
 

 
RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DO  

TESTE SELETIVO DE ANÍSIO DE ABREU 
 
1. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos: PORTUGUÊS (Professor Ed. Infantil e 

Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, Professor História, Professor Geografia, Professor 
Inglês, Professor Matemática, Professor Ciências, Professor Educação Física) 

 

Nº 
Questão 

Parecer 

4 

INDEFERIDO – Inconsistência no argumento do recurso apresentado, falta de 
referências. A banca entende que não há problemas com clareza no enunciado ou 
que o mesmo esteja incompleto. A questão será mantida. 
 

7 
INDEFERIDO – A banca entende que o problema apresentado não impede o 
entendimento da resposta correta, que é claramente a letra A, que é possível 
identificar o adjunto adnominal. 

 
2. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos: LDB (Professor Ed. Infantil e Ensino 

Fundamental do 1º ao 5º ano, Professor História, Professor Geografia, Professor Inglês, 
Professor Matemática, Professor Ciências, Professor Educação Física) 

 

Nº 
Questão 

Parecer 

14 

INDEFERIDO – Inconsistência no argumento do recurso apresentado, falta de 
referências. A banca entende que não há problemas com clareza no enunciado ou 
que o mesmo esteja incompleto. A questão será mantida. 
 

19 

INDEFERIDO – Inconsistência no argumento do recurso apresentado, falta de 
referências. A banca entende que não há problemas com clareza no enunciado ou 
que o mesmo esteja incompleto. A questão será mantida. 
 

 
3. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos: PROFESSOR ED. INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL DO 1º AO 5º ANO 
 

Nº 
Questão 

Parecer 

26 

INDEFERIDO; A resposta correta permanece a letra A, pois quando abordamos 
assuntos relacionados à Educação Infantil, sabemos que se trata da faixa etária de 
zero a cinco anos de idade, conforme definição da Lei n.11.114, de 16 de maio de 
2005, e que essa faixa etária compreende a primeira etapa da educação básica, e 
não de zero a quatro anos conforme o enunciado da letra A. FONTE BIBLIOGRÁFICA: 
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/esporte/a-importancia-do-
jogo-e-da-brincadeira-na-educacao-infantil/53362 

 


