posicionamento de materiais recicláveis, conforme destacados: pontos na barba, a linha no braço e o plano na 

madeira que suporta o vaso. Individualmente esses entes serão abstratos, mas juntos um conjunto de pontos 

poderá formar uma linha, um conjunto de linhas, um plano e/ou uma figura plana contida em um plano. 

Confirmando a resposta do gabarito preliminar divulgado (letra D). 

Fonte: 

 NIEMEYER, O. Crônicas. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2008. p. 7. 

 PICASSO, P. Disponível em http://pensador.uol.com.br/frase/NDA2MA/ Acesso em 3/11/2014. 

 TJABBES, P. O Mundo Mágico de Escher. Rio de Janeiro: CCBB, 2010. p. 17. 

 WONG, W. Princípios da forma e desenho. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 42. 

 

Questão: 03 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O argumento do recurso não contempla o objetivo da questão. A questão não pede para construir a 

circunferência ou o arco capaz.  Pede para identificar os ângulos da circunferência e suas relações.  Nesse 

contexto, o candidato deveria analisar que: 

a. A reta suporte de AB é secante à circunferência e a reta t é tangente à circunferência no ponto A, 

caracterizando o ângulo tÂB como um ângulo de segmento de medida α. Sendo um ângulo de segmento 

tÂB é congruente ao ângulo inscrito, compreendido no mesmo arco  (arco maior AB). A figura 1 

(JORGE,2012, p.16) mostra que o ângulo de segmento α é congruente ao ângulo inscrito β. 

b. O ângulo ACB é um ângulo inscrito no arco maior AB, pois as retas suportes de seus lados (segmentos AC 

e CB) são secantes à circunferência.  

c. O ângulo AÔB é ângulo central (vértice no centro da circunferência e os lados são raios) cujo valor é o 

dobro da medida do ângulo inscrito correspondente ao mesmo arco. Jorge (2012, p.15) ilustra o ângulo 

inscrito e o ângulo central correspondentes ao mesmo arco (figura 2). 

Qualquer ângulo inscrito no arco ACB será congruente ao ângulo inscrito ACB, logo o arco ACB é arco 

capaz do ângulo α, medida do ângulo de segmento  tÂB relativo ao mesmo arco (arco AB), conforme 

ilustram as figuras 1 e 3. Logo o gabarito preliminar divulgado (letra C) está correto. 
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Fonte: 

 JORGE, S. Desenho geométrico. Ideias e Imagens. São Paulo: Saraiva, 2012. Vol. 4. p. 14 a 17. 

 PUTNOKI, J. C. Elementos De Geometria & Desenho Geométrico. São Paulo: Scipione, 1991. Vol.1 

p.102. 

 

Questão: 11 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A falta de identificação do segmento “n” na alternativa A não impossibilita a resolução da questão, cujo 

objetivo é a identificação da expressão gráfica que representa a expressão algébrica dada no enunciado 

(terceira proporcional). A terceira proporcional é uma das aplicações do teorema de Tales. 

 

Como:  

 

m2 = n . x. 

 

Então:  

 

m . m = n . x 

m/x = n/m 

n/m = m/x 

 

Há dois termos conhecidos (n e m, sendo m o termo repetido) e um termo desconhecido (x). Portanto, a 

incógnita x será a 3ª proporcional entre e n e m, nessa ordem. 

Confirmando a resposta do gabarito preliminar divulgado (letra A). 

Fonte: PINTO, N. H. S. C. Desenho geométrico. São Paulo: Moderna, 1995. v. 4. p. 88 

 

Questão: 13 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Devido aos segmentos congruentes nas opções A e C a banca julga procedente o recurso e acha por bem 

anular a questão. 

Fonte: JORGE, S. Desenho geométrico - ideias e imagens. São Paulo: Saraiva, 2012. v. 4.  p. 198. 

Fig. 1- ângulo de segmento 

(JORGE, 2012, p.16) 

Fig. 2- ângulo inscrito e ângulo 

central 

(JORGE, 2012, p.14) 

Fig. 3- arco capaz 

(JORGE, 2012, p.17) 

m n 

m 

x 
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Questão: 16 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Segundo Pinheiro (2000), sendo o sol uma fonte infinitamente afastada do anteparo (centro de projeção 

impróprio) emite raios luminosos paralelos analogamente às características de uma projeção cilíndrica 

oblíqua. 

A chamada sombrapelo sol identifica-se com a projeção cilíndrico-oblíqua por 

considerações análogas: raios luminosos emitidos por fonte infinitamente afastada do 

anteparo serão todos paralelos e seus traços neste plano são as sombras (pelo sol) dos 

pontos atingidos (PINHEIRO, 2000, p.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PINHEIRO, V. A. Noções de Geometria Descritiva. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 2000.  Vol. 1. Páginas 

1 a 5 – item 5.4. 

 

Questão: 18 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Pereira (1980) afirma que: 

Muitas vezes, para simplificar o desenho, é abandonada a redução a 0,82 dos 

comprimentos nas direções dos eixos, aplicando-se os próprios valores (VG). Este 

procedimento, contrário à realidade geométrica, é tolerado em trabalhos menos 

exigentes ou à mão livre e tem o nome de Desenho Isométrico (PEREIRA, 1980, p. 115). 

A questão afirma que o cubo da imagem pode ser representado por meio da perspectiva cônica, perspectiva 

isométrica, desenho isométrico e perspectiva cavaleira. No caso do Desenho Isométrico do cubo da imagem, 

não haverá redução das dimensões reais do objeto, pois suas arestas coincidirão ou estarão paralelas aos 

eixos isométricos. 

Confirmando a resposta do gabarito preliminar divulgado (letra D). 

a) (V) A perspectiva cavaleira  apresenta redução apenas na profundidade do objeto representado. 

b) (V) O desenho isométrico não apresenta redução das dimensões reais do objeto representado. 

c) (F) Na perspectiva cavaleira, o desenho sofre redução em todas as dimensões representadas (apenas na 

profundidade). 

d) (V) O coeficiente de redução da profundidade de um objeto representado em perspectiva cavaleira a 

45° é de 1/2. 

Fonte: PEREIRA, A. Desenho técnico básico. 5. Ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1980, p 115. 

 

 

O comando da questão pede para identificar a o sistema de 

projeção da imagem. Na imagem o sol está em uma posição 

gerando a sombra projetada da haste na superfície plana do 

relógio de sol que caracteriza uma projeção cilíndrica oblíqua 

e não cilíndrica ortogonal, confirmando a resposta do 

gabarito preliminar divulgado (letra B). 

 

Figura da questão 16. 

 



 

20 

 

Questão: 19 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As Normas Brasileiras (ABNT) estabelecem uma convenção, em que se considera o objeto inserido em um 

cubo, sendo assim as imagens do objeto são projetadas em cada uma das seis faces do cubo. Depois que o 

cubo é aberto, obtêm-se as vistas.  

As três vistas ortográficas principais de um objeto são: a frontal, superior e a lateral esquerda. Respeitando-se 

a disposição das vistas no 1°diedro, a frontal está sempre acima da superior e a lateral esquerda do lado 

direito da vista frontal. 

Também devem ser consideradas as arestas não vistas. 

O recurso menciona a necessidade de definição dos eixos de rotação. Analisando-se o enunciado da mesma 

verificamos que a questão indica a vista frontal da peça. Logo se entende que o plano vertical (π’) está atrás da 

peça, que sua face posterior esta apoiada em (π’) e que a peça irá girar 90° no sentido horário apoiada neste 

plano. Após o primeiro giro a peça gira novamente 90° no sentido horário apoiada em (π), conforme ilustrado 

nas figuras abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O fato de a peça estar apoiada em (π’) e depois em (π) amarra o referencial para o giro. A não indicação do 

eixo de rotação não torna a questão inviabilizada. 

Após o giro duplo do objeto, as vistas que definem sua nova posição encontra-se a resposta na alternativa C.  

Confirmando a resposta do gabarito preliminar divulgado (Letra C). 

Fonte: MICELI, M. T.; FERREIRA, P. Desenho técnico básico. 2a Ed. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 2004. p. 39 

e 40. 

 

 

VISTA FRONTAL 

 

90
O  

NO SENTIDO 

HORÁRIO APOIADO 

EM (’) 

90
O  

NO SENTIDO 

HORÁRIO APOIADO 

EM () 

NOVA VISTA FRONTAL 
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Questão: 22 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Pinheiro (2000) destaca que 

Sabemos que a projeção de uma linha num plano é o conjunto das projeções no plano, 

de todos os pontos da linha (Vd. Cap. 1 – 3.1). Do ponto de vista da execução de uma 

épura, isto significa que, em geral, o traçado da projeção de uma linha se fará por 

pontos, ou seja, projetando alguns pontos da linha e reunindo-os, em seguida, por um 

traço contínuo (PINHEIRO, 2000, p. 29). 

A reta, que por definição é infinita, também é um conjunto de pontos.  

No estudo das posições particulares das retas as coordenadas serão constantes ou variáveis em função da 

posição da reta em relação aos planos de projeção principais. 

Exemplificando, Pinheiro (2000), ao descrever as características da reta horizontal, destaca que uma de suas 

coordenadas é constante. 

Reta horizontal. Definição: Chama-se reta horizontal ou de nível a toda reta paralela ao 

plano horizontal (e oblíqua ao plano vertical). Em consequência, a reta horizontal não 

tem traço horizontal, situando-se, então, no 1o  e 2o diedros, ou no 3o e 4o diedros, ou 

ainda, em particular, no plano (π). No primeiro caso, a cota z (constante, por definição) 

é positiva (z > 0), no segundo caso, negativa (z < 0) e no caso limite, nula (z = 0) 

(PINHEIRO, 2000, p. 50). 

O fato de não se informar as coordenadas de pontos pertencentes à reta não significa que não se possa 

identificar que coordenadas serão constantes ou variáveis. 

Além disso, pede-se no enunciado da questão, que considere uma reta (r) em uma nova posição em relação 

aos planos de projeção. Assim somente as retas apresentadas no item B atendem ao solicitado: uma nova 

posição particular que mantenha uma de suas coordenadas constantes(reta vertical – abscissa e afastamento 

constantes; reta de perfil – abscissa constante; reta de topo – abscissa e cota constantes).   

Confirmando a resposta do gabarito preliminar divulgado (Letra B). 

 Fonte: PINHEIRO, V. A. Noções de Geometria Descritiva. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 2000.  v. 1. p. 48 a 

61. 

 

Questão: 28 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Devido à duplicidade do gabarito (A e B) a banca julga procedente o recurso e decide por anular a questão. 

 

 

Cargo: Professor EBTT - Educação Física 

 

Questão: 05 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Mesmo admitindo o erro de digitação, fica claro que tal fato não induziu o candidato ao erro, pois o mesmo 

sustenta em seus argumentos que: “Alternativa “B” está certa, mas a Lei citada no enunciado da questão está 

errada”. 

Consideramos que a questão pode ser respondida mesmo sem a consulta a qualquer lei anterior, visto que a 

Lei 9.394/96, Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é que estabelece os critérios de dispensa da aula de 

Educação Física. Sendo assim, a única opção correta é a alternativa “B”. 
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Em nenhum momento a LDB equivale a atividade do atleta federado com a prestação do serviço militar 

obrigatório. O serviço militar é uma obrigação do cidadão e não uma prática voluntária, como é o caso de um 

atleta federado. 

 

Questão: 06 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Para responder a questão, há a necessidade de conhecimento das DCN’s, dos PCN’s e do Referencial Curricular 

para a Educação Infantil, permitindo que se assinale a opção que está contida exclusivamente neste último 

documento. 

Sobre a alternativa “A”, “Organizar autonomamente alguns jogos, brincadeiras ou outras atividades corporais 

simples”, é um objetivo para ser alcançado ao término do 1º ciclo (1º ao 3º ano) do Ensino Fundamental. 

Fonte: BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: Educação física / 

Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997. 96p. 1. Parâmetros curriculares nacionais. 2. 

Educação, página 47 

 

Questão: 07 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O teor do recurso refere-se a cuidados com a segurança na aula, quando a questão versa sobre estratégias de 

desequilíbrio da Unidade Didática - Lutas. Portanto, o foco da questão são as estratégias. Quanto à segurança, 

cabe ao professor tomar as devidas providências. 

Destacamos, porém, que existem outras descrições e variações da ‘briga de galo’, diferentes da apresentada 

no recurso, como em Darido (2005), assumida pela banca na formulação da questão. 

EQUILÍBRIO  

Desequilibrando o colega de cócoras – briga de galo 

- Divida a turma em duplas. Procure formar duplas que se equilibrem no peso e na altura. 

- Frente a frente, de cócoras (agachados), cada um da dupla deve tentar desequilibrar o colega, até que um 

dos dois membros caia no chão. 

Variações: Varie a atividade com os alunos de cócoras utilizando apenas a mão direita, a esquerda, o 

ombro direito ou esquerdo. 

Varie também o número de participantes no grupo. Experimente realizar em grupos de 3, 4, etc. 

Fonte: RANGEL, Irene C. A.; Coordenação DARIDO, Suraya C.; Educação Física na escola: implicações para a 

prática pedagógica– Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005, PÁGINA 253. 

 

Questão: 10 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Na página 32 do Edital consta: "2. DIMENSÃO BIO-DINÂMICA. 2.1. Controle neural do movimento humano. 

2.2. Sistema nervoso periférico. 2.3. Composição corporal. 2.4. Controle ponderal. 2.5. Desenvolvimento 

humano da infância à adolescência." Este último item não pode ser desenvolvido dentro da Dimensão Bio-

dinâmica, sem que se abordem as características biológicas.  

Em Malina (2009), capítulo XV, página 320 está escrito que: "Embora duas crianças possam ter a mesma idade 

cronológica, elas podem não ter atingido o mesmo nível de maturidade biológica. Elas variam quanto ao 

estado de maturidade." Portanto, crianças de uma mesma série escolar podem ter diferentes estágios 

maturacionais. 

É notório o comportamento superior em desempenho de crianças maturacionalmente mais adiantadas 
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(Malina, 2009). Portanto, o desenvolvimento biológico é um dos fatores que interferem no desempenho no 

jogo de taco. 

Fonte: Malina, R. M.; Bouchard, C.; Bar-or, O. Crescimento, Maturação e Atividade Física. Tradução de 

STAMATIU, S.; ELISA, A. I. 2ª. ed. São Paulo: Phorte, 2009. 

 

Questão: 11 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Em Schmidt (2010), no Capítulo 4 intitulado “Produção de movimento e programas motores”, no subitem 

‘Controle de circuito aberto’ está escrito que "o que está faltando no sistema de controle aberto são os 

circuitos de feedback e o comparador, os quais representam o estado atual e o desejado, que juntos 

determinam o erro" (p. 129). Portanto, o circuito aberto não se caracteriza como resposta, invalidando a 

resposta ‘B’. 

Fonte: Schmidt, R. A.; Wrisberg, C. A. Aprendizagem e Performance Motora. Uma Abordagem da 

Aprendizagem Baseada na Situação. Tradução de PETERSEN, R. D. D. S. 4ª edição. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2010. 

 

Questão: 12 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

No Capítulo 2 intitulado ‘Três estágios de processamento de informação’, Schmidt (2010) esclarece que "…os 

executantes analisam o conteúdo da  informação ambiental utilizando uma variedade de sistemas sensoriais, 

tais como visão, audição, tato, cinestesia e olfato."(p.50) 

Pelo enunciado da questão, não está descartado o feedback extrínseco. Portanto, ele não deverá ser 

considerado na análise. 

Fonte: Schmidt, R. A.; Wrisberg, C. A. Aprendizagem e Performance Motora. Uma Abordagem da 

Aprendizagem Baseada na Situação. Tradução de PETERSEN, R. D. D. S. 4ª edição. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2010. 

 

Questão: 14 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

No Capítulo 5 sobre composição corporal, Malina (2009, p.129) esclarece que "…ao passo que massa magra 

corporal é um conceito mais anatômico, que inclui alguns lipídios essenciais." 

A resposta ‘A’ está incorreta, pois o IMC não é o método mais preciso, visto não conseguir estimar qualquer 

dos elementos da composição corporal. 

A resposta ‘D’ está incorreta por afirmar que há uma redução considerável, e não a possibilidade de haver. 

Fonte: Malina, R. M.; Bouchard, C.; Bar-or, O. Crescimento, Maturação e Atividade Física. Tradução de 

STAMATIU, S.; ELISA, A. I. 2ª. ed. São Paulo: Phorte, 2009. 

 

Questão: 16 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

No Capítulo 9 ‘Consumo de Energia Humana Durante o Repouso e a Atividade Física’, no subitem ‘Comparação 

das taxas metabólicas nos seres humanos - Efeitos do exercício regular’, McArdle (2011) descreve que: "Um 

programa de treinamento aeróbico de 8 semanas para indivíduos mais velhos produzia um aumento de 10% 

no metabolismo de repouso…". (p. 199) 

Fonte: McArdle, W. D.; Katch, F. I.; Katch, V. L. Fisiologia do exercício: nutrição, energia e desempenho 
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humano. Tradução de TARANTO, G. 7ª ed. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

 

Questão: 18 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O enunciado coloca a bola como o eixo central da questão: "(...) a bola deve ser compartilhada e conduzida 

visando a um objetivo comum." O jogo com regras é um exemplo da utilização da bola que, no enunciado, se 

faz através do jogo de queimada. O objetivo da habilidade a ser trabalhada era cooperação como é 

especificado no enunciado e não queimar o adversário. Especificar a habilidade não caberia, já que esta era a 

pergunta para o candidato responder. Para o autor, os jogos pré-desportivos têm por objetivo ensinar um jogo 

que prepare os alunos para o esporte e o jogo de queimada pode ser utilizado para esta preparação, 

permitindo que os alunos aprendam também outras habilidades e assimilem outros conhecimentos: cooperar, 

organizar grupos, tomar consciência das práticas de passar a bola e desenvolver a criação. 

"A habilidade de passar é a que concretiza, na prática, a intenção de ensinar a cooperar (...) o que torna 

realmente a queimada um jogo coletivo é a habilidade de passar, isto é, compartilhar com os colegas o objeto 

mais precioso da atividade: a bola." (p.121-122) 

Fonte: FREIRE E SCAGLIA - Educação como prática corporal. Editora Scipione, 2003, p. 121-122. 

 

Questão: 19 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A lateralidade é um dos elementos do trabalho do esquema corporal. Para haver preferência de utilização de 

um dos membros (dominante) e o auxílio do outro (não dominante), é necessário um domínio funcional 

neurofisiológico bem estabelecido e integrado de um lado sobre o outro - simetria. Para que a criança tome 

consciência da prevalência de um lado sobre o outro, é necessária a experimentação de movimentos de 

variados segmentos para auxiliá-la na diferenciação e na conscientização dos mesmos. O esquema corporal 

refere-se à organização das sensações relativas ao próprio corpo em relação com os dados do mundo exterior, 

resultando no desenvolvimento biopsicossociológico do indivíduo, tendo uma relação com a formação da 

personalidade da pessoa.  

O objetivo do trabalho da educação física para o desenvolvimento da dominância lateral é promover o 

máximo de vivências motoras para fixar a dominância de um lado sobre outro e a tomada de consciência da 

simetria corporal, conforme página 35, da obra de Mattos e Neira. 

Fonte:  

 MATTOS & NEIRA. Construindo o movimento na escola, 3a ed., Phorte editora, 1999, p. 32-35. 

 FONSECA, V. Desenvolvimento psicomotor e aprendizagem. Editora Artmed, 2008, p. 292; 573. 

 

Questão: 22 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O termo relação dialética na questão refere-se à aprendizagem, onde o diálogo, a arte de transformar ideias e 

exercitar a argumentação só é possível na interação de, pelo menos, duas pessoas. Sabemos que condições 

sociais de vida que o adulto cria para a criança exercem influência muito importante em seu aprendizado, essa 

influência pode inibir ou acelerar o desenvolvimento motor, emocional e cognitivo. O fator social não pode ser 

dissociado da aprendizagem. Verifica-se a aprendizagem somente quando se encontram reunidas 

determinadas condições contextuais para maturação neurológica. 

A questão não se restringe aos estágios preliminares psicomotores do pensamento de Wallon, embora, em 

sua obra, a questão biopsicossocial para o estudo da inteligência humana tenha extrema relevância e, sua 
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teoria, apresenta fundamentações nas relações dialéticas para a compreensão do desenvolvimento humano. 

Este autor baseia sua concepção do desenvolvimento do pensamento humano na interinfluência dos fatores 

biológicos com os fatores sociais. 

A compreensão do sentido dialético é também um termo utilizado por outros autores, uma vez que a 

compreensão sobre um tema deve englobar consultas bibliográficas e referências variadas sobre o mesmo 

assunto para o pesquisador. O termo é encontrado em Fonseca (2008) ao se referir à aprendizagem: "... a 

aprendizagem é uma condição humana baseada essencialmente na interação de dois personagens: a criança e 

o adulto socializado (mãe, pai, professora, cidadão, etc.). Só no equilíbrio dinâmico dessas duas variáveis, isto 

é, a maturidade neurológica, de um lado, e a relação sócio-afetiva, do outro, pode-se compreender o sentido 

dialético da aprendizagem." (p.497) 

Por fim, é somente na alternativa C que se verifica a interação de, pelo menos, duas pessoas no processo da 

aprendizagem humana: a criança e o adulto socializado. As outras alternativas referem-se à criança com ela 

mesma. 

Fonte: FONSECA, V. Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2008, pp. 11 – 53,  

497. 

 

Questão: 23 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O autor levanta a questão da violência do corpo e da escolarização apontando para uma teoria crítica da 

sociedade relacionada com as preocupações dos efeitos do controle sobre o corpo nas escolas e das variadas 

formas de manifestações corporais que se apresentam em decorrência desse controle. Para tratar deste 

assunto, o autor sugere instigar a crítica sobre o processo de dominação da sociedade. Apresenta reflexões de 

vários autores com destaque nas formas de interação, não só dos alunos, como também dos docentes como 

pertencentes ao mesmo "circuito funesto" (termo utilizado pelo autor), sugerindo a possibilidade de tratar do 

problema na comunidade escolar e ressalta "(...) o processo formativo não pode prescindir do emprego da 

autoridade".  

“O controle sobre o corpo apresentou diferentes facetas que deixaram traços profundos em nossa vida social. 

[...] Hoje essa dominação se encontra fortalecida por uma racionalidade tecnológica, termo utilizado por 

Marcuse (1999), que traz consigo uma série de implicações para diferentes manifestações corporais. [...] 

percebemos que as manifestações corporais, assim como outras, continuam sendo reguladas de tal modo que 

permaneçam sob o controle intenso de certas convenções, o que representa a supressão do próprio prazer, 

que acaba sendo substituído pela realização de falsos prazeres. [...] Na escola os traços dessa dominação 

podem ser rapidamente identificados [...] todo e qualquer aluno identifica e aprende a seguir várias regras que 

colaboram para o desenvolvimento de um autocontrole sobre suas ações. [...] Isso colabora para gerar uma 

certa diferenciação entre os alunos, com exaltação dos conformados e o repúdio por aqueles que não se 

adéquam e insistem em desafiar as normas estabelecidas. [...] é importante situar que, mesmo provocando 

uma ação coercitiva momentânea, os efeitos daquilo que foi reprimido não deixam de existir [...] e acabam 

voltando em uma intensidade ainda maior, não raro, na forma de ira e violência. [...] é fundamental instigar a 

crítica sobre esse processo de dominação presente na sociedade e, em especial, no âmbito escolar. Na escola, 

uma dentre as várias possibilidades talvez seja investigação sobre os estímulos que incitam a violência, tanto 

por parte dos educadores, como por parte dos alunos.” (p. 58 - 61)  

A opção “A” reforça a questão do controle quando propõe encontrar um instrumento que discipline o aluno 

de forma mais eficaz; 
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As opções “B” e “C” consideram a discussão em torno apenas dos educadores não levando em conta a 

comunidade escolar em um contexto mais amplo; 

Somente a opção “D” inclui a discussão crítica por parte da comunidade escolar em um contexto mais amplo 

considerando educadores e alunos no processo de discussão.  

Fonte: OLIVEIRA, M. A. T. (org.). Educação do corpo na escola brasileira. Campinas: Autores Associados, 2006, 

capítulo 3, p. 57 - 69. 

 

Questão: 24 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Segundo a tipificação dos jogos, criada por Orlick e adaptada no Brasil por Brotto, os ‘jogos de resultado 

coletivo’ têm como objetivo principal realizar metas comuns, “havendo um forte traço de cooperação”, nas 

palavras de Brotto, dentro e entre as equipes. 

No entanto, a expressão ‘de encontro à outra equipe’ apresenta o significado de ‘oposição’, ‘confronto’, ‘ir 

contra’, dissonante, portanto, com a característica fortemente cooperativa defendida pelo autor. 

Fonte: BROTTO, Fabio Ottuzi. Jogos cooperativos: o jogo e o esporte como exercício de convivência. Santos: 

Projeto Cooperação, 2001. 

 

Questão: 25 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Para responder a questão faz-se necessária a compreensão sobre as concepções e ações ecológicas. Tais 

concepções decorrem de posturas frente à natureza: visão romântica onde ocorre sua idealização e uma ação 

direcionada para o desfrute; visão dominadora onde a natureza é tratada como objeto, empreendendo ações 

de exploração e manutenção de poder e; visão humanista popular onde a ação é voltada para o cuidado e 

proteção, para garantir a vida em sua diversidade. Esta última visão concebe a relação entre ser humano e 

natureza como interdependente, ou seja, com uma dependência recíproca, visto que percebe uma unidade e 

movimento entre sujeito e objeto. 

Das atividades listadas nas respostas, a única que garante, por si só, a noção de que devemos cuidar e 

proteger o meio ambiente é a resposta D – preocupação com as degradações, já que arvorismo e muro de 

escalada também podem servir a ações dentro das visões romântica ou dominadora. 

Fonte: MATIELLO JR., Edgard. Exercitando Conhecimentos e Práticas Sobre Meio Ambiente a Partir da 

Pedagogia Crítico-Emancipatória. In: KUNZ, E. (org.). Didática da Educação Física 2. 3ª ed. Ijuí: Ed. Unijuí, 2005. 

(99-131p). 

 

Questão: 27 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Entendemos que o conteúdo ‘dança’ se presta a uma infinidade de objetivos possíveis de serem trabalhados, 

tal a riqueza que envolve corpo, movimento e expressão. Dos objetivos apresentados nas respostas, alguns 

estão equivocados em sua construção, e não em suas temáticas. Os recursos impetrados destacaram a 

possibilidade de enfoque dos preconceitos, dos estereótipos e da criatividade. Porém, há um equívoco quando 

entendemos que ‘criatividade’ não combina com ‘repetição de padrões’, e que a ‘expressividade’ não deve 

‘fortalecer os discursos estereotipados’, mas sim apontá-los e/ou combatê-los. 

Nos dizeres da autora: “Possibilitar a exploração da criatividade através da descoberta e da busca de novas 

formas de movimentação corporal; Canalizar para a expressividade, por refletir sentimentos, pensamentos e 

emoções”. (p. 201/202) 
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Fonte: Gaspari, Telma Cristiane. Dança. In: DARIDO, S. C. & RANGEL, I. C. A. (coords.). Educação Física na 

escola: implicações para a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 199-226p. 

 

Questão: 28 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De uma maneira geral, os estudiosos costumam ler uns aos outros, o que torna possível, influências 

recíprocas. Também, o fato de dois ou mais autores citarem os mesmos temas ou argumentos não é incomum 

na ciência e nos saberes. 

Quanto à resposta correta ‘A’, ela foi retirada ipsis litteris da página 96, item número 4, da referida 

bibliografia. 

Fonte:  

MATTOS, M. G. de & NEIRA, M. G. Educação física na adolescência: construindo o conhecimento na escola. 4ª 

Ed. São Paulo: Phorte, 2007.  

 

Questão: 30 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Com certeza, para os autores em tela, a organização dos conteúdos é uma das ações fundamentais do(a) 

professor(a), visto que a preparação didática se torna primordial. Porém, nesta perspectiva, os conteúdos não 

são a própria razão do ensino, devendo, sua seleção, ser orientada para os estudantes, como aponta o 

enunciado da questão e a citação abaixo: 

“Em princípio, o ensino deveria orientar-se para os alunos e não para o conteúdo ou os professores. O aluno 

deve ser visto como sujeito do ensino, pois ele ocupa a posição central nesse processo. Todas as reflexões 

didáticas devem perpassar este ponto de vista.” (p.101) 

Portanto, organizar o conteúdo segundo sua importância histórica não é questão preponderante para estes 

autores, mas sim, organizá-los metodologicamente, de acordo com a seleção realizada para atender as 

necessidades reais dos alunos, para que os mesmos não se tornem objetos, mas sim, sujeitos do processo 

ensino-aprendizagem. 

 “... a decisão do professor quanto aos conteúdos, não se trata apenas de seleção de conceitos ou de grupo de 

conceitos (...) mas de uma preparação didática.” (p.102)  

Nesta perspectiva, então, o foco é a realidade e a necessidade dos alunos; social e cultural, portanto, e não 

histórico, por mais que estes conceitos se relacionem. Por fim, o argumento impetrado no recurso ratifica o 

discurso que, para tais autores, a questão relevante em termos de conteúdo é desmistificar a cultura esportiva 

através da análise crítica dos fenômenos. 

Fonte: MATTOS, M. G. de & NEIRA, M. G. Educação física na adolescência: construindo o conhecimento na 

escola. 4ª Ed. São Paulo: Phorte, 2007.  

 

 

Cargo: Professor EBTT - Educação Infantil 

 

Questão: 02 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O comando da questão solicita que o candidato assinale o trecho que exemplifica o recurso estilístico 

denominado metáfora. Segundo Bechara, a metáfora consiste em uma “mudança de significado motivada 

pelo emprego em solidariedades, em que os termos implicados pertencem a classes diferentes, mas, pela 
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combinação, se percebem também como assimilados.” (BECHARA, Evanildo.  Gramática escolar da língua 

portuguesa.  Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010.) Na opção A não há palavras em sentido conotativo, ou seja 

não há esta mudança de significado pelo emprego de palavras segundo a definição acima. Na opção B há o 

sentido conotativo no emprego das palavras “imaginação comia”. 

Fonte:  

 BECHARA, Evanildo.  Gramática escolar da língua portuguesa.  Rio de Janeiro: Nova Fronteira,2010 

CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1985. 

 FIORIN, José Luiz; PLATÃO, Francisco. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 1997. 

 GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 

 ILARI, Rodolfo; BASSO, Renato. O português da gente: a língua que estudamos; a língua que falamos. 

São Paulo: Contexto, 2007 

 

Questão: 03 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A narradora não se refere exclusivamente a contos de fadas, mas à convivência com os livros, de um modo 

geral. Ela brincava com todos os livros. A estrutura do texto evidencia, sim, visão metafórica da relação da 

autora com os livros, mas sugere, no nível do universo infantil, a “construção de casas” nas quais a narradora 

brincava. Está mantido o gabarito. 

Fonte:  

 FIORIN, José Luiz; PLATÃO, Francisco. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 1997. 

 GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 

 ILARI, Rodolfo; BASSO, Renato. O português da gente: a língua que estudamos; a língua que falamos. 

São Paulo: Contexto, 2007. 

 

Questão: 04 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Entre a oração “de tanto olhar pras paredes” e a anterior “De casa em casa fui descobrindo o mundo”, 

estabelece-se relação de causa, ou seja, o que causa a “descoberta do mundo” é a oportunidade que os 

hábitos da menina lhe traziam, de olhar para as paredes de livro; equivale a: já que olhei tanto as paredes, 

como olhei tanto as paredes, por olhar tanto as paredes... 

A questão não espera a classificação gramatical das conjunções, mas a interpretação da relação de sentido 

que se estabelece no texto; por isso, não há a opção “consequência” entre as alternativas. 

Fonte: 

 FIORIN, José Luiz; PLATÃO, Francisco. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 1997. 

 GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 

 ILARI, Rodolfo; BASSO, Renato. O português da gente: a língua que estudamos; a língua que falamos. 

São Paulo: Contexto, 2007. 

 

Questão: 08 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A inadequação da alternativa explicitada na letra A encontra-se na suposição de que o papel da escola 

é  assegurar espaço e tempo para todas as manifestações infantis de modo concomitante. A generalização das 

manifestações e a concomitância do trabalho com as expressões infantis não é contemplada nas 
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Diretrizes/2009 e é impertinente. No texto das Diretrizes, como exposto abaixo, evidencia-se que as práticas 

pedagógicas devem favorecer a imersão das crianças em diferentes linguagens e o progressivo domínio de 

vários gêneros e formas de expressão. 

De acordo com as Diretrizes (art 9): 

“As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos 

norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que: 

I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, 

expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos 

ritmos e desejos da criança; 

II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários 

gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical; 

III - possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e 

escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos (...)” 

Fonte: BRASIL. Resolução cne/seb nº. 5 DE 17 de Dezembro de 2009 – Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil. 

 

Questão: 12 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão destaca desafios atuais da Educação Infantil. Neste sentido, a alternativa C propõe: “estabelecer 

parâmetros de atendimento que garantam ações entre o cuidado e educação, tornando o assistencialismo e a 

educação como práticas indissociáveis por meio de ações pedagógicas e higienistas que garantam o 

desenvolvimento das competências necessárias à preparação para a alfabetização.” A afirmativa é incorreta 

pelos seguintes motivos: 

1) As fontes bibliográficas indicadas no concurso expõem que cuidado (ou assistência) e educação devem ser 

indissociáveis. Assistência é diferente de assistencialismo. Assistência supõe os direitos e a participação dos 

que são assistidos e assistencialismo é ação unilateral, que quem assiste para quem é assistido. 

Ver: FARIAS E PALHARES (org) Educação Infantil pós LDB: rumos e desafios. Campinas, Autores associados, 

2000. 

2) As ações que promovem a indissociabilidade entre cuidado e educação  devem ser pedagógicas e não 

higienistas. O higienismo é uma prática social superada nas perspectivas atuais da Educação infantil. 

3) As práticas pedagógicas na Educação Infantil devem garantir o desenvolvimento das competências 

necessárias ao desenvolvimento cultural das crianças e não à preparação para a alfabetização de forma 

restrita. Ver; KRAMER & ROCHA (orgs) . Educação infantil: enfoques em diálogo. Campinas, SP: Papirus, 2011. 

Fonte: 

 FARIAS E PALHARES (org) Educação Infantil pós LDB: rumos e desafios. Campinas, Autores associados, 

2000. 

 KRAMER & ROCHA (orgs) . Educação infantil: enfoques em diálogo. Campinas, SP: Papirus, 2011. 

 

Questão: 14 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O enunciado da questão evidencia que as iniciativas pré-escolares no Brasil nascem no campo da assistência à 

infância. Apesar do autor referido não constar da bibliografia, as ideias que ele expõe estão presentes em 

outras referências da bibliografia como KRAMER Sonia. Com a pré-escola nas mãos. São Paulo: Ática, 2000. 

Nesta obra, fica clara a interferência das forças higienistas, juristas e religiosas nas primeiras iniciativas de 
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atendimento às crianças pequenas no Brasil. A perspectiva educacional é assumida somente na segunda 

metade do século XX. Portanto, as alternativas A e D estão incorretas. Na alternativa C coloca-se a influência 

comercial, que se apresenta completamente equivocada, levando em conta todas as fontes da História da 

Educação Infantil no Brasil. 

Fonte: KRAMER Sonia. Com a pré-escola nas mãos. São Paulo: Ática, 2000. 

 

Questão: 19 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sobre a organização da rotina no trabalho cotidiano da Educação Infantil, a letra D expõe que “as crianças são 

protagonistas da organização das atividades diárias e, a partir de seus desejos e sugestões, toda a rotina da 

instituição de Educação Infantil deve ser planejada”.  

Esta alternativa é incorreta, pois a autora citada afirma que a rotina deve ser organizada a partir da relação 

entre os desejos das crianças e as necessidades dos adultos e da instituição. Há um equilíbrio entre a 

necessária escuta das crianças e o discernimento dos adultos na estruturação do trabalho cotidiano.  

Na letra D, a afirmativa supõe que toda a rotina deve ser planejada tendo em vista o protagonismo das 

crianças. O equívoco da alternativa está nesta generalização e simplificação.  

Fonte: BARBOSA Maria Carmem. Por amor e por força: rotinas na Educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 

2006. 

 

Questão: 21 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As alternativas A, C e D estão incorretas porque todas têm como uma das respostas a avaliação somativa, que 

corresponde à quantificação da avaliação, não sendo própria à Educação Infantil, tornando apenas a 

alternativa B considerada como correta. 

Fonte: BASSEDAS, E., HUGUET, T., SOLÉ, I. Avaliação - Aprender e ensinar na Educação infantil. Porto Alegre: 

Ed ARTMED, 1999.  

 

Questão: 22 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O enunciado da questão traz como referência a Resolução nº5/2009 CNE/CEB que fixa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 

Constam no documento Resolução Nº5 de 17 de dezembro de 2009, os artigos décimo e décimo primeiro que 

trazem orientações a respeito da avaliação:  

Art. 10. As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho 

pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou 

classificação, garantindo: 

I - a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano; 

II - utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, fotografias, desenhos, álbuns 

etc.); 

III - a continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas aos 

diferentes momentos de transição vividos pela criança (transição casa/ instituição de Educação Infantil, 

transições no interior da instituição, transição creche/ pré-escola e transição pré-escola/Ensino Fundamental); 

IV - documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os 

processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na Educação Infantil; 
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V - a não retenção das crianças na Educação Infantil. 

Art. 11. Na transição para o Ensino Fundamental a proposta pedagógica deve prever formas para garantir a 

continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças,  respeitando as especificidades 

etárias, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados  no Ensino Fundamental. 

Fonte: BRASIL. Resolução CNE/SEB Nº 5 DE 17 DE Dezembro de 2009 – Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil. 

 

Questão: 25 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão trata das especificidades da Educação Infantil retratada no Programa de educação infantil 

(conteúdo programático) item 3, Criança e Cultura, sub item 3.3.3 Função histórica e cultural das instituições 

educativas. Cabe também ressaltar que o trecho citado na prova foi extraído do livro KRAMER, S; LEITE. M. I. 

(orgs.).  Infância e produção cultural. Campinas: Papirus, 2010, que consta da bibliografia sugerida no edital.   

Fonte: KRAMER, S.; LEITE, M.I. Produção cultural e Educação: algumas reflexões críticas sobre educar com 

museu. In: Infância e Produção Cultural. Campinas, SP: Papirus, 1988. Série Prática Pedagógica. P.205 e 206. 

 

Questão: 27 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão trata das especificidades da Educação Infantil no que diz respeito à construção das relações de 

espaço‐tempo no planejamento pedagógico e nas relações cotidianas. A alternativa B propõe que estas 

relações sejam construídas “por meio de práticas cotidianas que definem a rotina das crianças, de forma 

lúdica, como, por exemplo, por meio de músicas e uso de calendário e janela do tempo, que determinam as 

mudanças de percursos e hora nos usos dos espaços e atividades desenvolvidas na escola”. 

A alternativa não é pertinente porque o uso de música, janela do tempo e calendário não garante a ludicidade 

das experiências e constitui, na maior parte das vezes, práticas mecanizadas e automatizadas de lidar com a 

regulação do tempo e a estruturação do espaço, limitando as experiências com as diferentes linguagens e 

formas de expressão. 

Além disso, a construção de relações de espaço-tempo demanda que as crianças tenham oportunidade de 

expressão, ressignificação dos espaços e tempos experienciados e não uma simples constatação da passagem 

do tempo e dos deslocamentos, possibilitada pelo calendário. 

Fonte: 

 FERREIRA, Z. Tempos e espaços para brincar: o parque como palco e cenário das culturas lúdicas. In: 

KRAMER, S.; ROCHA, Eloisa A.C.(orgs). Enfoques em Diálogo. Campinas, SP: Papirus, 2011.  

 FAZOLO, E. Pelas telas do aramado: práticas culturais e pedagógicas na educação infantil. In: KRAMER, 

S.; ROCHA, Eloisa A.C.(orgs). Enfoques em Diálogo. Campinas, SP: Papirus, 2011. 

 

 

Cargo: Professor EBTT - Educação Musical 

 

Questão: 01 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O enunciado está correto. Pediu-se exatamente a letra do Hino dos Alunos do Colégio Pedro II e a partitura 

continha erros propositalmente inseridos, conforme exposto no enunciado. 



 

32 

 

Fonte: COLÉGIO PEDRO II. Hino dos alunos do Colégio Pedro II. 26 set. 2014. Disponível em 

<http://www.cp2.g12.br/>. Acesso em 30 set. 2014. 

 

Questão: 02 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A autora e compositora em voga é de notoriedade na história da música popular brasileira, é um ícone da 

música brasileira e encontra-se no conteúdo programático (música, cultura e educação), de acordo com o 

Anexo I do Edital № 47/2014 do concurso. 

Fonte: SEVERIANO, Jairo. Uma história da música popular brasileira: das origens à modernidade. São Paulo: 

Ed. 34, 2008; COLÉGIO PEDRO II. Portal de educação musical do Colégio Pedro II. [s.d.]. Disponível em 

<http://www.portaledumusicalcp2.mus.br/>. Acesso em 30 set. 2014. 

 

Questão: 03 

Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Recurso prejudicado por ausência de fundamentação. 

 

Questão: 05 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O gabarito oficial divulgado está correto: a alternativa A é incorreta porque apresenta paralelismo entre o 4º e 

5º grau (5ª paralela entre o segundo e terceiro acorde) e a dominante (quarto acorde) está sem a sétima; A 

alternativa B é correta porque o trecho obedece ao encadeamento solicitado [I, IV, V7, I] e está com as notas 

de tensão (4ª e 7ª) resolvidas: no segundo compasso, o Mi resolveu no Fá e o Si bemol resolveu no Lá; A 

alternativa C é incorreta porque a dominante está sem a sétima (terceiro acorde) e o último acorde (tônica) 

está sem a terça; E a alternativa D é incorreta porque a dominante está sem a tônica, está com a terça 

dobrada e o último acorde (tônica) está sem a terça.  

Fonte: HINDEMITH, Paul. Curso condensado de harmonia tradicional. Tradução de Souza Lima. 13. ed. Rio de 

Janeiro: Irmãos Vitale, 1998. 

 

Questão: 10 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A questão está anulada porque há erro no enunciado. Na afirmativa 3, no lugar da palavra “disciplina” deveria 

constar a palavra “conteúdo. Realmente falta uma resposta correta. A referida lei diz: “A música deverá ser 

conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de que trata o § 2º deste artigo” (BRASIL, 

2008). 

Fonte: BRASIL. Casa Civil. Lei № 11.769, de 18 de agosto de 2008. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/lei/L11769.htm>. Acesso em 18 set. 2014. 

 

Questão: 11 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Há uma resposta correta, que é a alternativa A. Segundo os PCN (1997, p. 41), a produção refere-se ao fazer 

artístico e ao conjunto de questões a ele relacionadas, no âmbito do fazer do aluno e dos produtores sociais 

de arte. A fruição refere-se à apreciação significativa de arte e do universo a ela relacionada. Tal ação 

contempla a fruição da produção dos alunos e da produção histórico-social em sua diversidade. A reflexão 
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refere-se à construção de conhecimento sobre o trabalho artístico pessoal, dos colegas e sobre a arte como 

produto da história e da multiplicidade das culturas humanas, com ênfase na formação cultivada do cidadão. 

Fonte: BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: arte. Brasília: 

MEC/SEF, 1997. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro06.pdf>. Acesso em 18 set. 

2014. p. 41.  

 

Questão: 14 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Há somente uma resposta correta, que é a alternativa B. O documento citado no argumento do recurso não 

pertence à bibliografia do Edital № 47/2014 do concurso. De acordo com Bennett (1990, p. 62), na formação 

padrão da Fanfarra estão presentes instrumentos do naipe dos metais e instrumentos de percussão. Os 

instrumentos da fanfarra geralmente são: bombardino, corneta, eufônico, saxhorne, trombone, tuba e 

instrumentos de percussão diversos, como bombo, caixa ou tarol, pratos, lira, entre outros. 

Fonte: BENNETT, Roy. Elementos básicos da música. Tradução de Maria Teresa de Resende Costa. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 1990. (Cadernos de Música da Universidade de Cambridge). p. 62. 

Fonte: BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: arte. Brasília: 

MEC/SEF, 1997. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro06.pdf>. Acesso em 18 set. 

2014. p. 41.  

 

Questão: 15 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Há somente uma resposta correta, que é a alternativa B. De acordo com Bennett (1990, p. 45), o soprano vai 

do Dó3 ao Lá4, o mezzo-soprano do Lá2 ao Fá4, o contralto do Fá2 ao Ré4, o tenor do Dó2 ao Lá3, o barítono 

do Sol1 ao Fá3 e o baixo do Mi1 ao Ré3. Os autores citados no recurso não constam no Anexo I do Edital № 

47/2014, que é a fonte de referência da prova de Educação Musical. 

Fonte: BENNETT, Roy. Elementos básicos da música. Tradução de Maria Teresa de Resende Costa. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 1990. (Cadernos de Música da Universidade de Cambridge). p. 45. 

 

Questão: 19 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Há uma resposta correta, que é a alternativa C: o saxofone não pertence ao naipe dos metais. Mesmo sendo 

confeccionado de metal, é um instrumento de palheta e pertence ao naipe das madeiras. O autor de 

referência é Roy Bennett, que consta no Anexo I do Edital № 47/2014 do concurso. 

Fonte: BENNETT, Roy. Instrumentos da orquestra. Tradução de Luiz Carlos Csëko. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

1985. (Cadernos de Música da Universidade de Cambridge). p. 9-65. 

 

Questão: 20 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Há uma resposta correta, que é alternativa D. “Os sons que produzimos se originam pela vibração das ‘pregas 

vocais’ ou ‘cordas vocais’, localizadas em nossa laringe. Quando o ar que vem de nossos pulmões passa por 

elas, produzem essa vibração. Para que o som produzido seja agudo, é necessário que as pregas vocais sejam 

curtas e finas. Outro fator que deixa os sons agudos é a tensão das membranas. Quanto mais tensa elas 

estiverem, mais agudo será o som produzido. Quanto mais relaxada elas estiverem, mais grave será o som 

produzido.” (COLÉGIO PEDRO II, s.d., p. 31-32). 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro06.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro06.pdf
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Fonte: COLÉGIO PEDRO II.  Portal de educação musical do Colégio Pedro II. [s.d.]. Disponível em 

<http://www.portaledumusicalcp2.mus.br/Apostilas/PDFs/7ano_00_Apostila%20completa.pdf>. Acesso em 

30 set. 2014. p. 31-32. 

 

Questão: 23 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A questão está anula porque dentre as alternativas apresentadas não há uma correta. 

 

Questão: 29 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Há somente uma resposta correta, que é a alternativa A. A alternativa C está errada porque a música 

encontra-se em Si bemol maior e não em Si maior. 

Fonte: BENNETT, Roy. Elementos básicos da música. Tradução de Maria Teresa de Resende Costa. Jorge Zahar, 

1990. (Cadernos de Música da Universidade de Cambridge); MED, Bohumil. Teoria da música. 3. ed. Brasília: 

MusiMed, 1986.  

 

 

Cargo: Professor EBTT - Espanhol 

 

Questão: 03 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Ao considerar o papel assumido por Michelle Bachelet e o contexto de campanha presidencial no Chile, pode-

se afirmar que a escolha de determinado fonema pela presidenta evidencia estratégias discursivas que 

permitem estabelecer relações entre linguagem e poder, o que resulta em implicações para a construção de 

sentido. Isto se verifica no momento em que Bachelet, por meio da linguagem, busca influenciar a opinião dos 

leitores a respeito de si mesma. Como tal processo se efetua de maneira consciente, com um propósito 

específico, pode-se inferir que, mais do que uma ferramenta para a interação, a língua se constitui como um 

lugar de disputa de poder, tal como explicitado na opção D.  

Fonte: 

 GÓMEZ, ANTONIO B. Aportaciones del análisis del discurso oral. In: SÁNCHEZ LOBATO, J.; y GARGALLO, I. 

(Orgs.) (2004): Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda 

lengua/lengua extranjera. Madrid, SGEL. 

 FOUCAULT, M. Microfísica do poder. 16ed. Tradução Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edições Graal, 

1979. 

 

Questão: 05 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa B não é a correta já que a variação diastrática diz respeito às variações entre as formas que a 

língua assume nos diferentes grupos sociais; tais variações se relacionam, pois, à organização sociocultural de 

determinada comunidade. Por outro lado, a pronúncia de Michelle Bachelet configura um caso de variação 

diafásica, que diz respeito ao registro empregado pelo enunciador em determinado contexto enunciativo; a 

ocasião determina o modo de elocução com o interlocutor, podendo ser formal ou informal. 

http://www.estudopratico.com.br/variacoes-linguisticas-diafasica-diatopica-diastratica-e-historica/
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Nesse contexto é importante ter o entendimento de que, segundo Houaiss (2008), “o papel da linguagem na 

expressão de ‘conceitos potencialmente significativos’ torna o ser humano capaz de criar os universos de 

sentido que circulam na sociedade sob a forma de enunciados/textos”. 

A presidenta do Chile, ao pronunciar o próprio nome, empregou um fonema diferente do habitual. 

Considerando-se que o emprego da língua corresponde a uma expectativa discursiva, pode-se afirmar que 

Michelle Bachelet quebrou a expectativa dos eleitores, que consideraram, segundo o enunciado no texto, 

pouco natural a produção do referido fonema.   

Fonte: 

 CASAS GÓMEZ, M. “Hacia una tipología de la variación”. In: MORENO FERNÁNDEZ, F. et alii (coords.). 

Lengua, variación y contexto. Estudios dedicados a Humberto López Morales. vol. 2. Madrid: 2003, 

Arco/Libros. 

 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2008. 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 

O uso de "recuerda" remete ao uso de 3ª pessoa do singular do verbo recordar; e "Búsquelo", também 

aparece em 3ª pessoa do singular, indicando uso do registro formal da língua, ou seja, o  uso do "usted" na 

referência ao interlocutor. Assim sendo não há instabilidade entre "tú" e "usted", mas somente o uso de um 

registro, o formal. Decide-se pela alteração do gabarito, da alternativa C para B. 

 

Questão: 07 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O texto “El (no tan) nuevo lenguaje chileno” aborda a questão do aparecimento de uma série de modificações 

no espanhol falado no Chile. Já no próprio título, o enunciador enfatiza, por meio da expressão “no tan”, a 

existência de diferentes pontos de vista com relação ao uso da linguagem no país. Observa-se, assim, por meio 

do emprego da expressão entre parênteses, o diálogo entre discursos que afirmam que as referidas mudanças 

na língua são novas e discursos que defendem o fato de que tais transformações na linguagem encontram 

raízes em antigas formas de falar observadas no Chile. Nesse sentido, o fragmento posterior ao título “Que 

nos comemos las letras... que se expresa estupendamente” não se configura como expressão de um 

preconceito lingüístico, mas ressalta a ideia central do texto que é a valorização dos diversos registros do 

espanhol falado no Chile.  

Fonte: BAKTHIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003.  

 

Questão: 09 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso sustenta que a alternativa D seria a correta, considerando o valor econômico como “tese central do 

texto III”. No entanto, o valor econômico é um dos aspectos relevantes mencionados no texto e consequência 

da expansão e internacionalização da língua, como se verifica no seguinte fragmento: “[...] la lengua también 

conforma actividades cuya razón de ser descansa en la provisión de la infraestructura necesaria para la 

comunicación humana. Más aún: en todas las actividades económicas, sin excepción, el recurrir a un idioma 

compartido por parte de los agentes implicados reduce los costes de transacción; esto es, los costes asociados 

a la fijación de las condiciones de los contratos y a las garantías de su cumplimiento”. Neste sentido, a 

alternativa D não é a correta em virtude de restringir o valor da língua espanhola ao aspecto econômico. 
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Diferentemente das demais opções, a alternativa C é a correta por apresentar uma afirmação que pode ser 

comprovada com as sinalizações textuais dadas pelo enunciador: “Los resultados obtenidos en la citada 

investigación subrayan precisamente los efectos multiplicadores del español como lengua global” e “cierto 

status de internacionalidad [...] y que su promoción internacional se conciba como política de Estado”.   

Fonte: BAKTHIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

 

Questão: 10 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A inferência depende dos conhecimentos do leitor em interação com o que foi explicitamente revelado e com 

o que foi implicitamente sugerido pelo enunciador. Neste sentido, a resposta correta é a alternativa B, pois no 

primeiro parágrafo o enunciador estabelece uma relação de sentido entre o êxito dos projetos “plataforma on 

line” e “el Erasmus Iberoamericano” e a influência dos mesmos no valor econômico da língua espanhola, o que 

se comprova no seguinte fragmento do texto: “[...] la creación de una gran plataforma de educación online y 

el Erasmus Iberoamericano, que supone un paso enorme para la creación de un espacio común del 

conocimiento. Ambos proyectos potenciarán, sin duda, el valor del español, y también su valor económico”, 

ratificando a ideia de que o valor econômico não se constitui na tese central do texto III. O valor econômico do 

espanhol é, portanto, uma consequência da expansão e da internacionalização da língua. 

Fonte: BAKTHIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

 

Questão: 15 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Reafirma-se o enunciado proposto e a resposta apresentada, já que o candidato retira uma parte da citação 

do texto de Lagares (2013), sem, no entanto, resgatar toda a citação, que enuncia: 

“... Nesse sentido, o reconhecimento da variação de normas de uso surge como uma necessidade que se vê 

compensada pelo controle normativo exercido pela RAE, que assume a missão, com base em sua autoridade 

histórica e utilizando os recursos mencionados, de estabelecer os limites aceitáveis dessa diversidade.” 

Ou seja, ainda que haja um controle da língua, se torna imprescindível a aceitação das variações existentes em 

outros espaços geográficos, além da visão enfaticamente econômica da língua; conduzindo à resposta 

indicada no gabarito. Letra a) la política que se define por la aceptación tutelada de la diversidad y por el 

énfasis en el valor económico de la  lengua. 

Segue abaixo o texto do resumo do autor na íntegra: 

“Este artigo aborda o processo histórico de construção do espaço político da língua espanhola no mundo. 

Diferentemente do acontecido com outras línguas europeias, esse espaço começou a se constituir já no século 

XVI, com a expansão política dos reinos ibéricos. As peculiares condições sócio-históricas nos diversos lugares 

da América Latina, assim como os desiguais processos de padronização, explicam a diversidade do espanhol 

falado no continente. Do ponto de vista normativo, o espaço da língua espanhola se caracteriza pela tensão 

entre um evidente pluricentrismo e a tentativa de constituição de um único centro na Espanha, representado 

nos instrumentos normativos elaborados pela Real Academia Española. Essa tentativa de controle deu origem 

a uma política pan-hispânica nos anos 90, caracterizada pela aceitação tutelada da diversidade e pela ênfase 

no valor econômico da língua. Atualmente, novas iniciativas padronizadoras e econômicas surgidas na América 

Latina começam a configurar uma nova realidade na gestão internacional do espanhol”. 

Fonte: LAGARES, X. C. O espaço político da língua espanhola no mundo. Trab. linguist. apl.,  Campinas ,  v. 

52, n. 2, dez.  2013.   Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

http://www.abc.es/sociedad/20140729/rc-iberoamerica-tendra-programa-erasmus-201407291252.html
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18132013000200009&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em:  22  set.  2014.  <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-

18132013000200009>. 

 

Questão: 24 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com Gili Gaya (2000, p.165), o emprego do verbo no futuro supõe certa capacidade de abstração 

por parte do falante. No fragmento destacado, o verbo “sabrán” é atribuído, de forma direta, aos leitores do 

texto. A partir da consideração do contexto em que se insere, pode-se inferir que se trata de um futuro de 

“probabilidade”, segundo a classificação proposta pelo referido autor (Op. Cit.), posto que tal forma verbal 

explicita uma suposição do coenunciador. Portanto, o fato de se tratarem de leitores frequentes de Maitena 

leva à formulação da hipótese de que os mesmos conhecem suas qualidades pessoais. Fica mantida a letra A. 

Fonte: GILI GAYA, S. Curso superior de sintaxis. Barcelona: Vox, 2000. 

 

Questão: 26 

Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Recurso prejudicado por não se referir à questão mencionada.  

 

Questão: 30 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com Celada e González (2000, p. 39), o panorama do ensino de espanhol no Brasil, caracterizado 

pela crença na suposta facilidade do idioma, começa a modificar-se – ainda que lentamente – devido à 

mudança no estatuto das línguas como objeto de pesquisa e à valorização do estatuto da língua espanhola 

entre os brasileiros, como explicitado na alternativa A. Dessa forma, as autoras destacam o fato de que 

determinados pressupostos acerca do ensino de espanhol começaram a ser questionados por meio da 

realização de investigações no âmbito dos estudos linguísticos. Assume papel relevante, nesse sentido, a 

introdução de novas teorias no campo dos estudos da linguagem. Portanto, a alternativa D é incorreta.  

Fonte: CELADA, M. T.; GONZÁLEZ, N. M. Los estudios de lengua española en Brasil. In: Anuario Brasileño de 

Estudios Hispánicos. Vol. X. Brasília: Embajada de España en Brasil, 2000. p. 35-58. (Suplemento "El hispanismo 

en Brasil"). Disponível em: <http://www.mecd.gob.es/brasil/publicaciones-materiales/publicaciones.html>. 

Acesso em: 21 set. 2014. 

 

 

Cargo: Professor EBTT - Filosofia 

 

Questão: 13 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Comando da questão solicita que se identifique a alternativa que contém a justificativa para a tese de que “é 

indispensável que algum ser seja necessário” de acordo com o trecho citado. No trecho, a justificativa de 

Tomás não se baseia no fato de que o necessário “pode criar algo do nada”, conforme afirma a letra B. Baseia-

se, isso sim, no seguinte argumento: (i) o possível alguma vez não existiu; (ii) se tudo fosse possível, alguma 

vez nada existiu; (iii) se este fosse o caso, nada existiria; (iv) se nada existisse, diz o trecho, “seria impossível 

que algo começasse a existir” (ou seja, do nada, nada começa); (v) donde, uma vez que algo existe, é 

indispensável que o necessário exista. A letra D está correta porque contém este argumento. 

Fonte: MARCONDES, Danilo. Textos básicos de filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. p.71. 

http://www.mecd.gob.es/brasil/publicaciones-materiales/publicaciones.html
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Questão: 15 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso sustenta ter ocorrido prejuízo pela anulação da questão. Contudo, a questão não foi anulada.  

Fonte: MARÇAL, Jairo (org.). Antologia de textos filosóficos. Curitiba: SEED, 2009. p. 456. 

 

 

Questão: 16 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O equívoco da letra D está, justamente, na afirmação da equivalência do sonho e da loucura em Descartes, 

pois: 1) além de tal equivalência não ter lugar em Descartes (o autor descarta o argumento da loucura para 

introduzir o argumento do sonho); 2) o argumento do sonho sequer é citado no trecho da questão. Logo, não 

faz sentido que o comando da questão exija resposta de acordo com os trechos citados e o gabarito abra a 

possibilidade de se recorrer a outros textos para a resposta. 

Fonte: MARCONDES, Danilo. Textos básicos de filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. pp. 75 e 103. 

 

Questão: 17 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Apenas a alternativa C é a correta, e não a alternativa B, como sustenta o recurso. Nos textos citados, 

Descartes e Kant se esmeram por estabelecer o que, na percepção sensível, diz respeito (ou não) aos objetos 

externos ao sujeito, bem como o que diz respeito ao próprio sujeito. Aí estaria a semelhança entre os trechos 

dos dois autores, semelhança cujos dois aspectos são expressos pelo “tanto... como”. No trecho de Descartes, 

isso fica claro quando ele afirma que os sentidos, por meio das sensações de dor e de prazer, informam sobre 

aquilo de que o sujeito deve fugir ou a que deve se dirigir, respectivamente. Todavia, com base 

exclusivamente nos sentidos, não se poderia dizer nada sobre os objetos externos a nós – ao menos não sem a 

inspeção do espírito. No texto de Kant, por sua vez, aparece a distinção entre “sentimento” (afecção (em seu 

aspecto) subjetiva) e “sensação” (afecção (em seu aspecto) objetivo). A alternativa B) está incorreta porque, 

para Descartes, a sensação enquanto tal não nos informa a respeito das coisas (como indica o termo 

“oriundas”, presente na alternativa em questão). É a “minha natureza” que me ensina algo a respeito das 

coisas (das quais fugir ou às quais me dirigir) a partir dos sentimentos de dor e prazer”. 

O máximo com que Descartes se compromete é que a percepção sensível nos informa determinados 

sentimentos, como prazer e dor. É a minha natureza que vai relacionar estes sentimentos a determinadas 

coisas das quais é preciso fugir ou às quais é preciso se dirigir. Portanto, a sensação não apresenta coisas a 

nós. A alternativa B, pois, está incorreta porque, para Descartes, não se pode afirmar que haja sensação 

oriunda dos objetos. 

O termo “que” não substitui “sentidos” ou “papel dos sentidos”, como parece supor o candidato quando 

reescreve a alternativa. Outrossim, a expressão “naquilo que” significa “no que tange a”, “no que concerne a”, 

“no que diz respeito a”. Trata-se, pois, de um elemento não identificado na própria oração, ainda que tal 

expressão se refira aos sentidos. Dessa forma, não foram claramente apresentadas as razões pelas quais a 

questão deveria versar sobre a distinção entre as expressões “as coisas” e o “sujeito”, como concluído no 

recurso. 

Ademais, a alternativa afirma que há elementos próprios das coisas e que os sentidos têm alguma reação com 

esses elementos. Afirmar isso é bastante diferente de afirmar que os sentidos pertencem, de alguma forma, às 

coisas. 
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Fonte:  

 DUARTE, Rodrigo. O belo autônomo. Belo Horizonte: Autêntica/Crisálida, 2012. pp.121-122; MARÇAL, 

Jairo (org.). Antologia de textos filosóficos. Curitiba: SEED, 2009. p.187. 

 SPINOZA, Baruch. Ética, Apud MARCONDES, Danilo. Textos básicos de filosofia. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2007. p. 92. 

 

Questão: 20 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso sustenta que o enunciado da questão seria abrangente e mal formulado. “Abrangente”, porque não 

citaria a parte específica da Ética em que o texto está contido. Ora, o enunciado diz “O texto citado procura 

demonstrar...”, o que restringe claramente a questão ao trecho transcrito nela. “Mal formulado”, porque a 

expressão “procura demonstrar”: (i) levaria o candidato a procurar algo implícito no trecho; (ii) levaria o 

candidato a compreender que a expressão se refere a “algo que ainda não aconteceu”. Todavia, considerando 

que a expressão não implica nenhum desses sentidos, tanto (i) quanto (ii) são afirmações do candidato que 

não encontram justificação no recurso. O mínimo que “procura demonstrar” supõe é que há no trecho uma 

tentativa de fazer uma demonstração, que pode ou não ter sido bem sucedida; a expressão (ou seu 

enunciador) não se compromete, a princípio, com nenhuma dessas possibilidades. A não ser que tomemos 

como tentativa de justificar (i) a alegação que o candidato apresenta como um acréscimo (“Dificultando ainda 

mais a resolução da questão...”), a saber, de que haveria mais de uma “demonstração” nas alternativas, uma 

“direta”, presente na alternativa correta (letra C), e duas “indiretas”, a letra D e a letra A. Todavia, mesmo isso 

não procede. Em primeiro lugar, as alternativas não contêm “demonstrações” ou “procuram demonstrar” 

algo, como alega o candidato. As alternativas contêm proposições que Espinosa pretende demonstrar na 

Ética. Em segundo lugar, apenas com os elementos presentes no trecho citado não seria possível demonstrar 

as proposições presentes nas letras A e D. Para demonstrar A, seria preciso, no mínimo, introduzir as noções 

de “Bem Supremo” e “Deus”; para demonstrar D, seria preciso, no mínimo, introduzir as noções de 

“contingência” e “necessidade”. Ora, nenhuma dessas noções está presente no trecho citado; uma vez que, 

como foi visto, o enunciado restringe a questão a este trecho, as proposições presentes em A e D não se 

seguem da demonstração transcrita na questão.   

Fonte: SPINOZA, Baruch. Ética, Apud MARCONDES, Danilo. Textos básicos de filosofia. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2007. p. 92. 

 

Questão: 27 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sartre reconhece, no trecho, que algumas pessoas tentam superar a contingência do âmbito originário de 

doação dos entes, que se deixam encontrar. Essa tentativa passa pela invenção de um Ser necessário causa de 

si próprio. “Antes”, no entanto, e até mesmo “causa” dessa tentativa é a vinda ao encontro dos entes 

contingentes. 

Ademais, a expressão “antes” não se compromete nem com o fato de que os entes podem ser deduzidos, nem 

com o fato de que eles não podem. Desta maneira, a tese – mais forte – de Sartre continua resguardada. 

Fonte: MARCONDES, Danilo. Textos básicos de filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. p. 167-168. 

 

Questão: 30 

Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Recurso Prejudicado por ausência de fundamentação. 
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Cargo: Professor EBTT - Física 

 

Questão: 04 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O texto da questão informa que o objeto se move no sentido do centro de curvatura e por se tratar de um 

deslocamento neste trecho (entre a posição inicial e a posição do centro de curvatura) a velocidade a ser 

determinada deveria ser a velocidade média neste trecho, conforme a resolução indicada abaixo.  

De acordo com a Lei de Gauss, a imagem do carro no instante t = 0 estará na posição p´ dada por: 

´

1

60

1

10

1

p
   cmp 12´ . 

Como o objeto deverá percorrer 40 cm com velocidade 5 cm/s, ele alcançará o centro de curvatura no 

instante s
v

d
t 8

5

40
 . Como a imagem atingirá o centro de curvatura no mesmo instante e deverá 

percorrer 8 cm, tem-se scm
t

p
vi /0,1

8

8´
 . 

Fonte: ALVARENGA, B, MÁXIMO, A. Física: Contexto e Aplicações. Vol. 1, 2 e 3. São Paulo: Editora Scipione, 

2012. 

 

Questão: 12 

Recurso Procedente. Questão anulada.  

O valor da temperatura do gás no ponto C não foi informado corretamente, o que acarretou em uma 

discrepância entre o valor calculado com os dados fornecidos, e aquele com a temperatura correta, conforme 

sustentado nos recursos. Desta forma, decide-se pela ANULAÇÃO da questão.  

Fonte: ALVARENGA, B, MÁXIMO, A. Física: Contexto e Aplicações. Vol. 1, 2 e 3. São Paulo: Editora Scipione, 

2012. 

 

Questão: 16 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Conforme a resolução da questão indicada abaixo, não há necessidade do uso de calculadora como sustenta o 

recurso. 

β = 10 log( I/I0) ⟹ 14,22 = log( I/10-12) 

1014,22 x 10-12 = I⟹ I = 102,22 W/m2  

Fonte: BISCUOLA, G. J., VILLAS BÔAS, N., DOCA, R. H. Tópicos de Física. Volumes 1, 2 e 3. 18a edição. São Paulo: 

Editora Saraiva, 2012. 

 

Questão: 17 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Não há consistência na argumentação apresentada no recurso, visto que não é indicada a resolução que leva 

ao resultado sustentado no recurso. Abaixo segue a resolução adotada. 

E = γm0c2 ⟹ γ = E/m0c2, então:  

γ = 106 . 1,6 x 10-19/{(9,1 x 10-13).(3x108)2} ⟹γ = 1,95                       

mas, γ = (1 – v2/c2)-1/2  
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então: 

 

 
Fonte: BISCUOLA,  G. J., VILLAS BÔAS, N., DOCA, R. H. Tópicos de Física. Volumes 1, 2 e 3. 18a edição. São 

Paulo: Editora Saraiva, 2012. 

 

Questão: 20 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso sustenta que há duas alternativas corretas. No entanto, de acordo com a situação física descrita na 

questão, só é possível obter-se como resposta, entre as alternativas, aquela correspondente ao gabarito, 

conforme apresentado abaixo. 

Após certa distância x, percorrida pelo cilindro, ele adquire uma velocidade linear e angular, logo pela 

conservação de energia: 

 
mas v= ω.R e I= mK2, logo: 

 
Diferenciando em relação ao tempo: 
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Como toda a massa do cilindro está distribuída sobre a sua circunferência, K=R, logo: 

 
Fonte: HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J.. Fundamentos de Física. 4 ed. v. I ao IV. Rio de Janeiro: LTC, 

1995. 

 

 

Cargo: Professor EBTT - Francês 

 

Questão: 03 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A.  

O gabarito correto é letra “a”, já que, depois de analisar os dois sistemas educativos, o autor anuncia sua 

conclusão: “d’un côté il y a du fric, de l’autre, il n’y en a pas” classificando-a de “épais”, ou seja, considerando-

a uma constatação trivial, comum, prosaica.  

A alternativa “b” é incorreta, pois, a análise do autor não está caracterizada por nenhuma ideia de otimismo 

no referido trecho.  
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Questão: 04 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O autor, ao qualificar o sistema público de educação, propõe que “(...) Il faut apprendre à se débrouiller avec 

les moyens du bord (...)”, ou seja, que é preciso encontrar soluções utilizando os recursos disponíveis. Não se 

trata de renovação de recursos, mas do uso dos recursos já existentes. 

 

Questão: 15 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão 15 versa sobre o uso e a função das vírgulas. Na passagem destacada, as vírgulas substituem a 

conjunção aditiva “et”, funcionando elas mesmas como o elemento gramatical aditivo que promove a 

gradação. 

Fonte: GREVISSE, MAURICE, GOSSE, ANDRÉ. Nouvelle Grammaire Française, 2e édition. Paris /Louvain-la 

neuve: duculot, 1989. 

 

Questão: 16 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com o texto, a educação integral compreende a aprendizagem da solidariedade, das 

responsabilidades. É a tomada de consciência de que todos somos responsáveis por todos, conforme explicita 

o primeiro parágrafo, sobretudo na sua conclusão: «cela passe par l'apprentissage des responsabilités. (linha 

14) 

 

Questão: 20 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O fragmento “il ne s’agit donc pas seulement” aparece no texto introduzindo uma posição com a qual o autor 

não está alinhado.  Trata-se de uma posição que, segundo o autor, reduz a interculturalidade a uma 

categorização étnica. Apesar de reconhecer a validade do que propõe a Unesco, o autor não se limita à 

definição de educação intercultural defendida por essa instituição. Já o fragmento ”dans ce contexte” mostra 

que o autor concorda com uma “formation scolaire qui ne se réduise pas à l’utilisation individualiste et 

institutionnelle d’un service qui aurait pour but la seule obtention d’un diplôme.” 

 

Questão: 21 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Nesta frase, o gerúndio indica a simultaneidade das ações expressas pelos verbos “adopter” e “se référer”. 

Deste modo, é possível substituí-lo pela conjunção temporal “quand”, não cabendo aqui uma ideia modal. 

Fonte: GREVISSE, M. Et GOSSE, a. Nouvelle Grammaire Française. 2e édition. Paris / Louvain-la-neuve: duculot, 

1989. 

 

Questão: 22 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Na alternativa “d” a palavra “autre” tem função pronominal, e não adjetiva, pois substitui a palavra “côté”, ao 

invés de acompanhá-la. 

Fonte: GREVISSE, M. Et GOSSE, a. Nouvelle Grammaire Française. 2e édition. Paris / Louvain-la-neuve: duculot, 

1989. 
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Cargo: Professor EBTT - Geografia 

 

Questão: 04 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Todas as inconsistências técnicas apontadas podem ser identificadas na figura, mas a melhor análise 

embasada em conceitos é a da letra A, uma vez que nesse mapa há a supressão seletiva de informações. É 

possível perceber que as favelas não estão representadas nos morros, num processo de invisibilização por 

meio da representação seletiva dos elementos da paisagem. As análises apresentadas nas outras alternativas 

não podem ser feitas com base nos elementos expressos na figura. A elitização do espaço público ocorre por 

meio de práticas em que há privação de acesso a espaços e serviços públicos para grupos sociais menos 

favorecidos. Embora esse seja um processo existente nas cidades brasileiras, a figura em questão não permite 

a verificação desse processo.  

Essa ideia é defendida por SOUZA (2013) como uma potencialidade para as análises que exploram o conceito 

de paisagem. Segundo o autor, “Discutir (...) as práticas e os agentes que as representações deixam de fora ou 

retratam caricaturalmente – ou pior ainda, as intervenções no espaço concreto que objetivam “limpar” a 

paisagem, dela removendo os agentes e as práticas tidos como “indesejáveis” ou “enfeiadores” – é um veio 

riquíssimo (...) que merece (...) ser melhor aproveitado pela pesquisa sócioespacial.” (SOUZA, 2013, p. 52) 

Fonte: SOUZA, M. L de Os Conceitos Fundamentais da Pesquisa Sócio-espacial. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2013 

 

Questão: 05 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Todas as alternativas expressam ideias a respeito do conhecimento escolar, mas as duas presentes no gabarito 

corroboram a ideia de que fatos como esse podem ser compreendidos de forma complexa, na medida em que 

se considerem os currículos para além de uma listagem de conteúdos. Nessa perspectiva, o conhecimento 

escolar não deve ser visto como mera transferência do que se produz na academia ou o cumprimento de 

políticas formuladas no nível governamental. Os parâmetros nacionais, em uma análise complexa, não devem 

ser considerados como definidores de práticas, e sim como elemento que atua conjuntamente a muitos 

outros na definição de programas e currículos. Sendo assim, as alternativas que não constam no gabarito 

trazem a ideia de transmissão do conhecimento científico e de currículo prescrito, que não estão em 

consonância com a afirmação em destaque. 

Fonte: VILELA, C. L. FINALIDADES DIDÁTICAS E QUESTÕES CURRICULARES:  um olhar para o processo de 

reformulação curricular da disciplina geografia no Colégio Pedro II . Giramundo: Revista de Geografia do 

Colégio Pedro II. v. 1 n. 1 (2014). 

 

Questão: 07 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa A menciona corretamente a atividade principal da região onde se encontra Dourados (MS), uma 

área produtora de cana-de-açúcar, voltada para a indústria do etanol, na qual os conflitos de terra são 

frequentes. Tendo em vista que a reportagem foi publicada no ano de 2014, as demais alternativas não se 

referem a atividades que tem marcado conflitos indígenas recentes na área. Além disso, a melhor e mais 

abrangente análise sobre as consequências do problema retratado está na letra A, visto que todas as demais 
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são situações específicas que caracterizam o comprometimento, em alguma medida, do modo de vida 

indígena. 

 

Questão: 08 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O texto faz referência ao chinês moderno. As duas últimas gerações são, portanto, a atual e a imediatamente 

anterior. A questão destaca as mudanças que vem afetando a vida de seus habitantes. A estatização dos meios 

de produção representariam a manutenção do cenário estabelecido nas décadas anteriores. As referidas 

gerações (aproximadamente 50 anos) viveram justamente as transformações ocorridas no modelo 

estabelecido nas políticas de Mao-Tse-Tung, tais como:  

- o enfraquecimento das comunas populares e o incentivo à produção agrícola familiar; 

- aumento da população urbana como resultado do investimento no setor industrial; 

- abertura do setor industrial aos investimentos das corporações transnacionais (redução da estatização); e 

- aumento dos investimentos em ciência e tecnologia. 

 

Questão: 09 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão não menciona a projeção de Peters. O mapa representa o mundo por meio da utilização da 

projeção cilíndrica de Mercator. O centro de projeção é a linha do Equador (onde as proporções são mantidas) 

e as áreas polares estão bastante deformadas. Esse conteúdo exige bastante abstração, por isso a linguagem 

do professor deve estar adequada à idade dos alunos. E isso é o que define a alternativa correta, visto que: 

- a linguagem pode ser mais complexa e adequada à faixa etária da 1ª série. A deformação maior está nas 

proximidades com os pólos, e não na América do Sul, como dito na letra A 

- a América do Sul não foi reduzida proporcionalmente (letra B) e sim a Groenlândia está maior 

- o conteúdo da letra C está correto, mas a linguagem não é adequada ao 6º ano por conter termos muito 

técnicos. 

Fonte: Atlas Nacional do Brasil Milton Santos/IBGE. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.  

 

Questão: 10 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A característica marcante, mas não necessariamente dominante, da matriz energética do Brasil é o uso de 

recursos renováveis, especificamente a água. A Europa, que tem amplo uso de usinas térmicas e nucleares, 

aponta para o investimento em energias renováveis, sendo a energia eólica uma característica marcante de 

suas novas frentes. A China apresenta, como um dos principais entraves para o crescimento, um alto nível de 

poluição decorrente da produção energética por meio da queima de combustíveis fósseis. Sendo assim, a 

alternativa B é a única que reúne informações corretas para as três regiões destacadas. 

 

Questão: 11 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O texto 1 defende que o território não deve ser considerado matéria tangível, palpável, e sim “campos de 

força”. Tendo por base o trecho do texto de Souza (2013) destacado na questão, é possível observar que a 

palavra território, no Texto 2, é usada para dimensionar a porção de terra do Brasil e assim abordar sua 

constituição física. Está, então, sendo considerado como uma parte da superfície da terra, isto é, algo 

palpável, concreto, material. Nessa perspectiva é possível dizer que a palavra território, no texto 2, é usada 
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para se referir ao substrato espacial material e não a uma dimensão em que se considere explicitamente as 

relações de poder expressas no espaço. 

Fonte: SOUZA, M. L de Os Conceitos Fundamentais da Pesquisa Sócio-espacial. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2013 

 

Questão: 14 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O pedido de anulação da questão não procede, pois o conteúdo da mesma se encontra tanto na Parte I 

(Instrumental Teórico-Conceitual e Metodológico), no item 3(Conceitos de território, paisagem, região, lugar, 

rede geográfica e escala), quanto na Parte II do Programa (Temáticas da Geografia Escolar), nos itens 10 (A 

Produção do Espaço Geográfico Brasileiro, a Regionalização e o Planejamento Regional no Brasil) e 14 (A 

Produção do Espaço Urbano no Mundo e no Brasil), com destaque para este último item. Ou seja, o tema 

relativo à rede urbana amazônica encontra-se em consonância com a abordagem do conceito de rede 

geográfica, com o amplo e complexo processo de produção do espaço geográfico brasileiro e, em particular, 

com a produção do espaço urbano no Brasil. 

 

Questão: 15 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C.  

A Terra é um planeta ‘solto’ na Via Láctea e que não apresenta uma forma esférica perfeita. Ela é geoide, ou 

seja, achatada nos polos e não uniforme. Dessa forma, não há uma representação padrão quanto à localização 

dos continentes, isto é, qualquer continente poderia se localizar na parte superior da imagem. Por outro lado, 

a representação cartográfica escolhida revela a apropriação da projeção de Peters, com objetivo de romper 

com a representação do mundo que evidencia a supremacia dos países desenvolvidos. Nessa perspectiva, é 

uma representação terceiro-mundista, já que questiona ideologia dominante colonialista que é realizada de 

acordo com interesses e visões particulares de mundo. ALTERADO de B para C. 

Fonte: Atlas Nacional do Brasil Milton Santos/IBGE. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.  

 

Questão: 16 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A geopolítica contemporânea pressupõe uma definição da relação política entre entidades/atores e o espaço 

em dimensões multiescalares. Se na Geopolítica Clássica o que definia o campo era basicamente a política do 

Estado Nacional, com a definição estratégica de seus interesses, na Geopolítica Contemporânea, tendo em 

vista o contexto da Globalização e da inserção de novas tecnologias no contexto da circulação de ideias e nas 

tomadas de decisões (participação política), os atores que atuam no cenário internacional não se 

circunscrevem apenas aos tradicionais Estados-nação, mas a todas as entidades que definem politicamente a 

ordem mundial, regional ou local (isto é, em várias escalas), como as empresas, as ONG’s, os organismos 

internacionais, entre outros. É nesse sentido que os campos da Geopolítica e da Geografia Política não são 

muito distinguíveis. Entretanto, devido à associação da Geopolítica Clássica às políticas expansionistas dos 

Estados totalitários (em particular, ao Estado Nazista), alguns autores ainda enfatizam o lado nada ético da 

geopolítica, e preferem o termo “Geografia Política” em detrimento do termo “Geopolítica”. 

Assim, a opção que melhor corresponde a essa definição é a letra “D”, conforme assinala o trecho abaixo: 

“As novas geopolíticas, em especial após o final da guerra fria e da ameaça de um holocausto nuclear, 

relativizam (mas não omitem) a questão da guerra militar e enfatizam outras “guerras” ou conflitos: 

econômicos, sociais, culturais e até simbólicos (na mídia e na indústria cultural, por exemplo). Embora o nome 
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“geopolítica” continue a ser utilizado, o enfoque atualmente é outro. As novas geopolíticas, não por 

coincidência surgidas na “era da globalização” e enfraquecimento (relativo) dos Estados nacionais, 

normalmente não são feitas “para o Estado” e tampouco o veem como único ator na política mundial. Novos 

atores ou sujeitos são levados em consideração, desde as civilizações ou grandes culturas até as ONG’s”. (Cf. 

Vesentini, 2000, p.11) 

Fonte: VESENTINI, José W. Novas geopolíticas. São Paulo: Contexto, 2003.  

 

Questão: 18 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O tema da Amazônia Azul diz respeito à natureza do Território Brasileiro. Assim, o assunto está em 

consonância com o item 3 da Parte I e itens 7.1, 9 e 10 da Parte II do Programa para o presente concurso. 

Desde 1994, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), de cuja elaboração o Brasil 

participou ativamente, estabelece que todo o Estado costeiro tem o direito de estabelecer um mar territorial 

de até 12 milhas náuticas, uma zona econômica exclusiva de até 200 milhas náuticas e uma Plataforma 

Continental estendida, cujos limites exteriores, além das 200 milhas náuticas, devem ser determinados 

segundo aplicação de critérios específicos.  

Os Estados exercem soberania no mar territorial e, tanto na zona econômica exclusiva quanto na plataforma 

continental, exercem jurisdição quanto à exploração e ao aproveitamento dos recursos naturais. 

No caso do Brasil, toda essa área (mar territorial + ZEE + plataforma continental estendida) corresponde ao 

que ficou conhecido como Amazônia Azul, cujos recursos minerais e biomarinhos são incalculáveis (incluindo a 

camada do pré-sal). 

Nesse sentido, é possível concluir que a afirmativa I não está completa, pois não foi só o mar territorial que foi 

estabelecido por convenção internacional, mas também uma zona econômica exclusiva (ZEE) de até 200 

milhas e uma plataforma continental estendida; a afirmativa II, além de ser imprecisa quanto à extensão da 

Amazônia Azul, também é imprecisa quando estabelece uma soberania compartilhada para todo esse espaço; 

as afirmativas III e IV estão integralmente corretas.  

Naquilo que diz respeito especificamente à opção III da questão (Corresponde à área maior que a Amazônia 

Verde e possui vastos recursos minerais e biomarinhos), é possível confirmar a informação pautando-se no 

que publicou o almirante-de-esquadra brasileiro Roberto de Guimarães Carvalho, Comandante da Marinha do 

Brasil entre os anos 2003 e 2007, durante o 1º mandato e parte do 2º mandato do Presidente Luís Inácio Lula 

da Silva. Segundo Carvalho (2006),  

“(...) a Amazônia brasileira, com mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, abrigando parcela considerável 

da água doce do planeta, reservas minerais de toda ordem e a maior biodiversidade da Terra, tornou-se 

riqueza conspícua o suficiente para, após a percepção de que se poderiam desenvolver ameaças à soberania 

nacional, receber a atenção dos formuladores da política nacional. Assim, a região passou a ser objeto de 

notáveis iniciativas governamentais, que visam à consolidação de sua integração ao território nacional, à 

garantia das fronteiras, à ocupação racional do espaço físico e à exploração sustentada dos importantes 

recursos naturais ali existentes. Como exemplos dessas iniciativas podemos citar o Projeto Calha Norte e o 

Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), que inclui o Sistema de Vigilância da Amazônia (Sivam). 

Entretanto, há uma outra Amazônia, cuja existência é, ainda, tão ignorada por parte dos brasileiros quanto o 

foi aquela por muitos séculos. Trata-se da Amazônia Azul, que, maior do que a verde, é inimaginavelmente 

rica. Seria, por todas as razões, conveniente que dela cuidássemos antes de perceber-lhe as ameaças.” (grifo 

nosso. P. 17) 
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 O trecho foi publicado no 1º capítulo (“A Amazônia Azul”) da obra “Geografia: ensino fundamental e ensino 

médio: o mar no espaço geográfico brasileiro”, de publicação do próprio MEC em parceria com o Comando da 

Marinha (Coordenação da Comissão Interministerial para os recursos do mar) e com a Secretaria da Comissão 

Interministerial para os recursos do mar. 

Inobstante essa informação publicada pela então autoridade máxima da Marinha do Brasil, é possível 

encontrar informações conflitantes na Internet acerca desse detalhe relativo à extensão das duas amazônias 

(a verde e a azul). Ora pode haver confirmações do que disse o autor supracitado (a exemplo do que é 

encontrado no site http://www.gorgulho.com/?sessao=materia&idMateria=309&titulo=AMAZONIA-AZUL ou 

no site  http://www.marinha.mil.br/sites/default/files/hotsites/amz_azul/html/definicao.html), ora pode 

haver informações conflitantes, como a encontrada em matéria publicada, sem assinatura/autoria, no 

endereço eletrônico http://www.mar.mil.br/hotsites/sala_imprensa/amazonia_azul.html. 

A banca se resguarda o direito de pautar-se na informação legitimada pela autoria de quem tem reconhecido 

e autorizado domínio no assunto em tela. 

Fonte:  

 CARVALHO, Roberto de Guimarães. A Amazônia Azul. In: CHAVES, Paulo de Tarso. (Org) Geografia: 

ensino fundamental e ensino médio: o mar no espaço geográfico brasileiro. Brasília: Ministério da 

Educação Básica, 2006. 304 p. (Coleção explorando o ensino, v. 8) 

 Marinha do Brasil no endereço eletrônico a seguir: 

https://www.mar.mil.br/secirm/publicacoes/revistas/geografia.pdf  (acessado em 05/02/2015). 

 

Questão: 20 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O mapa de fusos horários do planeta mostra que as horas aumentam para leste e diminuem para oeste. Isso 

ocorre porque a Terra gira de oeste para leste. Como o Sol nasce a leste, à medida que nos deslocamos nessa 

direção, estamos indo para um local onde o Sol nasceu antes; portanto nessa região as horas estão 

“adiantadas” em relação ao local de onde partimos. Quando nos deslocamos para oeste, entretanto, estamos 

nos dirigindo a um local onde o Sol nasce mais tarde; portanto nesse lugar as horas estão “atrasadas” em 

relação ao nosso ponto de partida. Além da mudança das horas, tornou-se necessário definir também um 

meridiano para mudança de data no mundo. O meridiano 180º, conhecido como antimeridiano porque está 

no lado oposto a Greenwich, seria a Linha Internacional de Mudança de Data. O fuso horário que tem essa 

linha como meridiano central tem uma única hora, como todos os outros, entretanto em dois dias diferentes. 

A metade a oeste dessa linha estará sempre um dia adiante em relação à metade a leste. Com isso, ao 

atravessar a Linha de Data indo de leste para oeste é necessário aumentar um dia. Atravessando a Linha 

Internacional de Mudança de Data de oeste para leste é necessário diminuir um dia. 

Fonte: Atlas Nacional do Brasil Milton Santos/IBGE. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. 

 

Questão: 25 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O sistema Cantareira entrou em colapso. Parte da região metropolitana de São Paulo vive o drama do 

racionamento da água. Nesse contexto, colocou-se como opção a transposição das águas do Rio Paraíba do 

Sul para abastecer o sistema que, nascendo no estado de São Paulo, segue seu curso para o estado do Rio de 

Janeiro. Isso gerou um impasse com a forte reação contrária ao projeto por parte do Governo do Estado do 

Rio de Janeiro. Quanto à bacia do Rio Uruguai, o conflito “das papeleras” se deu pela instalação de uma 

http://www.gorgulho.com/?sessao=materia&idMateria=309&titulo=AMAZONIA-AZUL
http://www.marinha.mil.br/sites/default/files/hotsites/amz_azul/html/definicao.html
http://www.mar.mil.br/hotsites/sala_imprensa/amazonia_azul.html
https://www.mar.mil.br/secirm/publicacoes/revistas/geografia.pdf
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indústria finlandesa de celulose no Uruguai, gerando protestos oficiais por parte da Argentina, que teme a 

poluição de suas águas que, em última instância, atingem Buenos Aires. 

A opção A não responde à questão, porque embora tenha havido uma demanda ambiental por parte da 

Bolívia, o impasse no Rio Grande não constitui um conflito hídrico e sim social no sentido de impedir a 

imigração ilegal de mexicanos para os EUA, ou seja o foco não é o uso da água. 

A opção B não retrata hidroconflito algum, estando totalmente equivocada. 

A opção C embora contemple um hidroconflito por parte principalmente da Bahia e de Pernambuco quanto a 

transposição das águas do Rio São Francisco e seus possíveis impactos econômicos e ambientais, o Rio 

Paraguai não é objeto de hidroconflitos ente o Brasil e seus vizinhos, estando assim restrito à escala nacional e 

não no nível do continente americano. O assoreamento é, sim, um problema ambiental comum no rio 

Paraguai. No entanto, seus efeitos não constituem um conflito evidente entre o Brasil e outros países de 

forma que possa ser considerado um hidroconflito na escala do continente americano. 

 

Questão: 26 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A ‘Primavera Árabe’ teve início na Tunísia, representando, de forma genérica, um conjunto de movimentos 

sociais da população de diversos países do norte da África e do Oriente Médio cujo foco central era a luta 

contra ditaduras tradicionais e longevas e, muitas vezes, hereditárias. Trata-se de uma demanda por mais 

democracia. O uso das redes sociais facilitou a mobilização popular, a divulgação e denúncias os sobre os 

excessos. 

O enunciado da questão pede se identifique o tema que poderia ser introduzido com mais propriedade a 

partir do texto. Tendo em vista que o texto dá o enfoque no início do movimento na Tunísia e menciona as 

redes sociais como elemento desse processo, não é possível afirmar que o conteúdo de texto trataria com 

mais propriedade o tema das redes sociais. Para isso, seria necessário, por exemplo, apresentar conteúdos 

mais específicos sobre as redes técnicas e novas tecnologias, o que não vem ao caso. 

 

Questão: 28 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A opção B não pode ser aceita, tendo em vista que a produção está voltada para atender prioritariamente a 

população interna, em ambos os casos. O avanço de práticas ligadas ao agronegócio não pode ser considerado 

um fator relevante convergente entre esses dois países. 

A resposta correta é a C e sua defesa pode ser feita com base na seguinte argumentação: 

A crise do Keynesianismo se acentua com a crise mundial do petróleo e os vultosos gastos sociais do Estado de 

bem estar social nos países desenvolvidos. Nesse contexto os princípios básicos do Neoliberalismo do 

economista Friedrich Von Hayek - O Caminho da Servidão 1944 -  (Prêmio Nobel de Economia em 1976) é 

retomado. O Consenso de Washington e seu receituário neoliberal surgem como solução sistêmica, tendo 

grande responsabilidade na arquitetura da ordem econômica mundial do pós Guerra Fria, e em grande 

medida, nos caminhos da Globalização. 

Segundo Ianni “O neoliberalismo dos tempos da globalização do capitalismo retoma e desenvolve os princípios 

que se haviam formulado e posto em prática com o liberalismo ou a doutrina da mão invisível, a partir do 

século XVIII. Mas o que distingue o neoliberalismo pode ser o fato de que ele diz respeito à vigência e 

generalização das forças do mercado capitalista em âmbito global. É verdade que alguns de seus polos 

dominantes e centros decisórios localizam-se nos Estados-nacionais mais fortes. Em escala crescente, no 

entanto, formam-se polos dominantes e centros decisórios localizados em empresas, corporações e 
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conglomerados transnacionais. Aí nascem diretrizes relativas à desestatização, desregulação, privatização, 

liberalização e regionalização. São diretrizes que, principalmente o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o 

Banco Mundial (BIRD), se encarregam de codificar, divulgar, implementar e administrar.” IANNI, Otávio. 

Teorias da Globalização. Rio de Janeiro. Civilização Brasileira 1996, p78. 

 

Muito antes do Consenso de Washington - 1989 (engendrado por economistas de instituições financeiras 

situadas em Washington D.C., como o FMI, o Banco Mundial e o Departamento do Tesouro dos Estados 

Unidos), o Chile de Pinochet, pós 1973, já convivia com as mudanças neoliberais de Milton Friedman e dos 

seus discípulos denominados Chicago Boys.  

É importante ressaltar que o Neoliberalismo se tornou a política oficial do Fundo Monetário Internacional 

apenas em 1990, quando passou a ser "receita" para promover o "ajustamento macroeconômico" dos países 

em desenvolvimento que passavam por dificuldades. Ora, as mudanças de Deng Xiaoping são de 1978, década 

também das ZEEs 

Ao tratar da crise econômica de 1998 e seus efeitos na China e Índia, Joseph Stiglitz aponta que “a China foi 

outro país a seguir um curso independente, Não foi por um acaso que as duas nações em desenvolvimento que 

se safaram de destruição provocada pela crise econômica global – Índia e China” tinham controle de capital 

enquanto os países do mundo em desenvolvimento, com mercados de capitais liberalizados, viram suas 

receitas declinar, a Índia crescia a uma taxa acima dos 5 % e a China perto de 8%. Isso é mais espantoso, dada 

a desaceleração geral do crescimento mundial e principalmente do comércio durante aquele período”. 

(STIGLITZ, 2012, p.164) 

O comando da questão se limita a identificação da convergência no modelo de desenvolvimento econômico. 

Assim, China e Índia apresentavam convergência quanto ao papel do Estado na condução independente da 

política econômica. A política das quatro modernizações chinesa, por exemplo, é uma abertura metódica para 

a dinâmica do modo de produção capitalista, bem como a entrada de empresas estrangeiras na Índia.  Assim, 

temos na China a contradição oficial através do lema “um país, dois sistemas” ou “capitalismo de Estado” 

onde as mudanças que passaram a ocorrer foram criteriosas, planejadas e dosadas segundo interesses e 

participação forte do Estado. Talvez por isso, David Harvey identifica ou adjetiva um modelo chinês de 

neoliberalismo, que, na realidade deve ser entendido como uma abertura mais intensa ao capitalismo, 

notadamente na região litorânea das ZEEs. Isso é“ frequentemente é observado a expansão da economia da 

China difere da corroborado por Giovanni Arrighi, ao discordar de Harvey, afirmando que recente expansão 

japonesa por ser mais aberta ao comércio e aos investimentos externos. A observação está correta, mas não a 

inferência que a China aderiu aos preceitos do Neoliberalismo do Consenso de Washington. Tal inferência é 

comum entre os intelectuais de esquerda e dos defensores do Consenso. Deng Xiaoping aparece de forma 

proeminente ao lado de Reagan, Pinochet e Thatcher na capa do livro de Harvey  “ A Breve História do 

Neoliberalismo”(ARRIGHI, 2007, p35 e 354) 

Segundo Otávio Ianni (2001, p. 194) “Enquanto o liberalismo se enquadrava no princípio da soberania 

nacional, ou ao menos tomava-o como princípio, o neoliberalismo desloca as possibilidades de soberania para 

as organizações, corporações e outras entidades de âmbito Global .” No tocante a soberania nacional e seus 

interesses, corroborando com Ianni, Arrighi (2007)  afirma que “Embora a China tenha recebido os conselhos e 

assistência do Banco Mundial no início de suas reformas, ela o fez nos termos e condições que serviram ao 

interesse nacional chinês do que dos interesses do tesouro americano e o capital ocidental.”(p355) 

Segundo Rangopal Agarwala “A China talvez seja o melhor exemplo de quem ouviu os conselhos externos, mas 

tomou decisões baseadas nas suas próprias circunstâncias social, política e econômica.”  



 

50 

 

A base do sucesso chinês não foi, definitivamente na adoção cega das políticas do Consenso de Washington”. 

Ramgopal Agarwala. The Rise of China: Threat or opportunity? New Delhi. Brookwell. 2002 p 86-89. 

Nesse sentido, Arrighi cita Galbraith ao escrever que “Ambas China e Índia se mantiveram livres dos bancos 

ocidentais na década de 70. Ambas continuam a manter o controle sobre seu capital até os dias de hoje, assim 

o capital especulativo não pode circular livremente para dentro ou fora. Ambas continuam a ter largos setores 

de indústria pesada até os dias de hoje.” (355). 

 

O texto da questão da prova cita o abandono da planificação na China e do modelo de substituição de 

importações da Índia. Isso deve ser visto também como a busca por maior competitividade na produção 

interna e na conquista de maior mercado externo e a inclusão de 1/3 da humanidade como potenciais 

consumidores típicos da economia de mercado. O foco e o suporte são os seus mercados internos. Dessa 

forma, no processo de desenvolvimento dos dois países convergem na medida em que se afastam das 

imposições do receituário neoliberal. Surge o conceito de Consenso de Beijing (2004) termo cunhado por 

Joshua Cooper Ramo como alternativa ao Consenso de Washington, ou seja, Capitalismo com forte presença 

dos interesses do Estado. Ele aponta o modelo chinês como um caminho diferenciado que pode ser seguido 

por outros países. 

Fontes: 

 AGARWAL, R. The Rise of China: Threat or Opportunity? New Delhi. Brookwell. 2002. 

 ARRIGHI, Giovanni. Adam Smith in Beijing. Ed Verso London/New York. 2007 

 IANNI, Otávio. Sociedade Global. 9ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.  

 IANNI, Otávio. Teorias da Globalização. Rio de Janeiro. Civilização Brasileira 1996. 

 RAMO, Joshua Cooper. The Beijing Consensus: Notes on the New Phisics of Chinese Power. London, 

Foreign Affairs Policy Centre , 2004 

 STIGLITZ, J. E. – A Globalização e seus Malefícios: A promessa não-cumprida de benefícios globais. Ed. 

Futura. São Paulo. 2002. 

 

 

Questão: 30 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os novos mapas políticos do mundo devem reconhecer o surgimento do Estado do Sudão do Sul a partir do 

antigo Sudão e a anexação da Crimeia – que pertencia à Ucrânia – pela Rússia. 

Na opção A, embora a Nigéria conviva com sérios conflitos internos, o país permanece com a totalidade de sua 

extensão territorial, assegurando os limites de suas tradicionais fronteiras. 

Na opção B nenhum dos conflitos redesenhou o mapa político dos países em questão, permanecendo com os 

limites de seu antigo território. 

A opção D é muito genérica. O comando ressalta fatos concretos e recentes. Assim, as fronteiras políticas 

artificias ainda serão objeto de demandas territoriais e movimentos de independência na África. Da mesma 

forma a Europa é citada de forma geral, sem especificar novos desenhos de fronteiras nacionais. 
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Cargo: Professor EBTT - História 

 

Questão: 01 

Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Recurso prejudicado por não versar sobre a questão em tela. 

 

Questão: 02 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O Iluminismo, embora sem apresentar uma leitura unívoca de seus pensadores, defendeu a absoluta 

racionalidade do Homem e do Conhecimento, sob uma perspectiva teleológica do tempo associada ao 

conceito de progresso. Portanto, a problematização da questão não contempla as discussões sobre a 

“educação” iluminista (permanências e rupturas), nem as especificidades dos pensadores que tangenciam o 

projeto iluminista. Por conseguinte, é proposta, a partir de uma abordagem teórico-conceitual, a seguinte 

resolução – conhecer a elaboração de outra relação do homem com o tempo, o que desvela o desejo dos 

pensadores de romper com a tradição, autoridade e costumes. No entanto, as apropriações dessas ideias, no 

desenrolar do processo histórico, se fizeram diversamente de acordo com as condições específicas das 

sociedades. 

Não está em pauta para os iluministas a publicização do conhecimento como erudição, nem tampouco o 

conhecimento erudito como princípio do bem comum. O progresso, associado à soberania de uma razão 

imutável dos tempos, tem como pressuposto o rompimento com o passado, o que implica, de acordo com o 

texto de Cassirer, a luta contra o poder do costume, das tradições e autoridade, o que toca, também, a 

questão em torno do conhecimento erudito dos sábios da Igreja Católica envolto nas “verdades reveladas”. 

Ademais, a relação do homem com o tempo, conforme expresso no texto de Koselleck, não implicou a 

“publicização do conhecimento erudito como princípio do bem comum”. 

Finalizando, cabem ainda mais duas observações. A primeira diz respeito à noção de “escola da cidadania”, 

que está fora do projeto iluminista e começou a se afirmar no último quartel do século XIX e durante o século 

XX. E a sinonímia entre conhecimento erudito e conhecimento científico e filosófico está equivocada em se 

tratando da conjuntura histórica em pauta, marcada pelo avanço da Modernidade.  

Fonte: 

 CASSIRER, E. A filosofia do Iluminismo. 2 ed. Campinas: Ed. UNICAMP, 1994. 

 KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado – contribuição à semântica dos tempos históricos. Trad. Wilma P. 

Maas & Carlos A. Pereira Rio de Janeiro: Contraponto & Ed. PUC-Rio, 2006. 

 

Questão: 03 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A problematização da questão enuncia um antagonismo no processo histórico de emancipação das colônias 

hispano-americanas. Antagonismo este que diz respeito ao princípio imperial e ao sentimento de 

americanidade em um momento de tentativa da monarquia espanhola de anular as conquistas obtidas pelas 

elites criollas durante a dominação napoleônica. A proposição da questão não aborda as diferenças presentes 

no Império Espanhol, mas sim o contexto das invasões do Império Napoleônico na Europa, assim como as 

reverberações na América Hispânica relacionadas a este processo histórico. 
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Além disso, não existe incompatibilidade entre o sentimento de americanidade e a profusão de Estados Nação 

surgidos do antigo império espanhol na América, pois tal sentimento não é antagônico ao ideal de nação, cuja 

construção seria levada a cabo pelas elites regionais. 

O recurso incorre em um equívoco histórico e conceitual, ao estabelecer uma identificação linear entre elite 

criolla e etnicidades locais, ignorando as populações nativas e africanas existentes na América Espanhola à 

época da independência, assim como o próprio conceito de etnicidade. 

Ademais, não se pode considerar que tenha havido uma acomodação das elites criollas como representantes 

de um agrupamento étnico, mas socioeconômico, além de ter ocorrido um rompimento político que 

possibilitou a tais elites conquistarem o poder. 

Fonte:  

 AZEVEDO, Cecilia e RAMINELLI, Ronald. História da América - novas perspectivas. Rio de Janeiro: FGV, 

2011.  

 WASSERMAN, Claudia (coord). História da América Latina: cinco séculos. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 

1996. 

 

Questão: 05 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A problematização proposta refere-se à relação entre imaginário social e construção nacional segundo a 

análise contida no texto, o que implica o conhecimento prévio sobre a formação dos Estados Unidos e, 

especificamente, a percepção do processo histórico na temporalidade do século XIX, nos quais se destacam a 

elaboração do Destino Manifesto e da matriz identitária formadora da nação. 

Por conseguinte, as argumentações apresentadas em torno da expansão dos EUA pós-1945 estão exógenas à 

questão proposta, no âmbito de uma temporalidade recortada e percebida na própria dinâmica do texto. 

Outrossim, vale explicar a consideração do recurso em torno do Distrator B estar correto. Consideração esta 

que incorre em um duplo equívoco: na temporalidade recortada no texto, não há colonização de espaços 

autóctones, inclusive a conquista de territórios do México não se configura como tal, nem, tampouco, a 

associação com a proeminência do Direito Natural. O direito natural, evocado desde a Independência e 

reinterpretado nas épocas posteriores, não se estendeu aos povos autóctones. A conquista de espaços 

autóctones tangencia a construção da matriz identitária estadunidense em torno do “povo escolhido”, 

prevendo a exclusão dos nativos. Por conseguinte, a noção de direito natural, evocada nas Guerras de 

Independência e fiadora da formação dos EUA, não previu a inclusão das populações nativas, cujas 

territorialidades foram ignoradas. 

Avançamos, a partir disso, para o equívoco quanto ao entendimento do que é espaço autóctone, uma vez que 

este, embora habitado primariamente por nativos, foi conquistado pelos colonos que construíram novas 

territorialidades, baseadas no direito natural à propriedade associada à felicidade. 

Fonte: 

 KARNAL, Leandro et al. História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. 2ª ed. São Paulo: 

Contexto, 2008 

 MOORE JR, Barrington.  As origens sociais da ditadura e da democracia - senhores e camponeses na 

construção do mundo moderno. Trad. Maria Ludovina F. Couto. São Paulo: Martins Fontes, 1983.  

 

Questão: 06 

Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Recurso Prejudicado por ausência de fundamentação. 
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Questão: 07 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso apresentado expõe uma interpretação teórica equivocada acerca do conceito de soberania. O 

Estado garante o poder soberano de uma pessoa ou Assembleia(s) que se encontram investidas do 

compromisso de garantir a paz e a defesa comum. Entretanto, a força de um Estado não advém apenas da 

existência de um poder absoluto (que não quer dizer necessariamente ilimitado), a fim de garantir a ordem, o 

compromisso político-institucional e as relações sociais. Nesse sentido, a soberania não é obrigatoriamente 

indivisível. No caso do Absolutismo Monárquico, a essência da soberania está na unicidade do poder, a fim de 

que as vontades individuais estejam subordinadas a uma só vontade, representada por um homem, que assim 

poderá usar a força para salvaguardar a segurança geral.  A autoridade soberana do rei representa uma 

transferência racional de direitos consentida pelos indivíduos que, para conviverem pacificamente e com 

limites legais, devem reconhecer os seus deveres para com o poder soberano. Aqui, vale mencionar o 

contexto histórico vivido por Jean Bodin, referido à construção dos Estados Modernos. Por conseguinte, a 

soberania indivisível não se aplica ao problema proposto no que se refere à Grã-Bretanha, uma vez que a 

lógica da racionalidade britânica do poder passa por uma ideia supranacional. E, portanto, a soberania é 

garantida não como algo indivisível, porém como uma articulação entre as partes, que possuem, inclusive, 

autonomia político-institucional e jurídica para auto regulação, inclusive quanto à existência de parlamentos, 

ao mesmo tempo que não pode entrar em choque ou ameaçar a união da Grã-Bretanha. Tal colocação pode 

ser comprovada pela recusa quanto ao referendo da Escócia.   

Fonte: 

 MATTEUCI, Nicola. Soberania. In: BOBBIO, Norberto et al. Dicionário de política. 5 ed. Brasília/São 

Paulo: Ed. Da UNB & Imprensa Oficial, 2004, p. 1179-1188.    

 HOBSBAWM, Eric & RANGER, Terence. A invenção das tradições. 2ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1997. 

 SPRINGBORG, Patricia. Modelo clássico e circulação de conceitos na Inglaterra do início da Idade 

Moderna. In: FERES JÚNIOR, João & JASMIN, Marcelo. História dos conceitos: diálogos transatlânticos. 

Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio Ed. Loyola IUPERJ, 2007, pp. 209- 225. 

 

Questão: 10 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A problematização da questão propõe uma leitura articulada entre um registro cartográfico e uma letra de 

samba enredo, no contexto histórico das invasões holandesas no Nordeste açucareiro. Nesse sentido, trata-se 

de articular questão territorial e registro da memória afrodescendente de resistência contra a opressão, 

especificamente expressa nas lutas palmarinas. Por conseguinte, contando com a leitura em sentido lato dos 

documentos, o candidato deveria articular perda de áreas produtoras (que passaram ao domínio holandês) e 

resistência social da população negra (no contexto de fragilidade conjuntural do Império Português).  

Fonte: LINHARES, Maria Yeda (Org). História geral do Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

 

Questão: 13 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso expõe dois equívocos, além de não apresentar o embasamento teórico necessário para corroborar a 

argumentação. É necessário ressaltar, primeiramente, que as discussões em torno do crescimento econômico 

autossustentado, que marcaram as propostas públicas, civis e militares, para pensar o desenvolvimento 
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nacional brasileiro nos anos 1950 e 1960, não se fazem antagônicas ao papel per se do capital estrangeiro. E, 

em segundo, está incorreta a sinonímia entre crescimento autossustentado e autossustentabilidade, uma vez 

que este último conceito encontra-se inserido em outra temporalidade, colocando-se como um dos grandes 

desafios socioambientais do século XXI. Portanto, é necessário contar para a compreensão da questão com 

um conhecimento prévio em torno dos projetos de desenvolvimento nacional, que traduziram grosso modo as 

disputas em torno da gestão do Estado Republicano brasileiro e da definição do espaço de investimentos 

diretos e/ou indiretos internacionais na promoção do crescimento econômico. 

Fonte: 

 FERREIRA, Jorge & REIS, Daniel Aarão (org.). Nacionalismo e reformismo radical (1945-1964). Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.  

 FERREIRA, Jorge & ALMEIDA, Lucília (Orgs.). O Brasil republicano ― o tempo da experiência 

democrática. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, v. 3. 

 

Questão: 15 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso não apresenta argumentação, uma vez que essa conjugação verbal pertence ao léxico formal da 

Língua Portuguesa, além de integrar um documento histórico que, sob nenhuma hipótese, pode ser 

adulterado.  

 

Questão: 21 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O poder militar se consolidou, em nível institucional (para além da atuação de algumas personalidades e na 

tentativa de superar as divisões intra e inter três armas) como depositário da ordem interna, no combate à 

“desordem, à subversão violenta e ao comunismo solerte” no âmbito de uma releitura do conceito de 

soberania associada à “guerra revolucionária” contra o “Império Universal da URSS”. E, ainda, contra a política 

de mobilização popular que caracterizava o trabalhismo de Vargas, inviabilizando como correta a salvaguarda 

da harmonia social por parte do poder militar.  O gabarito refere-se à definitiva introjeção do poder militar 

não como corpo profissional per se voltado à defesa da soberania face ao inimigo externo, mas sim enquanto 

centro de ação e decisão internas.  

Fonte: FERREIRA, Jorge & ALMEIDA, Lucília (org.). O Brasil republicano. Rio de Janeiro:  Civilização Brasileira, 

2003, v.3. 

 

Questão: 23 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A revisão constitucional encaminhada pelo Presidente Artur Bernardes ao Congresso Nacional propunha a 

restrição do federalismo com o objetivo de introduzir o reordenamento institucional e neutralizar cisões 

sociais, considerando a conjuntura de crise e desestabilização da Primeira República marcada, grosso modo, 

por conflitos oligárquicos, tenentismo e pressões da classe trabalhadora.  Os assuntos sugeridos para emendas 

pelo Presidente diziam respeito a uma nova organização federativa, com restrições à autonomia dos Estados e 

maior concentração de poder na União; transformava o habeas corpus em um instituto despolitizado, 

diminuindo a esfera de proteção dos direitos individuais, e reorganizava os poderes estatais, aumentando as 

competências do Poder Executivo. Ademais, as reformas propostas pelo Presidente da República apontavam 

para uma tentativa de reestruturar a organização político-territorial do país, no âmbito de um esforço para 

afastar opositores civis e militares e conter a crise política que ameaçava sobremodo o domínio da elite 
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cafeeira paulista. Diante desse quadro histórico desfavorável, a reforma de preceitos constitucionais tornava-

se um mecanismo eficaz para conter forças oposicionistas, dotando de maiores poderes o Executivo federal 

dentro de uma concepção restritiva de federação. Nesse sentido, cabe enfatizar duas questões no 

entendimento do pacto federativo, uma vez que este pacto não implicou a existência de equilíbrio político-

territorial e, portanto, a restrição ao federalismo era uma alternativa para reordenar o compromisso 

oligárquico, garantindo a união entre as partes.  

Fonte: FERREIRA, Jorge & ALMEIDA, Lucília (org.). O Brasil republicano. Rio de Janeiro:  Civilização Brasileira, 

2003, v.1 

 

Questão: 26 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A sobrevivência da representação do rei de França no ritual da Casa dos Nagôs ganha sentido na abordagem 

das relações etnicorraciais, porque oferece outra leitura acerca da história da colônia francesa fundada em 

1612, a França Equinocial, para além das razões estritamente econômicas, inclusive no que tange às disputas 

europeias. E, por conseguinte, desvela as estratégias de resistência cultural da tradição religiosa no espaço 

colonial luso, considerando a determinação da religião católica como culto oficial; do mesmo modo que 

amplia as interpretações acerca da articulação entre identidade, memória e imaginário social. Essa perspectiva 

de análise baseia-se na combinação de matrizes identitárias e enfatiza que diversas formas de vida 

socioculturais se misturaram, gerando um processo de mestiçagem que permite compreender, na longa 

duração da história, a emergência de novas possibilidades culturais.  

Fonte: 

 GRUZINSKI, Serge. O pensamento mestiço. Trad. Rosa Freire d’Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 

2001. 

 HERNANDEZ, Leila Leite. A África na sala de aula - visita à história contemporânea. São Paulo: Selo 

Negro, 2005. 

 

 

Questão: 30 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A problematização proposta na questão privilegia o entendimento do PTB a partir de uma disputa simbólica 

em torno do seu legado; o que aponta para a construção do pacto de sustentação de Vargas ao buscar, dentro 

de uma visão de harmonia social, a aliança com os trabalhadores como condição de cidadania, contemplando 

a formação e ampliação das bases sindicais urbanas. Por conseguinte, o problema proposto não se refere à 

evolução da trajetória do PTB em termos cronológicos, nem tampouco a avaliação sobre o crescimento 

eleitoral e a maior ou menor participação do partido em âmbito parlamentar. 

Fonte: 

 GOMES, Angela M. de Castro. Invenção do trabalhismo. 3ª ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2005.  

 FERREIRA, Jorge & REIS, Daniel Aarão (org.). Nacionalismo e reformismo radical (1945-1964). Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.  
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Cargo: Professor EBTT - Informática Educativa 

 

Questão: 24 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O gabarito já aponta a letra D como resposta correta, conforme solicitação do candidato. 

Fonte: PALOFF, Rena; PRATT, Keith. Construindo comunidades de aprendizagem no ciberespaço. Porto Alegre: 

Artmed, 2010. 

 

Questão: 28 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com Clark Aldrich (apud MATTAR, 2010, p.24): 

“Os mundos virtuais são ambientes sociais vastos e caixas de ferramentas interativas. Games são maneiras 

divertidas de se expor e se familiarizar com algumas ferramentas e ideias. Eles são estruturados, enquanto 

mundos virtuais são mais livres. As simulações educacionais, por sua vez, são processos rigorosos para 

desenvolver habilidades específicas, as quais podem ser transferidas diretamente ao mundo produtivo.”  

Analisando-se as afirmativas da questão, temos as seguintes conclusões: 

 “Os mundos virtuais envolvem processos rigorosos, visando a desenvolver habilidades específicas que podem 

ser facilmente transpostas para o mundo produtivo.”. Esta afirmativa corresponde à definição de simulação, 

portanto é falsa. 

 “Jogos são formas divertidas de interagir e se familiarizar com algumas ferramentas e ideias.”. Esta afirmativa 

é verdadeira. 

 “As simulações educacionais são ambientes sociais amplos e caixas de ferramentas interativas.”. Esta 

afirmativa se refere aos mundos virtuais, portanto é falsa. 

“Os jogos são menos estruturados que os mundos virtuais.”. Esta afirmativa é falsa, segundo definição do 

autor. 

Assim a sequência correta é: F, V, F, F. Logo, mantém-se a alternativa C como a resposta correta.  

Fonte: MATTAR, João. Games em educação: como os nativos digitais aprendem. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2010. 

 

Questão: 30 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os recursos foram julgados improcedentes pela banca, pois, de acordo com a Cartilha de Segurança para 

Internet, disponível em <http://cartilha.cert.br/>, no item 1, Segurança na Internet, que trata dos cuidados a 

serem tomados para a utilização segura da Internet, a invasão de privacidade aparece como um dos riscos que 

pode prejudicar este uso: 

“Invasão de privacidade: a divulgação de informações pessoais pode comprometer a sua privacidade, de seus 

amigos e familiares e, mesmo que você restrinja o acesso, não há como controlar que elas não serão 

repassadas. Além disto, os sites costumam ter políticas próprias de privacidade e podem alterá-las sem aviso 

prévio, tornando público aquilo que antes era privado.” (http://cartilha.cert.br/seguranca/) 

Desta forma, mesmo que se restrinja o acesso às informações pessoais, não há como garantir que elas não 

sejam repassadas e, independentemente do tipo de usuário e do seu nível de conhecimento, a criptografia 

(ciência e a arte de escrever mensagens em forma cifrada ou em código), aparece, na questão como a 
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prevenção mais segura e eficaz contra as ameaças da Internet. Portanto, mantém-se a alternativa B como a 

resposta correta. 

Fonte: CENTRO DE ESTUDOS, RESPOSTA E TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA NO BRASIL. Cartilha 

de Segurança para a Internet. Disponível em: <http://cartilha.cert.br/seguranca/>. Arquivo consultado em 04 

fev 2015. 

 

 

Cargo: Professor EBTT - Inglês 

 

Questão: 16 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A banca de Inglês julga o recurso sobre tal questão improcedente pelo seguinte motivo: 

Estão presentes no enunciado da Questão 16 da Prova Objetiva de Inglês três processos de formação de 

palavras em inglês: affixation (afixação), representado pela palavra interactional, conversion/zero derivation 

(conversão/derivação zero), representado pela palavra approach, e compounding (composição/justaposição), 

representado pela palavra sociocultural, respectivamente. A palavra approach constitui um exemplo de 

conversion /zero derivation, “um processo derivacional segundo o qual um vocábulo é adaptado ou convertido 

para uma nova classe de palavras sem a adição de um afixo” (A Grammar of Contemporary English – pág. 813 

/ Tradução nossa), já que pode ser um verbo ou um substantivo sem nenhuma mudança na sua forma.  

As palavras presentes na resposta correta (opção B) da Questão 16, scholarship – further – elsewhere, são 

exemplos dos mesmos processos de formação de palavras representados na sequência do enunciado, ou seja: 

afixação, conversão/derivação zero e composição, respectivamente. Assim, further, do mesmo modo que 

approach, também é um exemplo de conversão/derivação zero, podendo ter as funções de verbo, adjetivo ou 

advérbio sem nenhuma alteração em sua forma. 

Fonte:  

 QUIRK, R.; GREENBAUM, S. A University Grammar of English. Longman: London, 1976. pp.430, 441. 

file:///C:Users/Maria%20ln%C3%AAs%20A.%20ALONSO/Downloads/A_Grammar_of_Contemporary_English.p

df  (Pág. 813 a 818 – Word Formation) 

 http://www.brighthubeducation.com/esl-lesson-plans/59339-teaching-word-formation-conversion/ 

 http://grammar.about.com/od/c/g/conversterm.htm 

 

 

Cargo: Professor EBTT - Matemática 

 

Questão: 07 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Conforme orientações constantes do item 8, da página de instruções, componente do cadernos de provas, “Ao 

receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 

corresponde ao curso a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas 

(Gabarito) e Folhas de Texto Definitivo (Discursivas) que lhe foram fornecidos estão corretos. Caso os dados 

estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá 

informar tal ocorrência ao fiscal.” 
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Questão: 09 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O condicional p q é falso somente quando p é verdadeira e q é falsa. Caso contrário, p  q é verdadeiro. 

Como, na proposição composta da opção (A), q é verdadeira, conclui-se que p q é VERDADEIRA, 

independentemente do valor lógico de p. Opção D, em conformidade com o gabarito oficial divulgado. 

Fonte: ALENCAR FILHO, Edgarde. IniciaçãoàLógicaMatemática.SãoPaulo: Nobel, 2002. 

 

Questão: 10 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Em caso de empate na média, será mais bem classificada a turma com distribuição de notas mais homogênea, 

ou seja, aquela com menor desvio padrão. Com isso, a turma G terá uma classificação melhor que a turma C. 

Opção B, em conformidade com o gabarito oficial divulgado. 

Fonte: IEZZI, G, HAZZAN, S., DEGENSZAJN, D. ,Matemática Comercial, Matemática Financeira, Estatística 

Descritiva Vol. 11. 

 

Questão: 11 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Concluindo-se, a partir dos dados fornecidos, que o polígono original é um decágono, o número de diagonais 

traçadas de quatro vértices consecutivos é sempre igual a 25, independente do vértice em que se inicie a 

contagem. Opção A, em conformidade com o gabarito oficial divulgado. 

Fonte: DOLCE, O.,POMPEO, NICOLAU, J., Geometria Plana. Vol. 9.  

 

Questão: 12 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A afirmativa (I) é falsa, pois a área do paralelogramo é igual a 313 .  

A afirmativa (II) é falsa, pois o volume do paralelepípedo é igual a 13. 

Opção A, em conformidade com o gabarito oficial divulgado. 

Fonte: Julianelli, Roberto, J., Cálculo Vetorial e Geometria Analítica, Ed. Ciência Moderna, 2008. 

 

Questão: 18 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A quantidade de soluções reais da equação proposta corresponde ao número de pontos em que os gráficos 

das funções f(x) = 2x - 4 e g(x) = 4.sen(2x) se intersectam. Logo, dentro do intervalo real especificado, haverá 3 

soluções reais.  

Opção A, em conformidade com o gabarito oficial divulgado. 

Fonte:  

 MURAKAMI, C., DOLCE, O. , IEZZI, G., Logaritmos. Vol. 2. 

 IEZZI, G., Trigonometria.  Vol. 3.   

 

Questão: 20 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Para x = 2 ou x = 5, o numerador da fração que compõe a inequação quociente valerá zero, fazendo com que a 

própria fração valha zero, o que não satisfaz a inequação proposta. 

Opção B, em conformidade com o gabarito oficial divulgado. 
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Fonte: IEZZI, G., MURAKAMI, C., Conjuntos/Funções. Vol. 1. 

 

Questão: 24 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Após o pagamento da primeira prestação, a saldo devedor passa a ser de R$18000,00, já que R$2000,00 foram 

amortizados da dívida. Com isso, a segunda prestação a será igual a 2000 + 0,05.18000 = 2900. O mesmo 

raciocínio aplica-se para as prestações subsequentes. Logo, a razão da progressão aritmética formada é igual a 

– 100 e a soma de todas as prestações é igual a R$25500,00.  

Opção C, em conformidade com o gabarito oficial divulgado. 

Fonte: César, Benjamin, Matemática Financeira, teoria e 700 questões, Rio de Janeiro, Editora Impetus, 2004. 

 

Questão: 26 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O sólido resultante possui, além de 4 faces com 9m2 de área e 2 faces com 8m2 de área, 4 faces retangulares 

de 3m2 de área. Com isso, sua área total é de 64m2. A figura não é necessária para a resolução da questão 

visto que a descrição da construção do sólido resultante foi toda feita no enunciado da questão. 

Opção A, em conformidade com o gabarito oficial divulgado. 

Fonte: DOLCE, O., POMPEO, NICOLAU, J., Geometria Espacial.  Vol. 10. 

 

Questão: 29 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Intensificando o processo de inclusão e buscando a universalização do atendimento, as escolas públicas e 

privadas deverão, também, contemplar a melhoria das condições de acesso e de permanência dos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades nas classes comuns do ensino regular. 

Os recursos de acessibilidade, como o nome já indica, asseguram condições de acesso ao currículo dos alunos 

com deficiência e mobilidade reduzida, meio da utilização de materiais didáticos, dos espaços, mobiliários e 

equipamentos, dos sistemas de comunicação e informação, dos transportes e outros serviços. 

Além disso, com o objetivo de ampliar o acesso ao currículo, proporcionando independência aos educandos 

para a realização de tarefas e favorecendo a sua autonomia, foi criado, pelo Decreto nº 6.571/2008, o 

atendimento educacional especializado aos alunos da Educação Especial, posteriormente regulamentado pelo 

Parecer CNE/CEB nº 13/2009 e pela /CEB nº 4/2009. 

Esse atendimento, a ser expandido gradativamente com o apoio dos órgãos não substitui a escolarização 

regular, sendo complementar à ela. Ele será oferecido no contraturno, em salas de recursos multifuncionais na 

própria escola, em outra escola ou em centros especializados e será implementado por professores e 

profissionais com formação especializada de acordo com plano de atendimento aos alunos que identifique 

suas necessidades educacionais específicas, defina os recursos necessários e as atividades a serem 

desenvolvidas. 

Opção D, em conformidade com o gabarito oficial divulgado. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica – 2013 (pág 126) 
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Cargo: Professor EBTT - Português 

 

Questão: 02 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O verso que melhor ilustra a figurativização do processo de humanização do espaço, a partir de seu sentido 

metafórico, é “O espaço todo vira Terra-a-terra” que, no contexto do poema, representa o percurso do 

homem em busca do novo. O homem entedia-se na Terra, parte para novos mundos que, no entanto, ele logo 

transforma em algo igual à Terra. Na alternativa “C” - "O homem funde a cuca se não for a Júpiter", de acordo 

com a Banca, não há figurativização do processo a que se refere a questão. 

Fonte:  

 CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1985. 

 FIORIN, José Luiz. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Contexto, 1999. 

 FIORIN, José Luiz. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 2000. 

 

Questão: 04 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Reafirma-se o enunciado proposto e a resposta apresentada, já que em "Lisbon revisited", a filiação ao 

Futurismo não se dá pela exaltação da máquina, da velocidade e das conquistas tecnológicas, motivadoras do 

progresso, mas se verifica na assimilação de uma linguagem marcada pelo ritmo frenético, pelo tom agressivo 

e peremptório, típico das manifestações desse movimento de vanguarda. Importante observar que o 

enunciado não menciona fases da poesia de Pessoa-Campos, ou seja, reconhecemos que, ao longo de sua 

obra, o poeta português abandona, retoma e reinventa as tendências que o influenciaram. Ao "engenheiro 

metafísico", em "Lisbon revisited", não faltam o vigor e a assertividade da linguagem futurista. Acrescenta-se, 

ainda, que o Futurismo nega o passado, mas celebra e valoriza o progresso tecnológico e as conquistas 

resultantes desse desenvolvimento, como as máquinas e a velocidade, traço que afasta essa vanguarda do 

niilismo radical .  

Fonte: 

 AGUIAR e SILVA, Vítor Manuel. Teoria da literatura. Coimbra: Almedina,1986. 

 LOPES, O. e SARAIVA, A.J. História da literatura portuguesa. Porto: Porto Editora, 1976. 

 TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro. Petrópolis: Vozes, 1997. 

 

Questão: 05 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Na alternativa A, resposta correta para a questão, observa-se a repetição do fonema vocálico /o/ e dos 

fonemas consonantais   /d/ e /s/─,"Fora disso sou doido com todo o direito a sê-lo" ─ o que indica a ocorrência 

da assonância e da aliteração, recursos que, nem sempre, estão vinculados à sugestão de um determinado 

sentido. No poema de Fernando Pessoa, por exemplo, contribuem para o ritmo e a sonoridade do verso. Na 

alternativa B, embora possa ser identificado um  tom metafórico em "cotidiano" e "tributável", a  sequência 

de adjetivos não constitui uma gradação, já  que não expressa  intensificação  da ideia de uma vida corriqueira 

e banal.  

Fonte: 
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 CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1985. 

 FIORIN, José Luiz. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Contexto, 1999. 

 FIORIN, José Luiz. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 2000. 

 

Questão: 06 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

No primeiro trecho, a primeira oração ─ "nada sois"─ é a  principal ,tendo como sujeito o pronome elíptico 

vós; a  segunda oração ─ "que eu me sinta"─, introduzida pelo relativo que, funciona como oração 

subordinada adjetiva. No segundo trecho, a primeira oração ─ "Não tardo" ─ é uma coordenada assindétical; a 

segunda ─ "que eu nunca tardo"─ ,classifica-se como uma oração coordenada sindética de valor explicativo, 

não podendo ser confundida com uma subordinada adverbial causal, uma vez que não há relação de causa e 

efeito entre os enunciados. Sendo assim, a resposta correta é a alternativa "A". Em relação à alternativa “C”, 

afirma-se que "há duas orações subordinadas introduzidas, no primeiro trecho, pelo pronome relativo", o que 

constitui um evidente equívoco, já que, nessa passagem, há uma oração principal e uma subordinada adjetiva, 

tornando a resposta incorreta. 

Fonte:  

 AZEREDO, José Carlos de. Ensino de português: fundamentos, percursos, objetos. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Ed., 2007. 

 AZEREDO, José Carlos de. Fundamentos de gramática do português. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. 

 AZEREDO, José Carlos de. Iniciação à sintaxe. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990. 

 GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 

 CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1985. 

 BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2000. 

 

Questão: 08 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Do ponto de vista da enunciação, existe dêixis quando a expressão objetiva deslocar o campo de atenção para 

um referente, e anáfora quando a expressão só faz manter o referente no campo de atenção, o que 

corresponde ao apresentado na alternativa A. 

Fonte: 

 AZEREDO, José Carlos de. Ensino de português: fundamentos, percursos, objetos. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Ed., 2007. 

 AZEREDO, José Carlos de. Fundamentos de gramática do português. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. 

 FIORIN, José Luiz. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Contexto, 1999. 

 KOCH, Ingedore V.  A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1992. 

 

Questão: 10 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Dos versos extraídos, a primeira ocorrência -- com o pronome "solto" entre os verbos 

da locução, numa posição proclítica ao principal -- consubstancia idiossincrasia fonética da variedade 

brasileira, uma vez que o pronome oblíquo, nessa variedade ,é semitônico. A segunda ocorrência -- com o 
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pronome proclítico em uma oração subordinada desenvolvida -- segue a norma-padrão. Dessa forma a opção  

ADEQUADA  é a “C”. 

Fonte: 

 AZEREDO, José Carlos de. Ensino de português: fundamentos, percursos, objetos. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Ed., 2007. 

 BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2000. 

 BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 1994.  

 BOSI, Alfredo. Fundamentos de gramática do português. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007. 

 COUTINHO, Afrânio. Introdução à Literatura no Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 

 CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1985. 

 

Questão: 13 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa “A” é a única que não apresenta termo intensificador, como nas opções “B” e “D” ─ "tanta"/ 

"tanto"/, nem expressão perifrástica que amplifique característica nacional, como em     C  ─ "(n)o país das 

flores", exemplificando, assim,de modo inequívoco, a observação de Antônio Candido, não apenas quanto à 

concretude, mas, sobretudo, em relação à ausência de hipertrofia.  

Fonte: 

 BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 1994.  

 CANDIDO, Antonio.  Formação da Literatura Brasileira. v. 1 e 2, Belo Horizonte-Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2005. 

 

Questão: 14 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Em "Vou-me embora pra Pasárgada", Bandeira , ao retomar o tema da evasão romântica, projeta um espaço 

utópico, onde ele pode recuperar a alegria e o vigor da criança que um dia foi, não deixando de idealizar essa 

fase da vida . Nesse sentido, a projeção da sonhada "Pasárgada" origina-se da angústia do  sujeito lírico diante 

da  dicotomia que, no espaço do "cá", existe entre passado e presente; entre homem e menino, como se 

observa na opção “A”. 

Fonte: 

 BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 1994.  

 CANDIDO, Antonio.  Formação da Literatura Brasileira. v. 1 e 2, Belo Horizonte-Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2005. 

 

Questão: 15 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Segundo o(a) candidato, o único problema identificado na alternativa "D", resposta correta pra a questão, foi 

o emprego do substantivo filiação que, entre outras definições, é apresentado como "ação ou efeito de filiar". 

O verbo filiar, de acordo com o dicionário de Antonio Houaiss, pode também significar ligar-se (a); vincular-se 

(a), exemplificando-se a definição com "seus pensamentos tecnicistas filiam-se ao pensamento neoliberal". A 

palavra filiação, portanto, foi empregada nessa acepção, uso largamente observado em textos teóricos, o que 

só corrobora a pertinência do gabarito. 

Fonte: 
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 BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 1994.  

 CANDIDO, Antonio.  Formação da Literatura Brasileira. v. 1 e 2, Belo Horizonte-Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2005. 

 

Questão: 18 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As opções B e D são procedentes porque as crianças, embora possam ser imaturas e pouco afeitas a grandes 

reflexões, por mais impulsivas que sejam, são seres dotados da capacidade de pensar, diferentemente do que 

ocorre com os animais irracionais.  Fabiano, ao referir-se a seus filhos como “bichos”, não faz diferença entre 

criança e animal, evidenciando-se, assim, a zoomorfização das personagens.  Já a secura e a aridez das 

personagens encontram eco no cenário como se pode perceber na seguinte descrição: “Chegariam a uma 

terra distante, esqueceriam a catinga onde havia montes baixos, cascalhos, rios secos, espinho, urubus, bicho 

morrendo, gente morrendo”. 

A resposta certa, letra C, é improcedente porque o determinismo típico da prosa naturalista, embora possa 

estar presente no futuro de vaqueiro que Fabiano projeta para os filhos, não ocorre em relação a sinha Vitória, 

que sonha com uma vida melhor para eles.  Dessa forma, a personagem se afasta do determinismo do meio 

sertanejo sobre as escolhas do ser humano. 

Fonte: 

 BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 1994. 

 CANDIDO, Antonio.  Formação da Literatura Brasileira. v.1 e 2, Belo Horizonte-Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2005. 

 

Questão: 19 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A Banca reafirma que a ausência de marcadores do discurso direto na frase “Menino é bicho miúdo, não 

pensa” permite a aproximação entre as vozes do narrador e da personagem, evidenciando o discurso indireto 

livre que, neste caso, mantém, a vivacidade do discurso direto ao traduzir o pensamento de Fabiano. A letra 

“A” é, portanto a resposta correta. 

Fonte: 

 BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 1994. 

 CANDIDO, Antonio.  Formação da Literatura Brasileira. v.1 e 2, Belo Horizonte-Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2005. 

 

Questão: 21 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O artigo funciona como termo determinante do substantivo, sempre o precedendo. Não tem a função de 

substituí-lo.  Na frase, o a está substituindo o substantivo cama e não o acompanhando; portanto, só pode ser 

classificado como um pronome demonstrativo.  Sendo assim, a regência nominal do adjetivo “igual” exige a 

preposição a, que se une ao pronome demonstrativo a, que exerce a função sintática de núcleo do 

complemento nominal. Quanto à expressão “de seu Tomás da bolandeira”, que, de fato, indica posse, cumpre 

a função de adjunto adnominal do núcleo do complemento nominal, que é constituído pelo pronome 

demonstrativo a. 

Fonte: 
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 AZEREDO, José Carlos de. Ensino de português: fundamentos, percursos, objetos. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Ed., 2007. 

 AZEREDO, José Carlos de. Fundamentos de gramática do português. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. 

 AZEREDO, José Carlos de. Iniciação à sintaxe. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990. 

 GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 

 CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1985. 

 

Questão: 25 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O estilo da oratória sagrada se faz sentir no sermão de Vieira, que se mostra mais CONCEPTISTA do que 

CULTISTA, da mesma forma que a metáfora se presentifica nas imagens da NAU, do VENTO e do PORTO, mas 

não na imagem do SOL, que foi empregada em sentido denotativo. Se a referência ao nascimento do sol, ainda 

que cristalizado pelo uso, possa guardar algum valor conotativo, o mesmo não ocorre com o emprego da 

palavra SOL.  Por fim, as tensões entre vida (representada pela nau) e a morte (representada pelo porto) se 

unificam na conclusão lógica de que o homem é um ser capaz de se modificar com o passar do tempo. Dessa 

forma, confirma-se a análise apresentada na opção “D”. 

Fonte: 

 BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 1994. 

 CANDIDO, Antonio.  Formação da Literatura Brasileira. v.1 e 2, Belo Horizonte-Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2005. 

 

Questão: 27 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão avalia o conhecimento do candidato acerca de vários aspectos linguísticos que diferenciam o uso 

padrão da norma ainda vigente na língua em relação a uma variedade mais próxima da realidade oral de uma 

norma brasileira defendida pelos modernistas, especialmente por Mário de Andrade. Na opção D, a 

construção apresenta o verbo IR em sua regência canônica, sendo a única opção em desacordo com a 

proposta modernista. 

Fonte: 

 AZEREDO, José Carlos de. Ensino de português: fundamentos, percursos, objetos. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Ed., 2007. 

 AZEREDO, José Carlos de. Fundamentos de gramática do português. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. 

 AZEREDO, José Carlos de.  Iniciação à sintaxe. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990. 

 GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 

 CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1985. 

 BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 1994.  

 CANDIDO, Antonio.  Formação da Literatura Brasileira. v. 1 e 2, Belo Horizonte-Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2005. 
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Questão: 29 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Em relação aos planos temporais, aquele que retrata o passado é marcado por verbos no pretérito imperfeito 

do indicativo enquanto o de natureza histórica, pelo pretérito perfeito. A ordem temporal do narrador, 

traduzindo a consciência do fazer literário, aparece no presente do indicativo, conforme registra a alternativa 

C. 

Fonte: 

 AZEREDO, José Carlos de. Ensino de português: fundamentos, percursos, objetos. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Ed., 2007. 

 AZEREDO, José Carlos de. Iniciação à sintaxe. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990. 

 FIORIN, José Luiz. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Contexto, 1999. 

 FIORIN, José Luiz. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 2000. 

 

Questão: 30 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O verbo ANDAR, primeira ocorrência verbal do trecho transcrito, indica que o processo está em 

desenvolvimento, não concluído, ou seja, continua  depois que se inicia, o que configura o aspecto durativo, 

presente na alternativa D.  

A Banca reafirma sua compreensão de que há diferença entre os aspectos permansivo e durativo, assim como 

entre estes e os inceptivo e resultativo. 

Fonte:  

 AZEREDO, José Carlos de. Ensino de português: fundamentos, percursos, objetos. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Ed., 2007. 

 AZEREDO, José Carlos de. Fundamentos de gramática do português. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. 

 AZEREDO, José Carlos de. Iniciação à sintaxe. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990. 

 GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 

 CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1985. 

 

 

Cargo: Professor EBTT - Química 

 

Questão: 01 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Como consta no iten 6.1 do edital retificado pela IDECAN, de 17/12/2014, a Tabela III não faz alusão sobre 

Legislação Educacional como menciona o candidato no seu recurso.  

6.1.1. A Parte Objetiva da Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões 

objetivas de múltipla escolha, que terão uma única resposta correta e versarão sobre os conteúdos 

programáticos contidos no ANEXO I, deste Edital. 

Fonte: EDITAL Nº 47/2014, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014. RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 45/2014, QUE TRATA 

DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO. 
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Questão: 02 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Como consta no iten 6.1 do edital retificado pela IDECAN, de 17/12/2014, a Tabela III não faz alusão sobre 

Legislação Educacional como menciona o candidato no seu recurso.  

6.1.1. A Parte Objetiva da Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões 

objetivas de múltipla escolha, que terão uma única resposta correta e versarão sobre os conteúdos 

programáticos contidos no ANEXO I, deste Edital. 

A prova de Química já admitia uma estrutura de questões com conteúdo de Inorgânica, Físico-Química e 

Orgânica embaralhados, com isso o fato de procurar, ao longo da prova as questões (22 dentre as 30) que não 

requeriam tabela, não altera a sistemática de abordagem aleatória de conteúdos. 

 Quanto à entrega da Tabela Periódica à parte do caderno de provas e após 90 minutos do início da 

prova escrita, esclarecemos que: 

 1 - As Tabelas foram impressas e entregues em tempo inferior ao mínimo de 120 minutos (180 minutos 

pelo edital da Idecan) de prova, quando os candidatos já estariam autorizados a sair. 

 2 - As Tabelas, embora à parte do caderno, não se qualifica como objeto de sigilo, visto que há 

concursos que a imprimem até mesmo na contracapa do caderno e é sabido que a Tabela Periódica obedece a 

um padrão de dados e informações. 

 3 - Todas as Tabelas tinham o mesmo formato e foram entregues com isonomia de tempo para todos 

os candidatos. 

 4 - O aguardo de 90 minutos para a entrega da Tabela não fere a progressão temporal de 5 horas para 

a elaboração da prova, pois, das 30 questões objetivas apenas 08 questões poderiam exigir consulta à Tabela 

Periódica. 

 5 – Foi facultada a TODOS os candidatos da prova de Química a possibilidade de receberem outro 

cartão resposta em branco, conforme sugerimos constar em atas de aplicação de provas em todos os campi. 

 Dessa forma, avaliamos como fator não comprometedor das condições de elaboração da prova à falta 

da Tabela até às 09h30 da prova com duração até às 13h00. 

Fonte: EDITAL Nº 47/2014, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014. RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 45/2014, QUE TRATA 

DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO. 

 

Questão: 03 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Como consta no iten 6.1 do edital retificado pela IDECAN, de 17/12/2014, a Tabela III não faz alusão sobre 

Legislação Educacional como menciona o candidato no seu recurso.  

6.1.1. A Parte Objetiva da Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões 

objetivas de múltipla escolha, que terão uma única resposta correta e versarão sobre os conteúdos 

programáticos contidos no ANEXO I, deste Edital. 

Fonte: EDITAL Nº 47/2014, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014. RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 45/2014, QUE TRATA 

DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO. 
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Questão: 04 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Como consta no iten 6.1 do edital retificado pela IDECAN, de 17/12/2014, a Tabela III não faz alusão sobre 

Legislação Educacional como menciona o candidato no seu recurso.  

6.1.1. A Parte Objetiva da Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões 

objetivas de múltipla escolha, que terão uma única resposta correta e versarão sobre os conteúdos 

programáticos contidos no ANEXO I, deste Edital. 

A prova de Química já admitia uma estrutura de questões com conteúdo de Inorgânica, Físico-Química e 

Orgânica embaralhados, com isso o fato de procurar, ao longo da prova as questões (22 dentre as 30) que não 

requeriam tabela, não altera a sistemática de abordagem aleatória de conteúdos. 

 Quanto à entrega da Tabela Periódica à parte do caderno de provas e após 90 minutos do início da 

prova escrita, esclarecemos que: 

 1 - As Tabelas foram impressas e entregues em tempo inferior ao mínimo de 120 minutos (180 minutos 

pelo edital da Idecan) de prova, quando os candidatos já estariam autorizados a sair. 

 2 - As Tabelas, embora à parte do caderno, não se qualifica como objeto de sigilo, visto que há 

concursos que a imprimem até mesmo na contracapa do caderno e é sabido que a Tabela Periódica obedece a 

um padrão de dados e informações. 

 3 - Todas as Tabelas tinham o mesmo formato e foram entregues com isonomia de tempo para todos 

os candidatos. 

 4 - O aguardo de 90 minutos para a entrega da Tabela não fere a progressão temporal de 5 horas para 

a elaboração da prova, pois, das 30 questões objetivas apenas 08 questões poderiam exigir consulta à Tabela 

Periódica. 

 5 – Foi facultada a TODOS os candidatos da prova de Química a possibilidade de receberem outro 

cartão resposta em branco, conforme sugerimos constar em atas de aplicação de provas em todos os campi. 

 Dessa forma, avaliamos como fator não comprometedor das condições de elaboração da prova à falta 

da Tabela até às 09h30 da prova com duração até às 13h00. 

Fonte: EDITAL Nº 47/2014, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014. RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 45/2014, QUE TRATA 

DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO. 

 

Questão: 05 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão não aborda a existência dos possíveis compostos de Zinco. No contexto está claro que o composto 

cobrado na questão é proveniente da reação do óxido de zinco, que é o ZnO, onde o zinco tem nox 2+ com o 

ácido sulfúrico. Tal reação não é de oxirredução, mantendo, assim, no sal formado, o Zn bivalente. E mesmo 

que fosse redox, o caráter oxidante do ácido sulfúrico não propiciaria a redução do Zn para +1. Dessa forma, 

avaliamos como clara a opção que traz como resposta o ZnSO4. A nomenclatura Sulfato de Zinco II não 

objetiva se diferir ou qualificar a existência do Zn 1+, mas sim cobrar noções de nox de elementos com valor 

fixo para seus íons estáveis. 

Os óxidos anfóteros só reagem com ácidos ou bases fortes. Veja o caso do ZnO, que reage tanto com ácido 

quanto com base formando como produtos sais e água: 
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Logo, de acordo com as reações acima, os termos que completam as lacunas são: anfótero, sulfato de zinco e 

Na2ZnO2. 

Como consta no iten 6.1 do edital retificado pela IDECAN, de 17/12/2014, a Tabela III não faz alusão sobre 

Legislação Educacional como menciona o candidato no seu recurso.  

6.1.1. A Parte Objetiva da Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões 

objetivas de múltipla escolha, que terão uma única resposta correta e versarão sobre os conteúdos 

programáticos contidos no ANEXO I, deste Edital. 

Fonte:  

 EDITAL Nº 47/2014, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014. RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 45/2014, QUE TRATA 

DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO. 

 USBERCO E SALVADOR, Ed. Saraiva, Vol Único 7ª edição, 2006, 3ª tiragem 2008, pág 172. 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A tribromação do fenol é efetuada com facilidade (temperatura ambiente e sem catalisador) pela reação de 

soluções aquosas de fenol e solução aquosa de bromo (água de bromo). O tribromo-fenol formado precipita-

se por ser pouco solúvel em água.  

Se halogenação é realizada num solvente de baixa polaridade, tais como clorofórmio, tetracloreto de carbono, 

ou dissulfeto de carbono, a reação pode ser limitado a monohalogenação. 

Tratamento de fenóis com solução aquosa de bromo dá resultados de substituição do hidrogênio orto e para 

em relação ao grupo -OH, pois este é um grupo ativante (ou orto-para-dirigente) e pode até causar o 

deslocamento de certos grupos ligados ao anel aromático, dependendo das condiçoes reacionais. 

Na referida questão, argumentada pelo candidato, foi mencionado a presença de água, que ao reagir com o 

bromo, produz o ácido hipobromoso e o íon brometo, em condições ambientais, pois não foi dito tratar-se 

condições especiais (com solvente de baixa polaridade e/ou catalisador). 

Sendo assim a reação com excesso de HBrO acontece com a substituição nas posições orto e para, formando o 

tribromo hidroxibenzeno, porém como a opção B menciona substituição nucleofílica, isto não condiz com a 

bibliografia. O correto seria a opção conter substituição eletrofílica. 

Fonte: 

 SOLOMONS, T. W. G. Química Orgânica. vol. 2. 9ª ed. Rio de Janeiro. Livros Técnicos e Científicos, 2009. 

p. 614. 

 MORRISON, R. T.; BOYD, R. N. Organic Chemistry. 3rd Edition. Boston. Allyn and Bacon Inc., 1975. p. 

795.   
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Questão: 07 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é improcedente, pois o candidato admite que o pH da solução resultante é igual a 7, 

desconsiderando a hidrólise do íon amônio. 

Para melhor entendimento, segue o desenvolvimento detalhado de todas as etapas do gabarito: 

- Reação da amônia com o ácido clorídrico: 

 NH3   +   HCl  →  NH4Cl 

5x10-4mol     5x10-4mol          5x10-4mol 

- Dissociação do cloreto de amônio: 

NH4Cl   →   NH4
+   +   Cl− 

5x10-4mol              5x10-4mol         5x10-4mol 

- Concentração inicial do íon amônio: 

[NH4
+] = 5x10-4mol ÷ 0,1L = 5x10-3 mol/L  

- O íon amônio sofre hidrólise: 

NH4
+  +  H2O   ⇄   NH4OH  +  H+  

NH4
+  +  H2O   ⇄   NH3  +  H2O  +  H+ 

            NH4
+      ⇄      NH3   +   H+ 

  Início:   5x10-3 mol/L                  −               − 

Equilíbrio: 5x10-3 mol/L - x             x             x 

- Como o íon amônio é um ácido muito fraco, Ka=5,6x10-10, a sua ionização é fraquíssima, logo a sua 

concentração é igual a 5x10-3 mol/L. 

K = [NH3].[H+] ÷ [NH4
+] ∴ [NH3]2 = K.[NH4

+] = 5,6x10-10 x 5x10-3 ∴ [NH3] = 1,6 x10-6 mol/L. 

Ordem de grandeza = 10-6. 

Como consta no iten 6.1 do edital retificado pela IDECAN, de 17/12/2014, a Tabela III não faz alusão sobre 

Legislação Educacional como menciona o candidato no seu recurso.  

6.1.1. A Parte Objetiva da Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões 

objetivas de múltipla escolha, que terão uma única resposta correta e versarão sobre os conteúdos 

programáticos contidos no ANEXO I, deste Edital. 

Fonte: 

 Russel, J. B. Química Geral. 2ª Ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2008. P. 506. 

 

Questão: 08 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Todos os cálculos estequiométricos estão fundamentados nas Leis Ponderais e Volumétricas que apontam: 

Quaisquer proporções estabelecidas entre reagentes e produtos de uma reação química devem ser 

estabelecidas a partir da equação química balanceada. Diante disso, o primeiro procedimento a ser feito ao 

resolver um cálculo estequiométrico é o balanceamento da equação química. Acrescenta-se ainda, que o 

enunciado da questão aponta para uma reação de oxirredução onde preliminarmente obriga a se fazer o 

equilíbrio (balanceamento) das cargas. 

Como consta no iten 6.1 do edital retificado pela IDECAN, de 17/12/2014, a Tabela III não faz alusão sobre 

Legislação Educacional como menciona o candidato no seu recurso.  

6.1.1. A Parte Objetiva da Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões 

objetivas de múltipla escolha, que terão uma única resposta correta e versarão sobre os conteúdos 

programáticos contidos no ANEXO I, deste Edital. 
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Fonte: 

 EDITAL Nº 47/2014, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014. RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 45/2014, QUE TRATA 

DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO. 

 USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química. Vol. Único. 7ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2006, 2ª tiragem. p. 242. 

 

Questão: 09 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Procede a contestação que a questão apresenta uma duplicidade de resposta nas opções B e D, pois as duas 

dão conta da estabilidade da estrutura quando o grupo hidroxila se apresenta na posição equatorial. 

Assim sendo, considero ANULADA a correspondente questão por apresentar duas opções corretas.  

Fonte: SOLOMONS, T. W. G. Química Orgânica. vol. 2. 9ª ed. Rio de Janeiro. Livros Técnicos e Científicos, 2009. 

p. 136-138. 

 

Questão: 10 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Como consta no iten 6.1 do edital retificado pela IDECAN, de 17/12/2014, a Tabela III não faz alusão sobre 

Legislação Educacional como menciona o candidato no seu recurso.  

6.1.1. A Parte Objetiva da Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões 

objetivas de múltipla escolha, que terão uma única resposta correta e versarão sobre os conteúdos 

programáticos contidos no ANEXO I, deste Edital. 

O enunciado da questão informa que a velocidade de desintegração radioativa obedece a uma cinética de 1ª 

ordem. Assim, aplicam-se as seguintes equações: 

 ℓn (N÷No) = − K.t    e     t½ = 0,693 ÷K 

Onde N corresponde ao nº de núcleos contidos na amostra final (1,5g) e No corresponde ao nº de núcleos 

contidos na amostra inicial (5,0g). 

Aplicando estes valores, temos: 

ℓn (1,5÷5,0) = − K x 6,6 

ℓn 0,30 = − K x 6,6 

− 1,2 = − K x 6,6   ∴   K = 0,18 

t½ = 0,693 ÷0,18   ∴   t½ ≅ 3,8 dias. 

Portanto, os cálculos indicam que informando apenas o valor do ℓn 0,30 = − 1,2 , é perfeitamente possível 

encontrar-se a resposta. 

Fonte: 

 EDITAL Nº 47/2014, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014. RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 45/2014, QUE TRATA 

DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO. 

 RUSSEL, J. B. Química Geral. 2ª Ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2008. p. 815. 
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Questão: 11 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Como consta no iten 6.1 do edital retificado pela IDECAN, de 17/12/2014, a Tabela III não faz alusão sobre 

Legislação Educacional como menciona o candidato no seu recurso.  

6.1.1. A Parte Objetiva da Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões 

objetivas de múltipla escolha, que terão uma única resposta correta e versarão sobre os conteúdos 

programáticos contidos no ANEXO I, deste Edital. 

No cálculo do valor de ∆G, em relação ao valor de ∆H, foi utilizado o valor correspondente a conversão de 1 

mol de SO2 (∆H = − 99 kJ/mol). No entanto, em relação ao valor de ∆S, foi utilizado o valor correspondente a 

conversão de 2 mols de SO2. Assim, utilizando critérios diferentes, chega-se a um resultado diferente do 

gabarito apresentado, ou seja, − 71,0 kJ/mol. 

Para melhor entendimento, segue a resolução detalhada da questão: 

  SO2(g)  +  ½ O2(g)    →    SO3(g) 

∆H = (− 395,8) – [(−296,8)] = − 99 kJ/mol 

∆S = (256,7) – [248,2 + (205÷2)] 

∆S = 256,7 – 350,7 = − 94,0 J/mol = − 0,094 kJ/mol.K 

∆G = ∆H − T∆S 

∆G = (− 99 kJ/mol) – 298 K(− 0,094 kJ/mol.K) 

∆G = − 99 kJ/mol + 28 kJ/mol = − 71,0 kJ 

Fonte: 

 EDITAL Nº 47/2014, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014. RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 45/2014, QUE TRATA 

DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO. 

 USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química. Vol. 2. 7ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 230. 

  

Questão: 12 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Como consta no iten 6.1 do edital retificado pela IDECAN, de 17/12/2014, a Tabela III não faz alusão sobre 

Legislação Educacional como menciona o candidato no seu recurso.  

6.1.1. A Parte Objetiva da Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões 

objetivas de múltipla escolha, que terão uma única resposta correta e versarão sobre os conteúdos 

programáticos contidos no ANEXO I, deste Edital. 

Fonte: EDITAL Nº 47/2014, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014. RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 45/2014, QUE TRATA 

DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO. 

 

Questão: 13 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O conteúdo programático foi previsto sim. Trata-se de Poluição Ambiental/Atmosférica. Foram sugeridos os 

cadernos temáticos da Revista Química Nova na Escola. Consultar Edital. Além disso, Poluição Ambiental por 

gases é assunto de contextos de sala de aula no Ensino Médio, fato este que motiva os livros didáticos a trazer 

o assunto e a apresentar as classes de poluentes gasosos. A questão não é particularizada para regiões ou 

locais, mais sim para a condição que foi explicitamente colocada no enunciado: um centro urbano, em 

ambiente ensolarado (que leva às reações entre NOx e gás oxigênio, formando o ozônio) e com lotação de vias 
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por veículos que queimam combustíveis fósseis e também etanol. O contexto está claro e os livros apontam 

com clareza os gases que são poluentes e a possível ocorrência, no ar local, de hidrocarbonetos combustíveis 

não queimados pelos motores e que saem nos escapamentos na fase gasosa. O nosso Detran assume como 

variável de análise a determinação de Hidrocarbonetos totais no escapamento de veículos durante teste da 

vistoria anual. O conteúdo em questão, inclusive com a qualificação das classes de moléculas poluentes, se 

encontram no livro didático de ensino médio apontado na referência a seguir.  

Como consta no iten 6.1 do edital retificado pela IDECAN, de 17/12/2014, a Tabela III não faz alusão sobre 

Legislação Educacional como menciona o candidato no seu recurso.  

6.1.1. A Parte Objetiva da Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões 

objetivas de múltipla escolha, que terão uma única resposta correta e versarão sobre os conteúdos 

programáticos contidos no ANEXO I, deste Edital. 

Fonte: 

 USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química. Vol Único. 7ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2006, 3ª tiragem 2008, pág 

177-178. 

 EDITAL Nº 47/2014, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014. RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 45/2014, QUE TRATA 

DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO. 

 

 

Questão: 14 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Como consta no iten 6.1 do edital retificado pela IDECAN, de 17/12/2014, a Tabela III não faz alusão sobre 

Legislação Educacional como menciona o candidato no seu recurso.  

6.1.1. A Parte Objetiva da Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões 

objetivas de múltipla escolha, que terão uma única resposta correta e versarão sobre os conteúdos 

programáticos contidos no ANEXO I, deste Edital. 

Todas as reações foram elaboradas com base em consulta bibliográfica, como seguem apontadas ao final. 

Ainda assim, em relação às colocações feitas sobre as reações I, II e III, explicamos: 

I. Formação de escória líquida de silicato de cálcio: CaO(s)  +  SiO2(S) 


  CaSiO3(L) 

A reação apresentada acima, que é igual a do caderno de provas, está correta. Ao ler uma equação 

química é preciso analisar as legendas e condições reacionais. No caderno de questões o candidato tem 

exposto na equação em questão o símbolo de condição reacional 


que qualifica reação que ocorre 

sob aquecimento ou com fusão dos reagentes, podendo, dessa forma, conduzir à formação de um 

produto em estado fundido. Obviamente que se resfriado assumirá a fase sólida, informação esta a ser 

afirmada em caso de consideração de etapa de resfriamento ou produto a Temperatura ambiente. E esta 

consideração não foi descrita. Dúvida poderia vir se o composto apresentado não fosse o CaSiO3 ou se o 

estado líquido fosse legendado sem que o símbolo que representa reação sob aquecimento/fusão fosse 

apresentado. 

II. Ácido sulfúrico concentrado com metal com EºredEºredH reage da seguinte forma: Cu(s) + 2H2SO4(conc) →  

CuSO4(aq)  + SO2(g) + 2H2O(g) 

A liberação de H2, como propõe candidato apresentador de recurso sobre tal reação, se forma em caso de 

metais de transição como Fe, Pb, Zn... O Cobre é uma exceção. 

III. Desproporcionamento do NO2 em água: 2NO2(g) +  H2O(L) → HNO3(aq) + HNO2(aq) 
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A equação ocorre, com os devidos estados físicos legendados, conforme demonstra a bibliografia abaixo. 

Inclusive, a experiência de borbulhamento de NO2 gasoso em água líquida gelada, em sistema aberto, é 

prática comum em disciplinas de Química Geral e/ou Inorgânica em cursos de graduação em Química. 

Fonte: 

 EDITAL Nº 47/2014, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014. RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 45/2014, QUE TRATA 

DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO. 

 Usberco e Salvador, Ed. Saraiva, Vol Único 7ª edição, 2006, 3ª tiragem 2008, pág 189 

 J. D. Lee,  4ª edição, Edgard Blucher, 1997,  pág. 204, 213, 214. 

 Atkins, P. & Jones. Princípios de Química, Artmed Editora, São Paulo, 2006, 3º edição pág. 640 

 

Questão: 15 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Como consta no iten 6.1 do edital retificado pela IDECAN, de 17/12/2014, a Tabela III não faz alusão sobre 

Legislação Educacional como menciona o candidato no seu recurso.  

6.1.1. A Parte Objetiva da Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões 

objetivas de múltipla escolha, que terão uma única resposta correta e versarão sobre os conteúdos 

programáticos contidos no ANEXO I, deste Edital. 

Fonte: EDITAL Nº 47/2014, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014. RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 45/2014, QUE TRATA 

DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO. 

 

Questão: 16 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Como consta no iten 6.1 do edital retificado pela IDECAN, de 17/12/2014, a Tabela III não faz alusão sobre 

Legislação Educacional como menciona o candidato no seu recurso.  

6.1.1. A Parte Objetiva da Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões 

objetivas de múltipla escolha, que terão uma única resposta correta e versarão sobre os conteúdos 

programáticos contidos no ANEXO I, deste Edital. 

Fonte: EDITAL Nº 47/2014, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014. RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 45/2014, QUE TRATA 

DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO. 

 

Questão: 17 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Como consta no iten 6.1 do edital retificado pela IDECAN, de 17/12/2014, a Tabela III não faz alusão sobre 

Legislação Educacional como menciona o candidato no seu recurso.  

6.1.1. A Parte Objetiva da Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões 

objetivas de múltipla escolha, que terão uma única resposta correta e versarão sobre os conteúdos 

programáticos contidos no ANEXO I, deste Edital. 

Fonte: EDITAL Nº 47/2014, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014. RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 45/2014, QUE TRATA 

DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO. 
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Questão: 18 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Como consta no iten 6.1 do edital retificado pela IDECAN, de 17/12/2014, a Tabela III não faz alusão sobre 

Legislação Educacional como menciona o candidato no seu recurso.  

6.1.1. A Parte Objetiva da Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões 

objetivas de múltipla escolha, que terão uma única resposta correta e versarão sobre os conteúdos 

programáticos contidos no ANEXO I, deste Edital. 

Fonte: EDITAL Nº 47/2014, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014. RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 45/2014, QUE TRATA 

DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO. 

 

Questão: 19 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Como consta no iten 6.1 do edital retificado pela IDECAN, de 17/12/2014, a Tabela III não faz alusão sobre 

Legislação Educacional como menciona o candidato no seu recurso.  

6.1.1. A Parte Objetiva da Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões 

objetivas de múltipla escolha, que terão uma única resposta correta e versarão sobre os conteúdos 

programáticos contidos no ANEXO I, deste Edital. 

Fonte: EDITAL Nº 47/2014, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014. RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 45/2014, QUE TRATA 

DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO. 

 

Questão: 20 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Como consta no iten 6.1 do edital retificado pela IDECAN, de 17/12/2014, a Tabela III não faz alusão sobre 

Legislação Educacional como menciona o candidato no seu recurso.  

6.1.1. A Parte Objetiva da Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões 

objetivas de múltipla escolha, que terão uma única resposta correta e versarão sobre os conteúdos 

programáticos contidos no ANEXO I, deste Edital. 

Fonte: EDITAL Nº 47/2014, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014. RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 45/2014, QUE TRATA 

DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO. 

 

Questão: 21 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Como consta no iten 6.1 do edital retificado pela IDECAN, de 17/12/2014, a Tabela III não faz alusão sobre 

Legislação Educacional como menciona o candidato no seu recurso.  

6.1.1. A Parte Objetiva da Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões 

objetivas de múltipla escolha, que terão uma única resposta correta e versarão sobre os conteúdos 

programáticos contidos no ANEXO I, deste Edital. 

Fonte: EDITAL Nº 47/2014, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014. RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 45/2014, QUE TRATA 

DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO. 

 



 

75 

 

Questão: 22 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Como consta no iten 6.1 do edital retificado pela IDECAN, de 17/12/2014, a Tabela III não faz alusão sobre 

Legislação Educacional como menciona o candidato no seu recurso.  

6.1.1. A Parte Objetiva da Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões 

objetivas de múltipla escolha, que terão uma única resposta correta e versarão sobre os conteúdos 

programáticos contidos no ANEXO I, deste Edital. 

Fonte: EDITAL Nº 47/2014, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014. RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 45/2014, QUE TRATA 

DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO. 

 

Questão: 23 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Como consta no iten 6.1 do edital retificado pela IDECAN, de 17/12/2014, a Tabela III não faz alusão sobre 

Legislação Educacional como menciona o candidato no seu recurso.  

6.1.1. A Parte Objetiva da Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões 

objetivas de múltipla escolha, que terão uma única resposta correta e versarão sobre os conteúdos 

programáticos contidos no ANEXO I, deste Edital. 

Fonte: EDITAL Nº 47/2014, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014. RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 45/2014, QUE TRATA 

DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO. 

 

Questão: 24 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Como consta no iten 6.1 do edital retificado pela IDECAN, de 17/12/2014, a Tabela III não faz alusão sobre 

Legislação Educacional como menciona o candidato no seu recurso.  

6.1.1. A Parte Objetiva da Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões 

objetivas de múltipla escolha, que terão uma única resposta correta e versarão sobre os conteúdos 

programáticos contidos no ANEXO I, deste Edital. 

Fonte: EDITAL Nº 47/2014, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014. RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 45/2014, QUE TRATA 

DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO. 

 

Questão: 25 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Como consta no iten 6.1 do edital retificado pela IDECAN, de 17/12/2014, a Tabela III não faz alusão sobre 

Legislação Educacional como menciona o candidato no seu recurso.  

6.1.1. A Parte Objetiva da Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões 

objetivas de múltipla escolha, que terão uma única resposta correta e versarão sobre os conteúdos 

programáticos contidos no ANEXO I, deste Edital. 

A prova de Química já admitia uma estrutura de questões com conteúdo de Inorgânica, Físico-Química e 

Orgânica embaralhados, com isso o fato de procurar, ao longo da prova as questões (22 dentre as 30) que não 

requeriam tabela, não altera a sistemática de abordagem aleatória de conteúdos. 
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 Quanto à entrega da Tabela Periódica à parte do caderno de provas e após 90 minutos do início da 

prova escrita, esclarecemos que: 

 1 - As Tabelas foram impressas e entregues em tempo inferior ao mínimo de 120 minutos (180 minutos 

pelo edital da Idecan) de prova, quando os candidatos já estariam autorizados a sair. 

 2 - As Tabelas, embora à parte do caderno, não se qualifica como objeto de sigilo, visto que há 

concursos que a imprimem até mesmo na contracapa do caderno e é sabido que a Tabela Periódica obedece a 

um padrão de dados e informações. 

 3 - Todas as Tabelas tinham o mesmo formato e foram entregues com isonomia de tempo para todos 

os candidatos. 

 4 - O aguardo de 90 minutos para a entrega da Tabela não fere a progressão temporal de 5 horas para 

a elaboração da prova, pois, das 30 questões objetivas apenas 08 questões poderiam exigir consulta à Tabela 

Periódica. 

 5 – Foi facultada a TODOS os candidatos da prova de Química a possibilidade de receberem outro 

cartão resposta em branco, conforme sugerimos constar em atas de aplicação de provas em todos os campi. 

 Dessa forma, avaliamos como fator não comprometedor das condições de elaboração da prova à falta 

da Tabela até às 09h30 da prova com duração até às 13h00. 

 

Questão: 26 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Como consta no iten 6.1 do edital retificado pela IDECAN, de 17/12/2014, a Tabela III não faz alusão sobre 

Legislação Educacional como menciona o candidato no seu recurso.  

6.1.1. A Parte Objetiva da Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões 

objetivas de múltipla escolha, que terão uma única resposta correta e versarão sobre os conteúdos 

programáticos contidos no ANEXO I, deste Edital. 

Fonte: EDITAL Nº 47/2014, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014. RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 45/2014, QUE TRATA 

DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO. 

 

Questão: 27 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Como consta no iten 6.1 do edital retificado pela IDECAN, de 17/12/2014, a Tabela III não faz alusão sobre 

Legislação Educacional como menciona o candidato no seu recurso.  

6.1.1. A Parte Objetiva da Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões 

objetivas de múltipla escolha, que terão uma única resposta correta e versarão sobre os conteúdos 

programáticos contidos no ANEXO I, deste Edital. 

Fonte: EDITAL Nº 47/2014, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014. RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 45/2014, QUE TRATA 

DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO. 
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Questão: 28 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Como consta no iten 6.1 do edital retificado pela IDECAN, de 17/12/2014, a Tabela III não faz alusão sobre 

Legislação Educacional como menciona o candidato no seu recurso.  

6.1.1. A Parte Objetiva da Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões 

objetivas de múltipla escolha, que terão uma única resposta correta e versarão sobre os conteúdos 

programáticos contidos no ANEXO I, deste Edital. 

Fonte: EDITAL Nº 47/2014, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014. RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 45/2014, QUE TRATA 

DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO. 

 

Questão: 29 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Como consta no iten 6.1 do edital retificado pela IDECAN, de 17/12/2014, a Tabela III não faz alusão sobre 

Legislação Educacional como menciona o candidato no seu recurso.  

6.1.1. A Parte Objetiva da Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, constará de questões 

objetivas de múltipla escolha, que terão uma única resposta correta e versarão sobre os conteúdos 

programáticos contidos no ANEXO I, deste Edital. 

Fonte: EDITAL Nº 47/2014, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014. RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 45/2014, QUE TRATA 

DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E 

TECNOLÓGICO. 

 

Questão: 30 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 

O ácido butenodioico é um ácido orgânico insaturado, de cadeia normal, pertencente ao grupo dos ácidos 

dicarboxílicos. Em sua forma geométrica normal cis (Z), apresenta-se como ácido maléico. Na forma 

geométrica trans (E) é denominado ácido fumárico. 

Devido à proximidade dos grupos carboxílicos na forma Cis (Z), ocorre uma interação (ligação de hidrogênio 

intramolecular) dificultando a aproximação de outras moléculas; já na forma Trans (E) ocorrem interações 

intermoleculares, unindo as moléculas, fazendo com que o ponto de fusão e de ebulição aumentem 

consideravelmente. Sendo assim a opção correta é a letra "D) ácido trans-butenodioico". 

Fonte: SOLOMONS, T. W. G. Química Orgânica. vol. 2. 9ª ed. Rio de Janeiro. Livros Técnicos e Científicos, 2009. 

p. 238-241.  
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Cargo: Professor EBTT - Sociologia 

 

Questão: 02 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso impetrado é improcedente, pois o caráter político da legislação em tela encontra-se presente nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e de 

Cultura Afro-Brasileira e Africana. Outrossim, o caráter político, compreendido como manifestação dos efeitos 

de poder, perpassa toda e qualquer proposta pedagógica, não sendo diferente no caso em tela. Por fim, 

cumpre asseverar que a valorização da história e da cultura afro-brasileira e africana é uma medida 

educacional que não geral qualquer tipo de compensação aos afrodescendentes.  

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-

content/uploads/2012/10/DCN-s-Educacao-das-Relacoes-Etnico-Raciais.pdf. 

 

Questão: 03 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O Recurso impetrado é improcedente, pois a resposta correta é a alternativa A, como afirma José de Souza 

Martins: “A apropriação da terra pelos grandes fazendeiros, que fora subproduto da escravidão, passa a ser 

condição da sujeição do trabalho livre, instrumento para arrancar do camponês mais trabalho”. E conclui: “É a 

terra, a disputa pela terra, que trazem para o confronto direto camponeses e fazendeiros” (MARTINS, José de 

Souza. Os camponeses e na política no Brasil. Petrópolis, Vozes, 1986, pp. 62-63). 

A alternativa B está errada, pois se refere a arcaísmos pré-capitalistas como responsáveis pelos conflitos no 

espaço rural, em suas teses de José de Souza Martins defende que as relação não-capitalitas são criadas e 

recriadas pelo próprio desenvolvimento da acumulação capitalista, sendo assim, as relações não-capitalitas 

estão sob o domínio do capital, portanto, não se trata de arcaísmos, mas sim do próprio desenvolvimento das 

necessidades do capitalismo. 

Fonte: 

 MARTINS, José de Souza. Os camponeses e na política no Brasil. Petrópolis, Vozes, 1986. 

 MARTINS, José de Souza. O cativeiro da terra. São Paulo: Hucitec, 1996. 

 

 

Questão: 07 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os Recursos impetrados são improcedentes, pois a alternativa correta é a letra D. A pergunta refere-se à 

concepção de estrutura da teoria antropológica de Lévi-Strauss. Assim, vemos a seguinte afirmação do autor: 

“O princípio fundamental é que a noção de estrutura social não remete à realidade empírica, e sim aos 

modelos construídos a partir dela. Fica assim aparente a diferença entre duas noções tão próximas que muitas 

vezes foram confundidas, isto é, estrutura social e relações sociais. As relações sociais são a matéria-prima 

empregada para a construção de modelos que tornam manifesta a própria estrutura social, que jamais pode, 

portanto, ser reduzida ao conjunto das relações sociais observáveis em cada sociedade.” (LÉVI-STRAUSS, 

Claude. O feiticeiro e sua magia. In: Antropologia estrutural I. São Paulo: Editora Cosac Naify, 2008, LÉVI-

STRAUSS, 2008: 301-302). 
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A alternativa B está errada, pois a noção de teias de significados refere-se a antropologia interpretativa de 

Clifford Geertz. 

Fonte: LÉVI-STRAUSS, Claude. O feiticeiro e sua magia. In: Antropologia estrutural I. São Paulo: Editora Cosac 

Naify, 2008, LÉVI-STRAUSS, 2008. 

 

Questão: 11 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os recursos impetrados são improcedentes. A “Declaração de 1948”, como todas as congêneres, é uma 

recomendação de conduta, sem forças vinculantes e/ou instrumentos jurídicos de prevenção e punição dos 

agentes políticos. Outrossim, ao arrepio do fato de que a Wikipédia não se constitui uma fonte 

academicamente reconhecida de pesquisa, é inconteste que o Tribunal Penal Internacional – TPI foi criado 

pelo Estatuo de Roma, de 1998. Nesse sentido, nos termos do Capítulo 23 de “A afirmação histórica…”, 

Comparato reconhece no Tribunal Penal Internacional esse primeiro passo, sendo certo, no mais, que nas 

demais alternativas os distratores listados não ensejam quaisquer instituições capazes, per si, de punir 

violações graves aos direitos humanos.  

Fonte: COMPARATO, F. K. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 445. 

 

Questão: 15 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O Recurso impetrado é improcedente, pois o tema faz parte do conteúdo programático e da bibliografia 

presente no edital do concurso. O tema da questão está presente na página 52 do edital, na seção “Programa 

de Sociologia”, item 7 : “Gênero, sexualidade e identidades”. A bibliografia sugerida que trata das diferentes 

correntes do feminismo, inclusivo do movimento feminista no “Terceiro Mundo” está indicada no segundo 

parágrafo das Sugestões Bibliográficas, na mesma página: ALMEIDA, Heloisa Buarque de e SZWAKO José 

Eduardo (orgs). Diferenças, igualdade. São Paulo: Berlendis e Vertecchia, 2009 

Adriana Piscitelli, em seu “Gênero: história de um conceito”, afirma que as “feministas negras e do ‘Terceiro 

Mundo’ consideraram que no sistema sexo/gênero o foco singular no gênero fazia com que essa categoria 

obscurecesse ou subordinasse todas as outras. Sublinhando as diferenças entre mulheres, elas exigiam que 

gênero fosse pensado como parte de um sistema de diferenças, de acordo com os quais as distinções entre 

feminilidade e masculinidade se entrelaçam com distinções raciais, de nacionalidade, sexualidade, classe 

social, idade.” (PISCITELLI, Adriana. Gênero: a história de um conceito. In ALMEIDA, Heloisa Buarque de e 

SZWAKO José Eduardo (orgs). Diferenças, igualdade. São Paulo: Berlendis e Vertecchia, 2009, p. 141). A autora 

destaca, ainda, ao avaliar os processos de dominação em situações empíricas (brasileiras imigrantes em 

Portugal), que “Isto sucede particularmente no plano ‘microssocial’, das relações pessoais.” (idem. p.142).  

 

Fonte: PISCITELLI, Adriana. Gênero: a história de um conceito. In ALMEIDA, Heloisa Buarque de e SZWAKO José 

Eduardo (orgs). Diferenças, igualdade. São Paulo: Berlendis e Vertecchia, 2009, p. 141 

 

Questão: 19 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os recursos impetrados são improcedentes, pois a “comunicação de massa” se refere ao aparato tecnológico 

da indústria cultural e não ao seu efeito ideológico, objeto da crítica de Adorno. Portanto a alegação de que a 

alternativa “A” está correta não pode ser considerada correta. 
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Conforme a teoria dos autores da Escola de Frankfurt, sintetizada em afirmações como “O segmento sobre a 

‘indústria cultural’ mostra a regressão do esclarecimento à ideologia, que encontra no cinema e no rádio sua 

expressão mais influente. O esclarecimento consiste aí, sobretudo, no cálculo da eficácia e na técnica de 

produção e difusão. Em conformidade com seu verdadeiro conteúdo, a ideologia se esgota na idolatria daquilo 

que existe e do poder pelo qual a técnica é controlada” (ADORNO, Theodor e HORKHEIMER, Max. Dialética do 

esclarecimento. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. p.16.) e “A racionalidade técnica hoje é a racionalidade da própria 

dominação. Ela é o caráter compulsivo da sociedade alienada de si mesma.” (idem, p.114). 

Fonte: ADORNO, Theodor e HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: Zahar, 1985 

 

Questão: 22 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso impetrado é improcedente, pois os direitos civis dizem respeito as liberdades fundamentais e não a 

participação nos processos de decisão social. 

Segundo o documento citado, “O direito político, indo muito além do direito de votar e ser votado, está 

relacionado com a inserção plena do conjunto de indivíduos nos processos decisórios que ocorrem nas 

diferentes esferas da vida pública. Implica, ainda, o reconhecimento de que os cidadãos, mais do que 

portadores de direitos, são criadores de novos direitos e de novos espaços para expressá-los. A educação é, 

portanto, também um direito político porque a real participação na vida pública exige que os indivíduos, 

dentre outras coisas, estejam informados, saibam analisar posições divergentes, saibam elaborar críticas e se 

posicionar, tenham condições de fazer valer suas reivindicações por meio do diálogo e de assumir 

responsabilidades e obrigações, habilidades que cabe também à escola desenvolver.” (BRASIL. Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. MEC, SEB, DICEI, 2013, p.105.) 

Fonte: BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. MEC, SEB, DICEI, 2013 

 

Questão: 23 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os recursos impetrados são improcedentes, pois, discutindo as complexas relações sociais no Brasil entre a 

segunda metade do século XIX e o alvorecer do século XX, DaMatta afirma que essa nova ideologia, capaz de 

pensar o país, integrar idealmente sua sociedade e individualizar sua cultura foi o racismo. Nas palavras de 

DaMatta, “Essa ideologia, ao lado das cadeias de relações sociais dadas pela patronagem e que se mantiveram 

aparentemente intactas, foi dada com o racismo.” Outrossim, importa demarcar que o republicanismo não 

promoveu a integração do Brasil na transição do século XIX para o século XX. Ao contrário, nesse período a 

oposição entre monarquistas e republicanos era bastante intensa. 

Fonte: DAMATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução à antropologia social. Rio de Janeiro: Rocco, 1987, 

p. 69. 

 

Questão: 24 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O Recurso impetrado é improcedente, pois alternativa correta é a letra D, conforme afirma o autor: “Um 

século depois do fim do sistema escravista o trabalho manual continua sendo o lugar destinado à maioria dos 

descendentes de africanos no Brasil. Contrariando o que levariam a pensar as teorias da modernização, a 

transição estrutural propiciada pelo rápido crescimento econômico das duas últimas décadas não parece ter 

encurtado significativamente a distância socioeconômica entre os segmentos raciais da população. A pouca 

evidência disponível sobre a situação dos grupos raciais ao longo do tempo indica um aumento da 
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discriminação racial no mercado de trabalho no período mais recente”. (HASENBALG, Carlos; SILVA, Nelson do 

Valle; LIMA, Marcia (orgs). Cor e estratificação social. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 1999, p. 31). A 

alternativa C está errada, pois para Carlos Hasenbalg o racismo não é uma arcaísmo, mas sim parte 

constitutiva da sociedade capitalista brasileira. 

Fonte: HASENBALG, Carlos; SILVA, Nelson do Valle; LIMA, Marcia (orgs). Cor e estratificação social. Rio de 

Janeiro: Contra Capa Livraria, 1999 

 

Questão: 26 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Discutindo a relação entre o normal e o patológico, Durkheim assevera “que um fato não pode ser qualificado 

de patológico senão com relação a uma espécie dada. As condições de saúde e de doença não podem ser 

definidas in abstracto, e nem de maneira absoluta. [...]. Cada espécie tem a sua saúde, porque tem o tipo 

médio que lhe é próprio [...]. 

Fonte: DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. São Paulo: Editora Nacional, 1987, p. 49. 

 

Questão: 27 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso impetrado é improcedente, pois o tema da questão se encontra no programa e na bibliografia 

sugerida para a prova de sociologia publicada na página 52 do edital do concurso como se lê no item 14: 

Tecnologias da informação, comunicação e cibercultura. A referida obra (“a sociedade em rede”) é sugerida na 

bibliografia, pois é o volume 01 da coleção A era da informação, referenciado no edital de acordo com o 

padrão da ABNT como CASTELLS, M. A Era da Informação: economia, sociedade e cultura. São Paulo: Paz e 

Terra, 1998. 

Fonte: Edital do Concurso Docente do Colégio Pedro II – 2014 (disponível em: 

https://idecan.s3.amazonaws.com/concursos/196/7_08012015102143.pdf) 

 

Questão: 30 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso impetrado é improcedente pois o desemprego que resulta da acumulação flexível é estrutural e não 

friccional de acordo com o texto de Harvey. O enunciado da questão não pede “características determinantes 

em todos os países no contexto da acumulação flexível” como se lê no recurso, mas sim em implicações do 

sistema de acumulação flexível. 

Nesse sentido, a acumulação flexível implica  desemprego estrutural e pouco ou nenhum ganho salarial, de 

acordo com a análise empírica do autor, exemplificada na seguinte  passagem: “O trabalho organizado foi 

solapado pela reconstrução de focos de acumulação flexível em regiões que careciam de tradições industriais 

anteriores e pela reimportação para os centros mais antigos das normas e práticas regressivas estabelecidas 

nessas novas áreas. A acumulação flexível parece implicar níveis relativamente altos de desemprego 

‘estrutural’ (em oposição a ‘friccional’), rápida destruição e reconstrução de habilidades, ganhos modestos 

(quando há) de salários reais e o retrocesso do poder sindical – uma das colunas políticas do regime fordista.” 

(HARVEY, David. A condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1992. p.143.) 

Fonte: HARVEY, David. A condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1992. 
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III 

DAS CONCLUSÕES 

 

 

 

 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e 

fundamentações supraelencadas. 

 

 

Publique-se, 

 

 

12 de fevereiro de 2014 

 

 

 

IDECAN 


