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RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO DA PROVA OBJETIVA D O 
TESTE SELETIVO DE RIBEIRO GONÇALVES. 

 
1) Recursos Contra as Questões de Português Para os cargos de Professor de Educação 
Infantil e Professor Polivalência. 
 

Nº da 
Questão 

Parecer 

05 

INDEFERIDO:  O indeferimento do presente recurso se justifica pelo fato da 
única resposta correta, ser exatamente a alternativa “B”, conforme o gabarito 
oficial, o enunciado da questão sugere que seja marcada a alternativa que 
apresenta ERRO no uso da crase, sendo assim o erro pode está na presença 
irregular do acento, ou na ausência dele, quando necessário, por isso, embora 
algumas alternativas não possuam o acento, deverá ser analisado se a ausência 
dele é correta ou não.  

 
2) Recursos Contra as Questões de Português Para os demais Cargos de Professor, Assistente 
Social e Psicólogo. (Exceto Professor de Educação Infantil, Professor Polivalência, Professor 
Habilitação em Letras/Português). 
 

Nº da 
Questão 

Parecer 

08 DEFERIDO: NULA  

 
3) Recursos Contra as Questões de LDB, Para os Cargos de Professor. 
 

Nº da 
Questão 

Parecer 

12 

INDEFERIDO:  De acordo com o Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 
I – participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 
II – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógicado 
estabelecimento de ensino; 
III – zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV – estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; 

 
4) Recursos Contra as Questões de Conhecimento Especifico para o cargo de Professor de 
Polivalência.  
 

Nº da 
Questão 

Parecer 

32 

INDEFERIDO:  A PERGUNTA É São práticas agrícolas e atividades de 
exploração comuns em quase todo o país que têm provocado prejuízos ao solo 
EXCETO. Sendo a resposta correta letra D- Drenagem utilizada para retirar o 
excesso de água dos terrenos muito úmidos. Costuma-se abrir valas, fazer 
aterros ou plantar vegetais que absorvem muita água, como o eucalipto.  

 


