
 

 
RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DO  

TESTE SELETIVO DE SÃO JOÃO DO PIAUI - PI 
 
1. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos de Português – Cargos: Professor de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental, Professor de Educação Física e Professor de Apoio 
Escolar: 
 

Nº 
Questão 

Parecer 

02 
DEFERIDO – A questão será nula. Devido ao entendimento de que a questão poderia 
ter uma interpretação dúbia, a banca resolveu ANULAR a mesma. 

03 
DEFERIDO – A questão será nula. Foi constatado um erro na formatação da prova, o 
que faltou o destaque em “de carro” e “de paz”, o que prejudica o entendimento da 
questão. 

05 
INDEFERIDO – A banca entende que foi solicitado no enunciado para marcar a 
alternativa em que há erro de concordância nominal, o que é encontrado apenas na 
letra A. 

 
2. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Pedagógicos – Cargos: Professor de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental, Professor de Educação Física e Professor de Apoio 
Escolar: 
 

Nº 
Questão 

Parecer 

06 

INDEFERIDO – A questão será mantida. Entende-se que o PPP é um processo 
contínuo e com uma interação, diferente do que argumenta o candidato. Sendo 
assim, a única alternativa que se excetua é a D e, portanto, será mantida como a 
correta. 

09 

INDEFERIDO – A questão será mantida. A educação Libertadora e libertária tem em 
comum a defesa da Autogestão pedagógica e o Antiautoritalismo, já que a relação 
entre professor e aluno é horizontal no primeiro caso e no  segundo entende-se que 
o professor é um orientador, fomentando as discussões sem impor suas ideias. 

 
3. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos – Cargo: Professor de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental: 

 

Nº 
Questão 

Parecer 

11 

INDEFERIDO – Questão será mantida. O candidato alega que existem duas 
alternativas corretas, A e a D, sendo que a última pelo fato de que “deve-se cuidar 
da criança como pessoa que está num contínuo crescimento e desenvolvimento, 
compreendendo sua PLURALIDADE, identificando e respondendo as suas 
necessidades”, como diz a alternativa. Entretanto, o correto seria corresponder a 
sua SINGULARIDADE. Isso porque “Além da dimensão afetiva e relacional do 
cuidado, é preciso que o professor possa ajudar a criança a identificar suas 



 

necessidades e priorizá-las, assim como atendê-las de forma adequada. Assim, 
cuidar da criança é sobretudo dar atenção a ela como pessoa que está num 
contínuo crescimento e desenvolvimento, compreendendo sua singularidade, 
identificando e respondendo às suas necessidades. Isto inclui interessar-se sobre o 
que a criança sente, pensa, o que ela sabe sobre si e sobre o mundo, visando à 
ampliação deste conhecimento e de suas habilidades, que aos poucos a tornarão 
mais independente e mais autônoma”, como indica o REFERENCIAL CURRICULAR 
NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. [disponível em 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf] 

12 
INDEFERIDO – A banca entende que não houve prejuízos na questão devido o uso 
da expressão “Demonstrando atitudes” apresentado em recurso e questão será 
mantida. 

14 

DEFERIDO- A Alternativa será alterada de A para D. A banca entende que houve um 
erro no gabarito. E justifica ao informar que os jogos se configuram como 
brincadeiras infantis e não se diferenciam das mesmas, como indica a letra D, o que 
justifica ela estar errada e ser a alternativa a ser marcada, diferente da letra A, que 
está com a afirmativa correta. 

17 
INDEFERIDO – A questão será mantida. O enunciado pede para assinalar a 
alternativa que NÃO condiz com o texto. 

19 
INDEFERIDO – A questão será mantida. Por falta de argumentos do recurso, a banca 
não encontrou erro na referida questão. 

20 
DEFERIDO – A resposta da questão será alterada de A para C. A banca entende que 
houve um erro no gabarito e que a única alternativa incorreta é a D. 

21 
INDEFERIDO – A Questão será mantida. Candidato alega que o assunto não consta 
no edital, já que trata de Guerra Fria. Entretanto, o assunto está inserido no tema de 
Geografia quando trata-se de Nova Ordem Mundial.  

23 

INDEFERIDO- A questão será mantida. Entende-se que a indústria de transformação 
[a alternativa correta A] é a indústria que produz bens destinados a satisfazer as 
necessidades dos seres humanos e de outras indústrias. Isso porque é dividida em 
dois tipos:  
– Bens de produção ou indústria de base: é o tipo de indústria que transformam 
matéria-prima bruta para outras indústrias. Exemplo: siderúrgica, metalúrgica, 
naval, petroquímica, mecânica, etc.  
 
– Bens de consumo: é o tipo de indústria que destina a sua produção para o 
mercado consumidor, ou seja, para o consumo da população. 
 

25 

INDEFERIDO – A Questão será mantida. A banca entende que não houve prejuízos 
no entendimento da alternativa B, que diz que “Os deputados teriam mandato de 
quatro anos e seriam escolhidos por eleições indiretas, em duas etapas”, o que seria 
suficiente para o entendimento da mesma como fato verdadeiro mesmo não 
listando as duas etapas. Portanto, a única alternativa INCORRETA é a A, de acordo 
com o gabarito e a solicitação da questão como a que deveria ser marcada.  

26 
INDEFERIDO - A questão será mantida. O grupo Caramuru não era liberal, como 
indica a letra B, e sim conservador, defendendo a volta do imperador, o que deixa a 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf


 

alternativa errada. 

29 

DEFERIDO – O gabarito será alterado de D para C.A questão apresenta um erro no 
gabarito, sendo a resposta a ser marcada a letra C e não a D, como informado no 
gabarito preliminar. Isso porque o Cálcio, e não o FERRO trata-se como “importante 
para os ossos e dos dentes, essencial a coagulação do sangue”, como indica a Letra 
C, o que a torna errada, sendo, portanto a que deve ser marcada. 

 
4. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos – Cargo: Professor de 
Apoio Escolar: 

 

Nº 
Questão 

Parecer 

14 

DEFERIDO- A alternativa será alterada de A para D. A banca entende que houve um 
erro no gabarito. E justifica ao informar que os jogos se configuram como 
brincadeiras infantis e não se diferenciam das mesmas, como indica a letra D, o que 
justifica ela estar errada e ser a alternativa a ser marcada, diferente da letra A, que 
está com a afirmativa correta. 

20 
DEFERIDO – A resposta da questão será alterada de A para C. A banca entende que 
houve um erro no gabarito e que a única alternativa incorreta é a D. 

 


